
BOJLETlll , 
GEOG AFICO 

INFORMAÇÕES 
NOTÍCIAS 
BIBLIOGRAFIA 
LEGISLAÇÃO 

CONSELHO NACIONAi; DE GEOGRAFIA 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

ANO XV Julho - Agõeto de 1957 N.o 13~ 



CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
SECRETARIA-GERAL 

(ÕilGÃO EXECUTIVO CENTRAL DE FINALIDADE A.DMINIST.RATIV.A :S CT1LTUBAL) 

Secretárto-Gera.l 
VlRGILIO CoRRh F'ILHo 

Secretário-Assistente 
OI.MAR GUIMARÃFS DE SOUZA 

Consultor J "' iàtco 
ALBERTO RA.JA -.!ABAGLU 

DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ddretor - Josi .ALMEIDA 

D~O DE CARTOGRAFIA 
Dtretor - A.Lnuo H. DE MAT08 

OIVISAO DE GEOGRAFIA 
Diretor - SPERmI!o FAISSoL 

DIVISAO CULTURAL 
D.tretor - ANTONIO JOSÉ DE J.ldATTOS :M:usso 

BOLETIM GEOGRÁFICO 
Respomável 

VIRGILIO Coaili F'ILHo 

Diretor 
.ANTONIO Josi DE MAnos :M:usso. 

Secrett1rló 
AftÕNIO l..IBDALil(O DB MORAI& 

Auxtlfar 
ARNALDO VnaRA LIMA 

• 
O "BOLETIM" nlio insere matéria remunerada, nem acetta qualquer esplcte 

de publicidade comerctal, nlio se responsabtltza.ndo também 

Ano 

pelo• conceitoa emitidos em artigo& a&sfnado&. 

ASSINATURA 

REDAÇAO 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
Avenida Beira-Mar, 436, telefone 42-4466 

Edtftcto Iguaçu 
Rio de Janeiro 

DISTRITO FEDERAL 
<Bnderêço telegrl\t1co) - SECONGEO . 

• 
Pede-ae inrmuta 

Pidea• canje 
We as.A: for ezchanle 

On démande l'échanle 
Oni petaa interaari4on 

Man bittet um Austauach 
SJ richiede lo eca.mbio 

Crt 30,00 



BOL·ETIM GEOGRÁFICO 
ANO XV 1 JULHO-AG-ÕSTO DE 1957 N .0 139 

Sumário 

EDITORIAL: Roberto Galvão - VIRG1LIO CORR1!:A FILHO (p. 407). 

'J:BANSCRIÇõES: Introdução de Novas Regiões da Economia Mundial - R. OARALP (p. 409) 

- Aspectos da Região Litorânea do Nordeste - Ten.-Cel. JOAO DE MELO MORAIS (p. 422), 

CONTRIBUIÇÃO A CUNCIA GEOGRAFICA: Alguns Aspectos da Evolução Econ6m1ca do Ma· 

ranhão no ~eulo XX - MARIA THEREZINHA DE SEGADAS SOARES (p. 444) - Slgnlficado 

Geomorfol6gico da Rêde Bldrográllca do Nordeste Oriental Brasileiro - AZIZ NACIB 

AB'SABER (p. 459) - Há Milhares de Anos o Trabalho Incessante das Geleiras Modela a 
Face da Terra - FAUSTO LU1S DE SOUZA CUNHA (p. 465) - o Ano Geoffsico (1957-1958) 

...e, JOSJ!: BERNARD, SJ. (p. 468) .,..... Produção Agrícola - 1951 - BEA'l:RIZ CltLIA CO~ 

DE MELLO (p. 474) - Alguns Princípios Fundamentais da Reforma Agrária - T. LYNN 

SMITH (p. 476) - Aristocracia Rural e Fidalgos do Café - ALVARO GONÇALVES (p, 484) 

- Produção Mundial de Bauxita (p. 488). 

C:OllTRIBUIÇAO AO ENSINO: Transportes Fluviais e Lacustres .(No Brasil) - Prof. MOACIR 

M. F; SILVA (p. 491) - Conslderaçiies S6bre a Origem e Acumulação do Petróleo -

Prof. J. J. BIGARELLA e R . SALAMUNI (p. 504) - Cadastro de Professares de Geogra-

fia - (p, 514). 

NOTICIARIO: CAPITAL FEDERAL - Presidência da República - Instituto Brastielro de Geo

grafia e Estatfstica (p, 540) · - Conselho Nacional de Estatística (p. 540) - Conselho Nacional 

de Geografia (p. 541) - Ministério das Relações Exteriores - Centro de ,Pesquisas de Solos 

no Brasil (p, 546) - INSTITUIÇÕES PARTICULARES - Sociedade Brasileira de Geografia 

(p, 546) - CERTAMEs - Inaugurado o Ano Geofísico Intemacional (p. 546) - Il Reunião . , 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e História (p. 547) - Primeira Reunião S6bre Areas 

Tropicais Omidas (p. 547) - MU'NIC1PIOS - Centenário de Caruaru (p. 547) - Centenãrio 

de Montes Claros (p. 548) - EXTERIOR - Estados Unidos (p. 548) - França (p. 549) -

Inglaterra (p. 550) - Itália (p. 550) - Portugal (p. 550). 

BIBLIOGRAFIA E REVISTA DE REVISTAS: Registos e Comentirlos Blbllogrãticos - Linos 

(g. 528) - Peri6dicos (p. 534) 

LEIS E RESOLUÇõES: LEGISLAÇAO FEDERAL - íntegra da legislação de tnterêsse geográfico 

(p·. 551) - Resoluç6es do Instituto Brasileiro de Geografia e Eatatistica - Conselho Na

cional de Geografia - Assembléia-Geral - XVI Sessão Ordinârla 1956 - tntegra das Reso-

luçlles de ns. 481 e 487 (p. 555). 

1- 25454 



Editorial 

"' . ' 

Roberto Galvão 

Entre os jovens que se deixaram empolgar pelos estudos geográficos, de
senvolvidos de acôrdo. com a metodologia moderna, praticada nas Faculdadet 
de Filosofia, distinguiu-se Roberto Flávio Cristófaro Galvão por inequívocoa 
pendores que o impeliam a realizá-los sem. bulha nem matinada. 

A. timidez aparente, que o envolvia, não impediu que ingressasse. no Con
selho Nacional de Geografia, oficina de trabalho espeéializado, onde se lhe 
deparou ambiente propício à expansão·das suas aspirações. 

Estreou na classe inicial de diarista, em 1948, para, sem tardança, passar 
para a tabela numérica. · 

Antes de decorrido o primeiro biênio, obteve a nomeação de calculista, e a 
escolha para integrar mais de uma turma, destinada a empreender excursões 
geográficas por várias regiões do país. • 

A apretJ,dizagem prática, na qual se desvelou, sob a direção de chefes idô
neos, PfOPQrcionou-lhe o conhecimento de extensas zonas do território nacio
nal, que percorreu, ansioso de desvendar-lhes as peculiaridades e, mais ainda, 
a confiança em suas aptidões profissionais. 

Começou pelo Guaporé, antes de se transformar em Rondônia, onde se 
enfronhou nos problemas amazônicôs, aos quais sempre manifestaria insopitá
veis preferências. 

-Conheceu, mais tarde, o Pará e Mato Grosso, como igualmente, Goiás, Ma
ranhão e Amapá, onde teria oportunidade de efetuar mais demoradas pesqui. 
sas, que o empolgaram. 

Quando os preparativos para a organização do Congresso' Internacional 
de Geografia mobilizaram os técnicos do Conselho, incumbidos de aprontar os 
roteir~ e guias de excursões recomendadas aos congressistas, coube a Galvão 
participar das viagens áos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 
Santo, como também ao Amazonas, que sobremaneira o atrafa. 

Nessa época, por bem compreender que lhe convinha metodizar os 
conhecimentos no ramo das suas preferências, matriculou-se no curso de Geo
grafia e História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
do Distrito Federal, sem prejuízo de seu encargos habituais. 

Antes de possuir o diploma indicativo de terminação proveitosa dos estu
dos, classificado em 1".0 lugar na classe, já revelava ter assimilado os ensina
mentos doiJ mestres de quem o aproximassem as várias exciusões. 
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Ao apreciar-lhe a valia · dos trabalhos constantes de relatórios e conferên
cias, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
convidou-o, em fins de 1953, para realizar pesquisas abrangidas em seu pro
grama. 

Maravilhado diante da imponência dos aspectos regionais e atraído pelos 
seus problemas, não mais se esqueceria da oportunidade, que lhe oferecera a 
SPVEA, embora de efêmera duração. 

E, assim, ao entrar em férias ultimamente; em vez de passeios a paragens 
vizinhas, ~'?l?ªs Qela pr<;>paganda turística, preferiu embrenhar.-se, ainda uma 
vez, por 1nfel1c1daáe a· ultima, na portentosa floresta, que o fascinava. 

Havia problema, que lhe desafiava ·a argúcia investigadora, no Tocan
tins, para onde partiu, confiante em sua prática de sertanismo. 

Mas, a sua vida, estuante de mocidade e entusiasmo, aproximava-se do 
fim inesperado, que as águas rev(;ltas do rio lendário atalhl!1"am· 

No fatal naufrágio, o CNG perdeu, mais do que diligente funcionário, 
pontual no cumprimento dos seus deveres, abnegado geógrafo, cuja nomeada 
a pouoo e pouco ia superando a sua costumeira modéstia. 

Filho único, mimosamente educado, o lar que tnais ttµ'de organizou, pro
vido de BOnhos e venturas, atestou-lhe a admirável formação moral, que irra
diava confiança e discreta felicidade. 

Não admira que expressivas manifestações de pesar lhe causasse o pre
maturo desaparecimento, quando mais intensamente iria aplicar a sua pericia . 
realizadora. 

Entre várias, sobressai a da SPVEA, conhecedora das suas pesquisas, que, 
ao ter ciência do trágico sucesso, lhe promoveu homenagem especial, em sessão 
de 18 de julho, na qual, entre outras afirmativas elogiosas, ficou registado: 

"Roberto Galvão era, antes do mais, um enamorado da Amazônia e a um 
d~ signatários da presente informou à véspera de sua última viagem: completei 
no dia 9, meu décimo ano de Amazonas, pois aqui vim pela primeira· vez, diri
gindo-me ao território do Acre, precisamente no dia 9 de julho de 1947. De 
lá até hoje, sinto uma atração irresistível pela região, tendo a ela visitado quase 
todos os anos". 

Tal era o geógrafo qt1'e o Conselho perdeu, e especialmente a Amazônia, 
em cujo serviço pereceu, antes de completar o 30.0 aniversário de operosa 
existência. 

VIRG?LIO CoRRÊA FILHO 

Secretário-Geral do CN<l. 



Transcrições 

Introdução 1de Novas Regiões 
da Economia Mundial ' 

Fonte - Revue ele Géographfe de Lyon MADAME R. CARALP 
Vol. XXXII - 1957 - N.º 1 - Lyon. França • 

O período em que se exJl}orava a terra parece aproximar-se do fim. Sem dú
vida, há ainda regiões - zonas polares, Amazônia - que pertencem quase exclu
sivamente ao explorador e ao cientista, mas êstes setores de pesquisas desinteres
sadas não cessam de diminuir. As exigências _em matérias-primas por pai:te da. 
indústria mundial aumentam todos os dias. Os minérios em particular, são mui
to procurados. Minérios de utilização antiga, como os de ferro, minérios de ex
ploração recente como os que se destinam às ·realizações atômicas tornaram-se 
cada vez mais necessários. Aumenta, por sua vez, a procura de determinadoa 
metais, como o alumínio, que podem ser considerados recentes. A energia indis
pensável às transformações industriais deve ser fornecida em quantidades cada 
vez mais consideráveis. Ora, por mais importantes que sejam, os fornecedores 
t~adicionais começam a manifestar sinais de cansaço. O consumo de minério de 
ferro pela indústria dos Estados Unidos é de tal vulto que foi necessário pensar-se 
em um revezamento das jazidas do Minesota. o emprêgo do alumínio abrange 
hoje ramos tão variados e aumenta em propotções tão grandes1 que a maior parte 
dos países europeus, enquanto aguarda a difusão da energia atômica, foi forçada 
a :Procurar fora da Europa• a energia elétrica indispensável à indústria dêste metal. 

Verifica-se, dêsse modo, um verdadeiro rµsh para regiões que, devido à sua 
hostllidade aos estabelecimentos humanos e ao seu afastamento dos centros in
dustriais, não haviam sido ainda exploradas. Trata-se de verdadeiros nasci-
mentos à economia mundial. · 

A necessidade forçou-lhes o despertar. Sem as solicitações da indústria 
moderna ninguém pensaria em aproveitar os recursos de regiões tão repulsivas; 
mas apesar das necessidades prementes é preciso ainda verificar se a exploração 
é possível, se existem condições locais de trabalho, enfim se há facilidades de 
'8Coamento dos produtos. Atualmente, graças aos progressos da técnica, tanto 
no que se refere aos trabalhos de terraplenagem, de construção, quanto aos de 
pesquisa deis minérios, de explorações das minas e aos do domínio dos transpor
tes, elas entraram na economia mundial. Existe, aliás, uma interação e a neces
sidade de explorá-las suscita por sua vez novos aperfeiçoamentos. 

Esta evolução, que amplia o mundo econômico, não pode deixar o geógrafo 
indiferente. Os projetos . e mesmo as realizações tornaram-se tão importantes 
que foi necessário renovar os conceitos emitidos, há pouco, sõbre certas regiões. 

Nota - A tradução do presente artlga , fol feita por. Olga Buarque de Llma. 
1 Produçllo mundiai de aiumfnio: 600 000 toneladas, . em 1938. 2 850 000 toneladas em 1954. A 

produção de 1938 necessitava aproximadamente de 14 bilhões de kWh, a de 1954 57 bilhões. Esta 
'llltlma cifra ti da ordem de grandeza do consumo total por ano de energia elétrica de um gran
de pais Industrial como a Grã-Bretanha., 

• Segundo estimativas recentes, os únicos paises europeus que possuem ainda reservas apre
ciáveis de energia hidráulica são a .Noruega, a Iugoslávia e a Austrla, mas o grande reservató
rio seria a Arries que apresentava mais de 41% das posslb1lldades mundiais. 
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O presente trabalho pretende fazer uma exposição sumãria das técnicas que
lhes facultaram o recente aproveitamento e em ·seguida apresentar alguns dos. 
mais tipicos empreendimentos. 

• • • 
Em regiões fisicamente hostis, o homem trabalha mal ou só é capaz de es..

forços extremamente reduzidos. 'Em muitas regiões quentes os problemas econô
micos decorrem da ln~apacldade ressentida, pelo homem branco, que nelas vive, 
para um trabalho eficiente, houve durante multo tempo, nos paise.s equatoriais e
tropicais reclamações a respeito da mão-de-obra indigena que, apesar de nume
rosa e barata, estava longe de fornece\: trabalho satisfatório. Os desertos quen
tes são particularmente intensos à ocupação humana. As regiões muito frias ou 
são pouco habitadas ou totalmente vazias, os trabalhos pesados tornam-se nelas 
quase impossivels. Qualquer empreendimento para fim industrial: exploração de
minas, barragens hidrelétricas, construção de vias de comunicação extgiam, á.té 
pouco tempo, obras que dependiam de esforços fisicos dos mais importantes. Nas 
regiões muito frias tal exigência duplicava-se da necessidade de terminar a 
obra o mais depressa possivel; ao construir-se uma rodovia ou uma via férrea a 
chegada do inverno seguida do degêlo corresponde, várias vêzes, a uma volta à 
estaca zero devendo-se refazer o que havia sido executado na estação precedent:e. 

Regiões muito quentes, desertos, regiões por demais frias só poderão ser ex
ploradas se o trabalho humano foi reduzido ao mínimo indispensáyel. Tal a con
clusão de um estudo recente do Instituto Pasteur da Algéria sôbre a eventualidade 
de exploração das riquezas em minérios que começam a ser identificadas no Saara. 

Os progressos nos empreendimentos públicos foram ultimamente tão impor.: 
'\antes que talvez a condição imperativa de reduzir-se o trabalho humano esteja 
às vésperas de ser atingida. Com instrumentos aperfelçoàdos deslocam-se, hoje, 
volumes de terra que não podem ser comparados aos que há cem anos deslocavam 
os engenheiros das primeiras estradas de ferro. Sein dúvida, a instalação das 
vias férreas, o desenvolvimeµto da indústria foram, por tôda parte, a partir da 
segunda metade do século XIX, acompanhados de processos capazes de diminuir 
o esfôrço humano. A primeira perfuradora mecânica, inventada pelo engenheiro 
francês Sommeiller, foi utilizada, em 1867, por ocasião da abertura do túnel Fré
jus. A. construção dos dohs grandes canais interoceânicos incentivara o aperfeiçoa
mento de máquinas de terraplenagem. O escavador ce;m cadeia de alcatruzes, in
ventado por Couvreux, em 1860, aperfeiçoou-se e foi grandemente empregado na ' 
escavação do canal de Suez. As pás mecânicas, aparecidas em 1875, foram em
pregadas nos trabalhos do canal de Panamá. Os resultados permaneciam, entre
tanto, por tôda parte bastante mediocres. Os locais de obras públicas continua
vam verdadeiros formigueires humanos infinitamente vulneráveis desde que a 
região fôsse adversa. A trágica história do Panatná ilustra esta deficiência. Mes
mo nos paises temperàdos, a construção das vias férreas quando o terreno se apre
sentava difícil só progredia lentamente. Sem mencionar as linhas empreendi
das com certa reticência e nas quais os trabalhos eram impelidos com deliberada 
lentidão pode-se notar que se escoaram quatorze anos entre a cliegada da estra
da de ferro em Saint-Jean-de-Maurienne e a inauguração do tunel de Fréjus. Os 
'71 quilômetros de Bort-Neussargues, no Maciço Central, em que, por razões co
merciais•, a rêde PO imprimiu aos trabalhos grande atividade, exigiram cinco 
anos. 

Atualmente, a mudança é total. Um técnico assim se manifestou': "O esfôrço 
humano diminuiu em proporções fantásticas sendo hoje, poss1vel construir em
pregando-se máquinas de terraplenagem que realizam,,, por dia, aquilo que outro
ra exigiria mais de dez mil operários". Alguns algarismos podem precisar. Em 
Donsêre, as dragas escavavam e transportavam a 100 metros, 500 metros cúbicos, 
por hora. Nos Estados Unidos, draglines extraem 1500 metros cúbicos-;'por hora; 
enquanto, em tôda a extensão do canal de Suez não se extraiu mais de 50 000 me-

• Tratava-se de assegurar o tráfico dos vinhos do Languedoc para Paris, Ct. R. CAllALP, Revfats 
48 Geogra/ta de Llão, 1951, n.0 3. 

' ALBERT CAQUOT " L'evolutlon de l'lndustrie des Travau:i: Publlcs". Artigo da Coletânea: etn
qvante ans de Travauz Publtc1, p. 21 • 
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troa cúbicos, por dia e as melhores dragas do· Panamá retiravam apenas 200 me
tros cúbicos, por hora. No desatêrro das galerias, algumas pás conseguiam retirar 
600 metros cúbicos, por hora, com 2 ou 3 operários quando, na perfuração do Sim
plon, para efetuar o mesmo trabalho, durante o mesmo tempo, eram necessá
rios 50 homens. Todos os trabalhos subterrâneos são facilitados pela existência 
de floretes de avanço automático, alguns dos quais permitem atacar em plena 
secção galerias de 40 metros quadrados. A ventilação alcançou nestes trabalhos 
enormes progressos. . 

Os contrastes não se verificam apenas entre o fim do século XIX e os nossos 
dias. Há enormes diferenças entre as possibilidades da década 1930-1940 e as dos 
anos 1950. Uma boa exemplificação dos dois períodos é fornecida pelas constru
ções de barragens hidrelétricas, já bastante importantes entre 1930 e 1940. As 
duas barragens sôbre o Reno, Kembs e Ottmarsheim são típicas de cada período. 
Kembs foi terminada em 1932. ottmarsheim em 1952. Em qualquer delas os tra
balhos foram completados mais ou menos no mesmo tempo, em pouco menos de 
5 anos, com o mesmo efetivo, aproximadamente 3 000 homens, em sítios análogos, 
mas o volume da terraplenagem foi quase três vêzes mais importante em Ottmars
heim ·que em ·Kembs: respectivamente 19 milhões de metros cúbicos e-7,5. 

Os resultados que acabam de ser registrados importam sobretudo ao nosso 
propósito, mas uma pequena incursão no domínio puramente técnico mostrará 
a que invenções são êles devidos.~ certo que o emprêgo e os progressos dos moto
res de explosão, de combustão interna e elétricas merecem ocupar o primeiro 
plano. O uso das lagartas ou dos grandes pneus para qualquer terreno, nos tra
tores que propulsam máquinas. de terraplenagem, rematam os progressQS. Seria 
longo enumerar e sobretudo descrever os instrumentos, frutos destas associações, 
hoje familiares graças aos grandes empreendimentos•. Enormes caminhões clás
sicos podem, hoje, atingir 70 toneladas de carga útil e evacuar · ràpidamente gran· 
des massas de desatêrro. 

É certo que as reposições em estado ou as reparações depois da segunda guer
ra mundial, ajudaram poderosamente a aperfeiçoar todos êstes maquinism~·. Foi 
a necessidade de desobstruir os portos franceses sinistrados que induziu, por 
exemplo, uma firma francesa a idealizar uma caçamba apreendedora cujas 
garras são capazes de levantar blocos de 60 toneladas. 

Os trabalhos de terraplenagem, de escavação constituem, em g~ral, apenas 
o prelúdio de uma exploração. Quando se cogita de construir uma rodovia, 
um&. via férrea, uma central elétrica, o transporte dos materiais para o local, as
sim como as próprias características dêstes materiais, devem ser considerados. 
Muitas vêzes o êxito da obra depende da maior ou menor rapidez com que será 
executada. Ora, neste particul!V", os progressos são enormes. O emprêgo do con
creto representa um fato capital. Sem dúvida,_ o aparecimento do concreto não é 
uma novidade, mas a maneira de colocá-lo progrediu; em ritmo extraordinário, 
graças aos maquinismos hoje utilizados (monotrilho, guindastes-gigantes, sobre
tudo), e às dimensões das betoneiras. Os recorda, neste particular, em empreen
dimentos recentes passaram, na França, de 2 600 metros cúbicos, por dia, em 
1947, para 3 180 metros cúbicos, em 1950, e 4 500 metros cúbicos, em 1952. A qua
lidade dos betões melhorou, o betão sêco pôde ser transportado. Em tôdas as 
construções importantes, os progressos na mecânica dos solos são, por outro lado, 
uma garantia de solidez e durabilidade. Uma barragem em calcários não é mais 
um desafio. Injeções de substâncias apropriadas podem, no desenrolar .dos tra
balhos, garantir a e$tanqueidade e a solidez. 

A exploração das minas, nas regiões novas, acompanhou os progressos dos 
trabalhos de terraplenagem e de construção. · 

Os progressos concernem, inicialmente, os métodos de prosp~ão. Os levan
tamentos topográficos foram grandemente facilitados pela fotografia aérea, 
tirada de avião ou de helicóptero. Levantamentos rápidos em regiões difíceis tor-

a Seria necessâr:lo mencionar-se, além do Bulldozer e do Scraper que são os mala conhecldos. 
o Tournado.i:er que é um Bulldozer equipado de rodas em lugar de lagartas e cujo motor atinge 
'130 CV., o Toumarocker que é um carregador oscllante de capactdade pelo menos igual a 28 me
tros cúbicos, acionado por motor de 350 CV, e o Loader , niveladora elevatrlz cujo disco de ataque 
a terreno é substituido por uma poderosa relha que, graças a umo larga correia elevatriz, carrega 
caminhões e cuja capacidade de trabalho é de 30 metros cúbicos por minuto. 
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naram-se, desse modo, possíveis. A fotografia aérea não é, na Africa do Norte, 
apenas um Instrumento precioso par;:i. os arqueólogos; permite os levantamentos 
no Saara. :Ê a melhor, introdução aos trabalhos de prospeção de minas; no grande 
deserta. Graças ao helicóptero foi identificada a jazida de manganês de Guettaro, 
no sul do Colomb-Bechar. Alguns magnetômetros podem hoje revelar outros mi
nérios além do ferro. 

Tenn.inada a fase da pesquisa, a grande mudança. é a extensão das explo
rações a céu aberto. Ainda, há poucos anos, estimava-se que a exploração sub
terrânea era ràpidamente mais rendosa que a exploração ao ar livre. Hoje esta 
posição parece ter sido invertida. Os maquinismos de escavação permitem retirar, 
de modo rápido, enormes massas de estéril. Pode dizer-se que a técnica de extra
ção das novas minas de ferro venezuelanas, de Cerro Bollvar, é totalmente. opos
ta àquela de qualquer mina ordinária do Mlnesota: consiste em abaixar o cume 
da montanha em vez de furar um poço no solo. 

Não há comparação entre o rendimento dos opencasts e o das explorações sub
terrâneas. Nas minas de carvãQ, durante o mesmo tempo e com a mesma mão
·de-obra, e~trai-se, a céu aberto, uma tonelagem aproximadamente nove vêzes 
superior à(luela extraída nas melhores minas subterrâneas de hulha. li: verdade 
que os .progressos no condicionamento do ar tornam as explorações subterrâneas, 
onde quer que estejam situadas, bem mais suportáveis. O trabalho de extração 
pode tornar-se menos penoso e mais rápido pelo emprêgo de pás elétricas ou a 
diesel. Nas recentes minas de ferro a céu aberto, de Conakry, escavadeiras elé- · 
tricas com caçamba de 4 metros cúbicos extraem 3 500 toneladas de minério de 
ferro, em 8 horas. Duas pás elétricas e um motor diesel podem, em Cerro Boli
var. extrair quantidade superior a 5 milhões ~e toneladas por ano. 

Trabalhos de construção, explorações de minas de qualquer espécie são muito 
facllitados pelos aperfeiçoal;nentos na manutenção, o que se poderia chamar os 
transportes interiores a um empreendimento. Os transportadores aéreos tornam
se cada dia mais eficientes e mais rápidos. Grandemente utilizados desde o co
mêço da era industrial, estão destinados a prestar os maiores serviços nas re
giões recentemente exploradas que apresentam relêvo tormentado. Podem ser 
empregados também no carregamento de navios impossibilitados de atingir a 
costa. Os transportadores de esteira difundem-se cada vez mais; os progressos 
nos rolamentos de esferas, os aperfeiçoamentos das esteiras cuja resistência à 
traÇão aumentou consideràvelmente tornando-as instrumentos Inseparáveis de 
qualquer transporte de minério conseguem uma ponderável economia de mão-de
-obra. o comboio-de-enfiada. (convoyeur à bande) é largamente utilizado nas 
novas minas de ferro de Conakry assim como nas do Lavrador e nas de Cerro Bo
llvar, tôdas as três em exploração desde 1953. O comboeiro-de-enfiada pode car
regar o minério do lugar da extração ao do carregamento ou ainda operar a liga
ção entre dois meios -diferentes de transportes do caminhão ao trem ou do trem 
ao na vlo. As vias férreas de exploração das minas participaram do progresso ge
ral. Os vagonetes de tração humana ou puxados por lentos cavalos podem, em 
quase tôda parte, ser substituidos por trens de vagonetes, impulsionados por po
derosos tratores diesels ou mesmo, em certos casos, por pequenas locomotivas elé
tricas. Caminhões de grande capacidade veicúlam, por sua vez, o minério nas 
explorações a céu aberto. 

Ao mesmo tempo que, graças a todos êstes aperfeiçoamentos, diminui o esfôr
ço humano, as condições de vida nas regiões hostis melhoram consideràvelmente. 
O emprêgo dos inseticidas modifica as noções· até então admitidas sôbre a vida 
nas zonas salµbres. Os nutricionistas determinam hoje a dieta alimentar adapta
da ao esfôrço e às condições atmosféricas. Até os problemas da água, nos deser
tos, t>arecem suseeptíveis de ·solução. Os pontos d'água devem ser multij>licados 
graças aos métodos atuais de sondagem .. Há mesmo quem encare a possibilidade 
de levar-se água aos lugares onde sua .ocorrência normal é improvável; e se ob
servarmos o desenvolvimento dos pipe-ltnes para determinados produtos líquidos 
tal eventualidade não parece totalmente utópica. 
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A questão dos ptpes-lines para água leva-nos a encarar a ligação entre as 
explorações em zonas inóspitas e o resto do mundo, tanto no que se refere ao 
abastecimento dos trabalhadores quanto ao transporte da maquinaria de cons
trução ou de exploração, enfim e sel~retudo ao problema do escoamento dos 
produtos. Os modernos meios de tran&Porte oferecem possibllidades extremamen
te variadas. 

D 9 il! IJI 

o a vião foi, por ·longo tempo, o 
único meio de transporte, em que se 
apoiavam as esperanças de exploração 
de paises novos cujos meios de trans
portes terrestres eram insuficientes. 
Em regiões quentes com estação muito 
úmida costumava-se dizer que cons

. truir-se e sobretudo conservar-se, em 
plena vegetação exuberante, rodovias e 
vias férreas constituia emprêsa por de
mais difícil e que o avião, o mais mo
derno meio de transporte, sucederia 
imediat~ente às pistas e ao carreto; 
transporte de cargas pelo homem ou 
por animais sôbre o dorso. O avião ofe
rece inúmeras vant~gens. Pode-se mui
tas vêzes construir com facilidade a 
pista dt? aterrissagem e seu desenvolvi
mento relativamente restrito torna-a 
de mais fácil conservação que a pro
longada quilometragem das rodovias 
ou vias férreas. A construção da pis
ta de aterrissagem não exige muito tem
po. o avião põe ràpidamente em con
tato a recém-explorada região e os lo
cais tradicionais de indústrias. Tais 

Fig. 1 - Transporte do minério de ferro do possibil1dades são sempre cada vez mais 
Labrador para os USA, Notar que a via ma-
rftlma do São Lourenço ainda não está com- largamente exploradas. No Lavrador, 
pletamente preparada (amenagée) a montante pistas de aterrissagem foram instaladas 

de Montreal. <Secção A). antes das rodovias e ferrovias, e tanto 
o material quanto os trabalhadores indispensáveis ao estabelecimento das úl
timas foram trazidos de avião. Foi um avião "cargueiro" que conseguiu, em mar
ço de 1954, transportar, o mais ràpidamente possivel, grandes quantidades de 
barita para conter o jôrro de gás ocorrido durante a sondagem de Bergha, perto 
de In Salah. O avião para transporte de mercadorias progrediu muito. O emprêgo 
de hélices de passo reversivel, de carlingas de grande capacidade, de trens de pou
so especiais que dlstribuem a carga sôbre grande número de rodas, tornam o 
avião um meio de transporte grandemente aperfeiçoada. Estas qualidades não 
impedem que, quando se trata de transportes maciços de çargas pesadas, o avião 
não pode lutar com a estrada de ferro que tem a seu favor a velha qualidade de 
meio de transporte de grande capacidade e tôda uma sél'.ie de aperfeiçoamentos 
técnicos recentes. 

Por paradoxal que isto possa parecer à Europa e mais ainda à França, habi
tuadas pela competição trilho-pneu a assistir com mais freqüência à destruição 
das vias férreas que a sua construção, atualmente, por tôda parte, constroem-se 
ferrovias. De fato, estas são para os países subdesenvolvidos o meio de transp<;>rte 
mais econômico e mais eficiente. Seria interessante elaborar um mapa do mundo, 
-Onde figurassem as vias férreas em construção desde o fim da segunda guerra 
JUundlal. EncontraT-se-iam nela ferrovias transportando o minério para um de
terminado ponto de embarque. li:: uma fórmula que lembra a primeira de tôdas 
as funções do trilho e que reproduz em escala mundial a modesta e primitiva es
trada de ferro francesa de S. Etienne ao rio Loire. A estrada de ferro do Lavra
dor ao São Lourenço, (580 quilômetros) , a modesta ligação das minas de Cona
:try ao mar (12 quilômetros), a via das minas do Cerro-Bolivar ao confluente do 
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Orenoco e do Caroni (145 quilômetros), constituem excelentes llustrações. Os mi
lhares de quilômetros de ferrovias que estão sendo construidas no Extremo-Orien
te baseiam-se em principios um pouco diferentes. A conjuntura politica, neste 
caso, desempenha um papel evidente. A aliança entre a China e a URSS expll
ca a construção da estrada de ferro do Sin-Kiang até então abandonado pelas 
vias de comunicação por ser considerado fronteira militar. A Transmongollana, 
cujo último trecho foi inaugurado, em janeiro de 1956, exemplifica as ligações 
Russia-Extremo Oriente. Mas estas estradas de ferro estão também relacionadas 
ao assunto que nos interessa. Seus trilhos são lançados em regiões difíceis, uti
lizam, em suas construções, processos os mais modernos e ajudam a desenvolver 
as regiões subexploradas que atravessam. Terminado o primeirÕ trecho da ferro
via de Sin-Kiang foi possível explorar-se e depois escoar o petróleo do Iêmen. 
necentes ferrovias possibilitam o escoamento das produções e ao mesmo tempo o 
abastecimento das regiões que servem. Assim no Saara onde a antena curta Stll-El 
Oued exporta tâmaras do Souf e importa gêneros alimentícios de primeira neces
sidade. Outras vias, enfim, nada mais sãO que o prolongamento de antigas ferro
vias que já possuíam, em seus itinerárie&, alguns trechos terminados,- mas cujos 
trabalhos, por causa das dificuldades de construção ou de e:l\'.ploração, haviam 
sido paralisados. A estrada de ferro equatoriana, de Quito a São Lourenço, que 
deve ser inaugurada, em 1956, exemplifica êste último caso. Iniciados os traba
lhos em 1914, progrediram lentamente, depois ficaram paralisados em 1934 até 
que prc;>ssegulram ~travessando os Andes onde sa\lS trilhos atingiram uma altitu-
de de 2 438 metros. · 

As construções, graças aos novos recurso:s materiais, efetuam-se em ritmo 
muito rápido, mesmo nos traçados julgados os mais dificeis. Bulldozers, caçam
bas de balança, pás escavadoras, raspadeiras com motores, são largamente em
J>regados. O primeiro trecho, de 360 quilômetrow, da estrada de ferro do Sin-Kiang, 
foi termin;:ide em pouco mais de dois anos, apesar de atingir em certa passagem 
3 000 metros de altitude, de ter dez viadutos e sete túneis. Com um perfil menos 
difícil, mas em terrenos instáveis, sofrendo a ação do gêlo, sob temperaturas rigo
rosas, os 580 quilômetros da ferrovia do Lavrador foram terminados em pouco 
mais de 3 anos. Não foram necessários dois anos para construir a via de Cerro
Bolivar apesar dos cortes em granitos muito duros, dos difíceis problemas de dre
nagem, complicados pela violência e o inesperado das tempestades. A colocação 
de trilhos, dos dormentés e o lastramento são feitos por processos mecânicos: 1 

tratores de lagarta para colocar os trilhos, entulhadoras mecânicas para o empe
dramento. 

A estrada de ferro por outro lado, libertou-se pouco a pouco das sujeições que, 
uma vez a construção feita, dificultavam sua exploração em certas regiões. Nos 
desertos, a falta da água ou as águas salobras tornavam a tração a vapor um 
problema delicado. A tração elétrica e tração diesel representam a solução atual. 
A tração diesel é muitas vêzes preferida pois não exige uma superestrutura dis
pendiosa e as locomotivas diesel são capazes dq puxar comboios de carga as mais 
pesadas. Todavia o emprêgo da cortente industrial, permitindo aliviar as des
pesas de instalação, é susceptivel de estenaer a eletrificação. Seguindo esta fór
mula acabam de ser eletrificadas as vias de Katanga e certas linhas aust:ua.lianas. 

Os novos métodos de tração permitiram reduzir-s~ a duração do percurso. No 
que se refere ao transporte de passageiros qualquer economia de tempo é muito 
apreciada. A redução do tempo obtida no curto trajeto da pequena linha saariana 
de penetração, Biskra-Tougourt, constitui um bom exemplo. Sete horas em tração 
a vapor, 3 horas 15 minutos em tração diesel. Quanto aos transportes de merca
dorias que, nas regiões subexploradas, são muito mais importantes, à primeira 
vista poderia parecer que a velocidade tem pouca influência. Na realidade em 
determinadas regiões e para os produtos que vimos considerando possui muita 
importância. A rapidez do encaminhamento de um minério para .seu pôrto de 
embarque permite reduzir o material ferroviário, evitar a imobilização demasiada 
dos navios, portanto, aumentar a produtividade do meio de transporte terrest~ 
assim como a do meio de transporte maritlmo. A rapidez é particularmente apre
ciável quando o pôrto de embarque corre o risco de achar-se inutilizado, durante 
certo período do ano, pelo bloqueio dos gelos. Processos os mais modernos são pos-
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tos em ação para que, com um pessoal extremamente reduzido, a segurançq. e a 
·regularidade da exploração sejam asseguradas: circuito de regulação, ligações 
rádio; televisão. · 4C) 

Os princípios de produtividade, de explotação a grande dispêndio, fazem com 
-que as estradas de ferro das regiões novas, venham sendo construidas em via 
.normal. Estas vias de penetração eram antigamente ou vias métricas ou vias es
treitas, as vias de Decauville. Sem dúvida representavam uma grande economia 
.quanto à construção da plataforma e das obras de arte. Tôdas as ferrovias da 
.Afrlca Negra são ferrovias estreitas. Estas despesas iniciais são, entretanto, com
pensadas mais tarde. Mesmo quando não há junção com uma rêde de via normal, 
é interessante construir a via normal. Um dispêndio mais importante permite, 
caso freqüente tôdas as vezes que a linha se destina a conduzir o minério a um 
pôrto, economias de explotação superiores à majoração das despesas de cons-

- trução •. Encontram-se, sem dúvida, algumas estradas de ferro novas que 
possuem via estreita, mas, a maior parte das vêzes, trata-se de afluentes 
ou prolongamentos de vias de pequena largura construidas há multo tempo. 
Tal é o caso da pequena antena Stll-El Oued construída primeiro em 
uma via de 60 centimetros por falta de material, depois estabelecida com 
um 1 metro à semelhança. da Biskra-Touggourt. Os 360 quilômetros da 
estrada de ferro brasileira de via métrica . Monte Azul-Contendas, inaugu
rados em 1950, representam o término de trabalhos iniciados hã. multo 
tempo. Empreendidos por motivo politico - destinavam-se mais a unir. 
e~ si estadoi brasileiros que a satisfazer necessidade$ econômicas ..:-
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Fig. 2 - mdreletrtcldade na África Negra. 
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• Estudos demonstraram, bem curiosamente, que a exploração de uma via DecauvUle, em 
região nova, acarreta mais ou menos as mesmas despesas que um serviço de aviões carguelroL 
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não deviam, pelo menos inicialmente, manter um importante trâfico de mer
cadorias. Ao contrârlo, os doz_e quilômetros das minas de ferro em Conakry foram 
feitos em via normal, devendo um terceiro trilho permitir a junção desta ferrovia 
do minério ao conjunto da rêde de via estreita. 

As construções das estradas de ferro não devem, porém, fazer esquecer que 
as rodovias e .. a circul~ção de automóveis progrediram de tal modo que, hoje, es
tão capacitadas a . ajudar poderosamente a exploração das novas riquezas . O 
progresso do motor térmi:e<i; o aparecimento dos pneus de baixa pressão permi
tem a qualquer tipo de carro em série enfrentar uma pista de deserto. No grande 
norte canadem1e, uma nova organização presta os maiores serviços durante o in
verno: bulldozers abrem pistas por onde penetra um trator de lagarta rebocando 
uma série de trenós; rios e lagos são assim atravessados sôbre o gêlo. A infra-es
trutura rodoviária adaptá-se agora aos terrenos mais difíceis, do deserto arehos<> 
aos pântanos êia tundra. Um estudo e o tratamento do solo de base precedem 
quâlquer traçado. A compactação do terreno natural dâ os melhores resultados. A 
conserváção não apresenta mais problemas lnsolúv.eis e não mais exige uma nu
vem de cantoneiras espalhadas ao longo do itinerârio e particularmente difíceis 
de abastecer em região despovoada. Na pista imperial de Colomb-Bechar a Gão 
não se encontram mais cantoneiras, mas sim viaturas bem preparadas que abri
gam, cada uma, os condutores das duas ou três mâquinas rodoviârias. 

No que se refere às rodovias houve, ultimamente, realizações espetaculares. 
Entre éla.s merecem destaque a rodovia do Alasca que, com seus 4 ooo quilômetros~ 
liga Edmonton a Vancouver e a estrada da Birmânia, cujos 1800 quilô
metros penetram através da jungle de Setchouen ·até a fronteira. Estas 
duas rodovias, entretanto, não se destinavam ao desenvolvimento da re
gião. Foram - construidas .para fins estratégicos, uma, em 1942, depolS da 
ocupação das Aleutas, outra, em 1938, para abastecer a China _pujas fa
chadas marítimas estavam ocupadas pelos japonêses. A do Alasca foi cons
truída ràpidamente. Apenas nove meses foram necessârios para conclui-la, 
porém, não se pode dizer que ilustre â tese da diminuiçj.o do esfôrço 
humano, mais dê cem mil trabalõadores foram utilizados em seus traba
lhos. A finalidade não era a de transportar os produtos da região. O au
mento da rêde rodoviâria chinesa, que passou de 75 000 quilômetros •, em 1949, 
para 120 000 quilômetros, em 1953, estaria mais de acôrdo com o desenvolvimento
da região; com êle se enquadrariam também as rodovias que, no Brasil, servem 
às zonas de mineração do estado de Minas Gerais, ou ainda a das minas de Ko
lima, no Artico soviético. Mas por tôda parte se verifica que a rodovia é mais cara 
que o trilho e menos favorâvel ao râpido progresso das zonas que serve. A estrada 
de ferro de Stil e El Oued substituiu uma rodovia, construida em 1943, quando se 
verificou que o transporte do ab~tecimento para Souf e as exportações de tâ
maras por caminhão averiguavam-se por demais dispendiosas ou insuficientes. 
As novas rodovias apresentam-se muitas vêzes como prolongamento da estrada 
de ferro e não como meio importante de escoamento dos produtos. As da Mongó
lia construidas em tôrno do ponto ferroviârio de Toung-Lião, a soviética de Iako
ustk a Bolshoü Never sôbre o Tran.ssiberiano, enquadram-se ·neste esquema. As 
raras e novas rodovias construidas no grande norte canadense, independentemen
te da estrada do Alasca, de Salnt-Felicien a Chibanganas, de Riviêre de Ia Paix 
ao Lago dos Escravos caracterizam mais a sempre crescente expansão das faci
lidades de comunicação que a necessidade de se assegurar um tráfico importante. 

Pode acontecer que uma rodovia seja construida ao lado e na mesma ocasião 
que uma estrada de ferro. A rodovia serâ, então, reservada aos transportes de 
pessoas, a estra_da de ferro aos de mercadorias. Uma tal associação simplifica os 
problemas de material rodante e de horários. É o caso da rodovia de Cerro Bo
livar 'que liga Ciudad Piar, recente cidade dos mineradores, na parte oriental 
da montanha de mineração, a Puerto Ordaz sôbre o Orenoco. 

Nas raras regiões onde existe uma possibilldade de navegação interior, deve-se· 
notar que a construção dos canais, os trabalhos de regularização dos rios foram. 
grandemente facilitados pelos novos processos de terraplenagem. Se os melho-

T Trata-se de rodovias de grande clrcula:ção. 
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ramentos executados atualmente no São Lourenço superior não podem ser in
cluídos entre as obras· realizadas nos países subexplorados, contribuirão, entretan~ 
to, ao desbloqueamento do Labrador. A regularização dos rios para a navegação 
interior, da URSS, foi, muitas vêzes, executada em lugares vazios de homens e de 
natureza hostil. O canal Volga-Don e a barragem de Tsimlianskaia toram reali
zados em quatro anos, em vez dos seis inicialmente previstos, gra~s aos novW! 
processos de moldagem do concreto sob temperaturas rigorosas (-30º) e às drag
ltnes poderosas, processos e materiais que foram senda aperfeiçoados no decor
rer dos trabalhos. O aumento do poder dos automotores transformou os canais 
-em preciosos meios de escoamento de cargas pesadas. Os trabalhos executados 
nas desembocaduras dos rios e nos portos beneficiam-se dos processos mecãni
coi; e podem ser completados em tempos records. A abertura do canal do lago 
Maracaibo e a construção do quebra-ondas em mar alto, atualmente em empre
endimento, na Venezuela, são exemplos dêstes trabalhos gigantepcos. 

Aviões, estradas de ferro, rodo.vias, canais constituem meiôs famillarjS de 
transportes, porém veiculos menos tradicionais têm sido; também, chamados a 
dar sua colaboração. O helicóptero presta relevantes .serviÇos; de mais fâcll man~
jp que o -avião, pois não necessita de pistas, já abasteceu numerosos locais de tra
balho situados em zonas inace.ssiveis. Não entraria em cogltações utilizá-lo para 
o escoamento de produtos pesados mas pode serVir eficazmente no transporte do 
pessoal de exploração das minas. 

f: possível que comboeiros-de-enfiada não se destinem mais a desempenhar 
o papel de transportadores internos em uma exploração. Os últimos projetos 
apresentados tanto na América quanto na Europa, tendem a substituir, para as 
distâncias superiores a 100 quilômetros, os comboeiros-de-enfiada pelo transporte 
por trilho. Em países equipados, tais projetos não podem, muitas vêzes, ser to• 
mados em consideração. As companhias ferroviárias por meio de melhoramentQs 
tarifários procuram iµipedir estas inovaÇ.ões~ Os governos _preocupados em evitar 
um reequipamento, freqüentemente, os apoiam. Em zonas não equipadas ta~ 
.argumentos caem, pois, o comboeiro-de-enfiada pode ser muito út.ll, sobretudo 
se considerarmos a economia de pessoal que representa comparado · a qualquer 
outro meio tradicional de transporte. Os pipe-ztnes entraram, entretanto, m&.14 
profundamente no dominio da realiZação. Se o exemplo americano é muito lm•, 
portante, existem pipes-lines de mais de 3 500 quilômetros entre Alberta e Winl.; 
peg, o tipo de pipe-lines de região hostil é o Tapllne que, com seus 1 700 quilôme
tros, atravessando zonas desérticas, _escoa o petróleo do Gôlfo Pérsico para.a Ará-:
bia. 80 ooo metros cúbicos de petróleo são assim escoados por dia, o que represen..
ta, em tonelagem, um tráfico mais ou menos igual ao do conjunt9 da. SNCF. A 
economia em relação à estrada de · ferro é marcante. O tubo necessitou 240 001) 
toneladas de aço e seis estações de bombeamento. As seis estações representan) 
uma despesa de fôrça. de 54 000 C. V. enquanto os estudos feitos para uma estra-
da de ferro previam-a utilização de 640 000 toneladas de aço e a instalação de um 
parque motor de, aproximadamente, 1 200 000 e. V. Os pipe-lines não servem , 
apenas para transportar líquidos são também excelentes veículos de gás. Os f ee
ders de gás que, atual_µiente, estão em serviço ou ainda em construção, na França~ 
para alimentar tôda uma região, a partir de uma usina de gás único, nos familia• 
rizam com esta técnica, mas a diStância que pode ser atingida por um pipe-line 
lhe permite trazer o gás natural de regiões bem afastadas dos centros industriais. 
Na corrida atual para a energia, um pipe-line poderia, por exemplo, trazer o gãs 
natural do Hoggar onde se supõe seja êle muito abundante para a Africa do Norte. 

• • • 

As novas realizações, em regiões totalmente· inexploradas, ·ou pelo menos sµb .. 
exploradas, baseadas no uso de técnicas que reduzem o e,!lfôrço humano, já são 
bem importantes. As construções e os projetos multiplicam-se. · Não pQderiamQ.s 
dar, no presente artigo; uma relação exaustiva que correria.,o grande riSco de.ser 
.Incompleta e mal documentada. Limitamo-nos a apresentar, de modo rápido, 
alguns empreendimentos que nos parecem particularmente caracteristicos, 
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As regiões multo frias estão entrando cada vez mais no mundo econômico. 
As explorações do Artico Soviético, a Central elétrica de Kitimat, na Colômbia 
Britânica, a mina de chumbo de Mestervig, na Groenlândia, mostram uma adap
tação às piores condições climáticas. A exploração mais representativa é, entre
tanto, constituida pelas minas de ferro do Labrador, ligadas por uma ferrovia de 
580 quilômetros ao São Lourenço• (Fig. 1) • Tôdas as condições das novas explo
-rações encontram-se aí reunidas: jazida muito rica que as necessidades sem
pre crescentes do mercado americano obrigam a utllizar, uma exploração em 
open-cast de grande rendimento, numa estrada de ferro de via normal de impor
tante desenvolvimento para transportar o minério até o São Lourenço, um meio 
hostil, o solo instável da tundra, pouca neve mas temperaturas severas. 

A existência do minério de ferro nc Labrador era conhecida desde o fim do 
último século graças às pesquisas do geólogo Low. Houve uma concessão em 
1936, mas as prospeções só foram metódicamente iniciadas em 1942 quando o 
esfô~o de guerra dos Estados Unidos mostrou a necessidade de um grande 
abasfocimento em Jerro. Em 1950, · estimava-se que a nova jazida repre
sentava uma reserva de mais de 408 milhões de toneladas de um J11inério par
ticularmente rico, cujo teor em ferro atingia 50 a 60%. Verificada a explorabili
dade da jazida, um meio de transporte para fazer escoar~a produção seria ln• 
dispensável.'Uma estrada de ferro foi projetada, sua construção- durou, sem que 
os trabalhos fôssem interrompidos, de outubro de 1950 a fevereiro de 1954. 

Mesmo durante os invernos os trabalhos progrediam em ritmo satisfatório, 
o record destas épocas hibernais foi atingido no período de novembro de 1953 a 
janeiro de 1954, durante o qual 103 quilômetros foram ~onstruidos. Devido à au
sência de qualquer via de comunicação, recorreu-se · ao transporte aéreo para 
construir o transporte terrestre. Uma flotilha. de 15 aviões e 2 helicópteros, com 
base em Mont Joli, ponto da via férrea ·:Montreal-Halifrut, do outro lado do São 
Lourenço, despejou, dêsse modo, durante três anos, material, operários e abaste
cimento. O grande emprêgo de máquinas permitiu a rapidez da construção. Nos 
períodos de maior atividade, 43 scrapers estavam simultâneamente em ação, uns 
de propulsão autônoma, outros movidos por tratores. As teorias atuais estabele
cem que é mais rendável explorar-se uma jazida em um ritmo acelerado que 
prosseguir-se durante longos anos em regime de exploração reduzida. Calculou-se 
assim que a extração devia atingir dez milhões de toneladas por ano, o que esgo
taria totalmente a jazida em quarenta anos. Não sendo possível explorar as mi
nas no inverno, os dez milhões de toneladas devem ser extraídos e encaminhados 
no verão, de junho a novembro. Para realizar-se êste programa, as possibilidades 
da estrada de ferro foram cuidadosamente estudadas. Tornando-se a tração diesel 
susceptivel, com despesa análoga, de encaminbar comboios mais numerosos e mais 
pesados, eliminou-se a tração a vapor. Três enormes locomotivas diesel puxam 
assim cada trem. :S:stes trens são os mais pesados do mundo: 9 000 toneladas de 
carga útll, 11 000 toneladas de carga bruta. A circulação na via única dispõe 
dos mais modernos aperfeiçoamentos técnicos, regulação, informações transmiti
das pelo teletipo da mina em Sete Ilhas, terminus no São Lourenço, triagem 
terminal dotada de "comboeiros-de-enfiada" para carregar o minério nos navios, 
televisão para suprir a freqüente falta de visibilidade causada pelos nevoeiros 
do São Loúrenço. 

As grandes centrais hidrelétricas da Africa negra (fig. 2) mostram que a 
energia foi procurada em regiões onde, até pouco tempo, ela era considerada sem 
valor pelo fato de se achar por demais afastada da indústria tradicional. ·A cons
trução destas centrais prende-se à produção do alumínio. Há alguns anos adm1-
tta~e que a utilização da bauxita africana Cde Guiné, Sudão, Alto Volta, Costa 
do Marfim) era coisa multo aleatória, uma vez que esta bauxita devia ser trata
da nos paises industriais da Europa ou da América. Uma exploração de vulto de
vsria, talvez, esperar que as reservas européias e americanas estivessem diminuin-

• O ponto de exploração das minas é Knob Lake com a recente vila de operârios do 
8claettervllle. o terminus sõbre o São Lourenço é o pequeno parto Sete-Ilhas. Em agõsto de 19~ 
fiando lido verUlcada nova extensão do minério, foi decidido que se prolongaria a estrada d• 
ferro <lo '12 qullõmetros para o norte: de Knob Lake a Wabush-Lake. 
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do. Não entrava em cogttação utilizar as reservas de energta hidrelétrica para 
produzir aluminlo a partir destas bauxitas, ainda menos, por certo, de importar 
aluminio da Europa para tratá-lo com eletricidaµe africana. Dêsse modo, parecia 
que a central construida na Africa equatorial sôbre o Djoué, pequeno afluente. do 
Congo, que se joga a jusante de Brazzavllie inaugUrada nos meados de 19541 de
vesse escoar, com dificuldade, sua produção e -forçosamente procurar a clientela 
de Léopoldville, no Congo Belga. Esta clientela, aliás, anunciava-se efêmera, uma 
vez que poderosas centrais estavam sendo ·construidas nos três braços do COngo, 
centrais que, elas próprias, deveriam ter uma produção SUPf:rior às necessldadee 
do Katanga e exportar sua corrente para as Rodésias . 
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J'tr 3 - Apf9vet~epto do Saara. 

Hoje a situação se transformou por compl~. Não se cogita ma1! de encon
trar clientes para centrais subaproveitadas, mas de construir usinas para sat1a
fazer grandes solicitações de corrente. Deve-se êste resultado à necessidade de 
•bricar-se, caçla vez mais, aluminio, portanto, de consumir sempre mais eletri
tldade, no momento em que as reservas européias diminuem. As novas usina.8 re-
eeberão no·inicio, se não a bauxita, pelo menos o aluminlo da Europa. Repete-se. 
i&91m, em escala diferente o que ocorreu dos primórdios da produção de alumi
nio quando as usinas fõram construidas nos Alpes, longe dos centros metalúr
gicos habituais, mas junto às fontes produtoras de eletricidade. Os progreSS09 
na ediflcação das barragens permitiram a regularltação de numerosos rios afri
canos (fig. 2). Na Guiné, elaborou-se para o Kouhouré, que se joga ao norte da 

~
kry, um importante projeto. Os investimentos previstos seriam da ordem de 
bilhões, pois a ausência de ·uma barra rochosa fechando o vale e _a lrregularl-

e do débito obrigam a execução de trabalhos de grande vulto. Na A1rloa 
~uatorial, a usina de Kouillon apresenta-se µi.enos dispendiosa pois o rio é fàcll
mente barrável. Mas, é no Camerum que existem realmente as maiores facllldadea 
de realizações. A central de Edéia, no Sanaga, começou a funcionar em 1954, IllM_ 
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as' ampliações lhe garantem mais um milhão de kWh .por ano. Sôbre êste total 
250 a 900 milhões de kWh serão absorvidos por uma usina que deverá produzir 
45 000 toneladas de alumínio por ano. O alumínio para ser transformado come
çou a ser enviado da França nos últimos m~ses de 1956. 

En.flm, se as realizações ainda são tímidas, o mais recente e característico 
exemplo de aproveitamento de uma região hostil pode ser constituído pelas ten
tativas saarianas (fig. 3). ·Hoje,. o grande deserto se apresenta como um reser
vatório de matérias-primas para a indústria européia. Guardadas as devidas pro
porções o entusiasmo demonstrado, por certas pessoas, pelo subsolo saariano, 
lembram as esperanças depositadas por alguns, nos meados do século XIX, no 
Maciço Central francês. - Muitos sonhos, por certo, já se desvaneceram. Prosse· 
guem sempre, entretanto, sem solução de continuidade, as pesquisas de petró
leo, mas, a não ser certos desprendimentos de gás sobrevindos nas perfurações 
de Djebel Bergha e de Tebessa, e, em março de 1956, as destilações na vizinhança 
de Fort Flatters, ainda não há resultados multo importantes•. As descobertas mais 
interessantes parecem ser as do manganês em Guettara, do ferro do Djebel Oug
nat e do Gara Djebilet, do chumbo em Taouz. Os organismos de prospeção e de 
exploração orientam-se hoje, possivelmente, no sentido de criar uma zona indus
trial em Colomb Bechar. ~ste combinat seria favorecido pela proximidade relati
va de certas jazidas e sobretudo pela existência da. hulha. Os estudos de indus
trialização obrigam a que se reconsidere, de modo absoluto, o problema da es
trada de ferro transaariana, cujos projetos foram numerosos e bastante varia.
dos. O primeiro, o traçado oriental, data ·das pesquisas das Missões Flatters; devia 
prolongar a via férrea Biskra-Touggourt. Um transaariano central sairia de Al
ger e passaria por In Salah. Enfim o último, o traçado ocidental, foi o que, sob o 
nome de "Mediterrâneo-Niger", penetrou mais profundamente na via das realir
zações pola, desdé.1942, está parado em Abadia a 90 quilômetros ao sul de Colomb 
Bechar. E mesmo assim só conseguiu a.tingir êste local sob a pressão da necessida
de vital, criada pela guerra, do abastecimento de combustível, na zona de Colomb
Bechar. Mas depois do esfôrço despendido nesta ocasião, a Mediterrâneo-Níger, 
apesar de um nome novo, apesar de alguns defensores entusiastas, parecia desti
nada a uma paraHsação definitiva. Era pos&vel repetir-se que não se completaria 
por falta de trânsito de carg~ a ser transportada através do Saara. Imagine-se 
que as caravanas encaminhavam apenas de um ponto ao outro da pista de Co
lomb-Bechar - Gao, nestes últimos anos, 1 000 toneladas por ano. A diferença ~ 
grande se eomparada a uma grande al"térla como Lião-Marselha com 12 000 tone
ladas por dia. Transaariana, a estrada de ferro pareéia condenada a permanecer 
sempre incompleta. Via férrea de exploração do Saara, poderã ser realizada. En
cara-se, imediatamente, um primeiro trecho para Taouz, depois um ramal para 
Guettara. ~stes 300 quilômetros de vias custariam mais ou menos 20 milhões por 
quilômetro, o que é relativamente pouco10

• 

' 
• • • 

Os progressos das técnicas proporcionaram, dêste modo, ao homem, possibi
lidades novas e imensas de aproveitamento de uma região. l!:, talvez, em zonas 
hostis que o progresso aparece sob aspecto mais benéfico. Nos paises velhos, as 
noções de produtividade, a diminuição da mão-de-obra ligadas à evolução das 
técnica podem apresentar por vêzes um lado angustiante. o número de emprê
gos se reduz, justificando assim a velha luta do homem contra a máqu!J!.a, que 
lhe diminuiu a possibilidade de achar trabalho. Ao contrário, nas regiões inexplo
radas o trabalho humano tornou-se possivel graças à ajuda mecânica. 

i!:stes grandes trabalhos apresentam ainda outro aspecto; os empreendimen
tos gigantescos, o equipamento aperfeiçoado custam caro. O problema de finan
ciamento é de capital Importância. Assiste-se a uma solicitação de capitais aná
l_oga à que se produziu na metade do século XIX para a construção das estradas 

• Em novembro de 1956, a imprensa refere-se a grandes probabilldades nas vtzinhanças de 
Ouargla e de Ghardala. -

10 Bõbre o preço de custo e o futuro da Tra.nsaarlana, o documento de primeira mão maia 
Importante 6 o ?'lllatórto do conselho Econõmtco, reuni.ão de 22 de novembro de 1955. 
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de ferro. Os construtores de vias férreas haviam feito, com freqüência, apêlo ao~ 
capitais estrangeiros, mas no caso presente, com maiores necessidades financei
ras, o pedido deve a,mpllar-se. Capitais norte-americanos participaram, de modo 
ponderável, no recente desenvolvimento das minas da América Latina, Brasil, 
Venezuela. Há quem veja nos .grandes trabalhos africanos, quer se trate do saára 
ou Africa iiegia, o prelúdio de uma cooperaç~o internacional, yermanecendo os 
organismos de aproveitamento das várias regiões sob o contrôle dos governos. Em 
referência às centrais africanas, destinadas à produção do alumínio, os proje
tos foram lançados por grandes sociedades francesas, alemãs e sulças, agrupadas 
sob o nome de Sociedade Européia de Estudo da Indústria do Alumínio na Africa. 
A maior parte das grandes sociedades industriais européias se interessam pelas 
prospeções saarianas. Os trabalhos de vulto e a exploração africana deveriam, 
segundo uma expressão que está na moda, ser o objeto de uma integração inter
nacional, segundo o exemplo da realização da comunidade européia do carvão 
e do aço. 

1 

Não se pode concluir esta visão de conjunto sem que haja uma interrogação 
sôbre a precariedade de certos resultados, por mais espetaculares que atualmente 
nos pareçam. Os progressos das .técnicas ameaçam toruar, em breve, caducas as 
realizações que haviam sido inovações dignas de nota. A atual procura de ener
gia acha-se ameaçada de mudar de orientação no dia em que a energia atômica 
tornar-se susceptível de aplicações ind\13triais em grande escala. A instalação 
de centrais hidrelétricas longe dos centros industriais, a pesquisa de petróleo e 
do gás natural poderão ser encarados sob outros ângulos. Permanece, entretanto, 
o fato de que novas regiões foram introduzidas na economia mundial enquanto 
há cinqüenta anos estas pareciam interditas à atividade humana. 

~ f:ste "Boletim", a "Revista Braslli:lra de Geografia" e as obras dl!. "Biblioteca Geogr!tlca 
l.."!IST- Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria-Geral 

do Conselho Nacional d!! Geosrafla - Avenida Beira-mar, 436 - Edlficlo Iguaçu - Rio 
de Janeiro, D. F. 



Aspectos da Região Litorânea do Nordeste 

Aspectos Geológicos e Recursos Minerais 

<Continuatáo > 
Cel. Joio DE MELLO MoRAES 

Eng.• IW.l.-Oeógrafo 
FONTE - Aspectos d4 Regflf<> 

Lttor4nea do N.'.1rdeate, Major 
Jolo Dli MELLO Mollilll - Ser
viço Geográfico do Exérc11o -
Rio de Jane!r©, 1948. 

A faixa dos trabalhos do Destacamento Espe.cial do Nordeste abrange terre
nos pertencentes a quatro eras geológicas distintas: psicozóica, cenozóica, meso
zóica e arqueozóica. Contudo é admissivel acrescentar-se aos terrenos cristali
nos do arquezóico, pequenas áreas proterozó!cas, como evidenciam os leptinolitos 
e hidromicaxistos da fonte do Fervedouro .. no munlcipio de Umbuzeiro, estado da 
Paraiba. 

PSICOZóICO: - Ao periodo quaternário dessa era e à época hologênea do 
. andar atual pertencem as areias das praias e daa dunas; as vasas dos mangues; 
a aluvião das várzeas; as areias, argilas e cascalhos tanto fluviais, quanto dos 
baixios e coroas~ os recifes de coral e de arenito; Iamas e argllas de carapaças dia
tomáceas, formando depósitos no fundo de certas fagoas. 

os RECIFES: - O geólogo Luciano Jaoques de Morais (Estudos Geológicos no 
Estado de Pernambuco) coloca os recifes de areµito e de coral do N0rdeste no· 
pleistocênio, ao passo que John Branner (Geologia Elementar) considera a sua 
formação lnlciada na era cenozóica (andar pliooênio do periodo terciário), con
tinuando até o presente. 

:msse autor capitula os recifes do Brasll apenas em dois tipos: em franjas e de
barreiras. O primeiro, prêso à terra crescendo para o mar e o segundo, forman
do barreira, isto é, a alguma distância da praia. 

A maior parte dos recifes de coral do Nordeste pertence ao tipo barreira. 
Sabemos hoje que aos tipos de recifes observados pqr Branner, podemos. 

acrescentar um terceiro tipo: o recife circular ou atol. Pertence, aliás, ao Brasil 
o único atol do Atlântico Sul: - Rocas. Por outro lado, o Prof. Delgado de Carva-· 
lho acrescenta mais dois tipos: pralelros e mistos. ' 

Para C. Vallaux, Rocas não é um atol tipico, à maneira dos do oceano Paci
fico, entretanto ·possui os três elementos característicos dessa espécie de recife· 
coralino: o anel circular, os bancos de areia conchifera e a laguna central. 

Rocas está situado a 350 milhas a SO dos rochedos de São Pedro e São Paulo;. 
a 80 milhas a W de Fernando de Noronha e a 144 milhas de Nátal. Antes da co
locação do farol em Rocas, o lugar era fonte de naufrágios, como o da célebre 
barca inglêsa "Duca.n-Dunbar" e da galera francesa "Impératrice du Brésil". 

É notável em Rocas a riqueza de aves marinhas, mumbebos, gaivotas, viúvas, 
cujo número é avaliado em cêrca de 100 000; bem assim a piscosidade da laguna 
e mares vizinhos. 

Sôbre o atol das Rocas há uma notável monogtafla de autoria do capitão-te
nente Osmar de Azevedo Rodrigues, que chefiou a turma de levantamento do 
mesmo e,. entre outros trabalhos, merecem menção o artigo de Regueira Costa, 
da Diretoria de Docas e Obras do Pôrto de Recife e a monografia: La formation 
a.tollieni: de Roccas, do geógrafo francês Camille Vallaux, que julga possível ter 
Roc~s a sua origem num avke de natureza eruptiva. 
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Fig. 1 - A Ponta de Lucena ·que estã ainda em processo de avanco para o mar, por deposição 
4e areias em sua extremidade, permite sugerlr sue os testemunhos de barreiras, dtuado1 a 
cfrca · de 4 km a oeste, marcam a a'\tlga linha da costa. Extr. do croquis aeroplanimétrlc:o. 

J!'l. Lucena. (SGB) Paraíba. Escala. aprox. 1:25 000. 

• • • 
Os ·recifes de arenito são compostos principalmente de areia quartzosa, endu

:reclda. pela deposição de carbonato ·de cal, entre os seus grãos. Orgánismos ma
rinhos, como algas e corais, fixam-se aos recifes de arenito, protegendo-os da 
.ação destruidora. das vagas e do solapamento que exercem os ouriços e moluscos 
lltófagos. -

Branner acha que graças a essa proteção os recife~ .i.lnda existem. 
:S:sse geólogo ·considera os recifes de barreiras do ·Nordeste como antigas 

}>ralas de a.rela, que foram consolidadas pela deposição de carbonato de cal. Ad
mite, pois, em última análise, que os recifes tenham resulta.do de um abaixamento 
-do litoral, isto é; de uma transgressão marinha, ocorrida. nos primeiros tempos 
do pllocênlo. 

Parece corroborar essa hipótese de Bra.nner o aspecto de algumas barreiras 
-que se j.nterrompem subitamente em falaises, podendo-se admitir que os tabulei~ 
ros, a que elas pertencem, descambassem outrora, suavemente, até onde estão o8 
recifes, primitivas praias .terciárias. 

As riquezas ou recursos minerais contidos em terrenos pslcozólcos focalizare
mos mais adiante; contudo, dos recifes de coral podemos dizer que se extrai a 
_pedra de coral ou cabeça de carneiro, utilizada em algumas caleiras. 
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As aluviões dos grandes rios deve o Nordeste duas de suas maiores riquezas 
agricolas. É o massapê das várzeas da região úmida, com a cultura da cana e a. 
aluvião das gra.ndes várzeas, periôdicamente inundadas, das palmeiras de car
naúba. 

o 

o 
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~ 

~· • .. 
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l 

Ji'fg. 2 - Os recifes (no croquis dos tipos: bar
reira, em franjas, praeiros) constituem ao 
longo de largo trecho do litoral nordestino um 
notável fator de proteção da costa à erosão das 
vagas e de formação de planicies arenosas, am
pliando o litoral. - Extr. do croquis aeropla
nlmétrico. Fl. Goianlnha - . R. G. do Norte. 

{S.G.E.) - Escala apror. 1:25 000. 

• •• • 
CENOZóICO: - Como sabemos, a 

mal.s notável exposição de rochas ter
ciárias no Brasil é, sob vários aspectos, 
a que se desenvolve ao longo do lltor8,J, 
numa estreita faixa, a principio des
contínua, que, começando nas vizi
nnanças de Macaé, no estado do Rio, 
se prolonga até o vale do Amazonas. 

Na região do Nordeste Oriental, 
percorrida pelo Destacamento, o limite 
ocidental dessa faixa atinge aproxl;;;. 
madamente, a linha formada pelos se
guintes pontos: 

Pernambuco: 5 quilômetros a W da 
barra do Una-Cidade do Cabo-Maca
cos-Taimbé. 

Páraiba: Pedras de Fogo-Cobé-Ma
manguape-Macarau. 

Rio Grande do Norte: Pedro Velho-Ma{laiba-Ceará.-Mirlm; dai acompanha. 
o litoral, afastado de cêrca de 30 quilômetros do mar. 
' A oeste dessa faixa sedimentária, até às alturas de Macaiba, no Rio Grande 
do Norte, desdobram-se terrenos do cpmplexo cristalino, representados príncl
palmente por gnaisses, granitos, pegmatitos e micaxistos. 

Ao sul da faixa terciária do Rio Grande do Norte, aproximadamente"' corres
pondendo à direção L-0 do litoral, estende-se uma longa faixa de terrenos cre
táceos, cujos limites por sua vez estão em contacto com as rochas arqueozóicas; 

Conforme assinala;.Branner, ao sul · ·• 
de Recife, isto é, no cabo de Santo : -!-;--· • : ··' ~ · · 
A ti h P d P t P --·· •• ••. ..• • ! '·• . gos n o, em e ras re as e em e- :.:>:-:;:!:--: .. ~-=·/· • .:.~i ;, 
dra do Pôrto (ao sul de Tamandaré) ,. -----:-:-:1':s-:-:~1..---'-!- !.:;. 

di t t iárl f i - -----·' .• °'r•i -~~-os se menos_ eré os oram remov - ::::- ~:;,\.:~:-::!~._ .... ; '"•: ... ~..,,,-·• 
çios pela erosao, deixando expostas as •:-:- _- .:f'!-:-:f:-.- .-! • 'Ir .. 
rochas cr!Stalinas subjacentes: :::.:· +-.-!-_,_-_-J:::#: . ·.~: 

Os sedimentos terciários são dos - - - - :::!:::::!: : r ,: 
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periodos eocênico e pllocênio. · " 
.~ " 

Caracteriza as camadas do pliocê
nio e sua constituição de areias e argi
las, formando solos ora arenosos, ora 
areno-argilosos ou argllo-arenosos. São 
comuns as argilas de côres vivas; às 
vêzes, entre as argilas dêsses depósitos 
terciários, ocorrem, muito dispersos, 
leitos de fragmentos granulares angu
losos de quartzo. Também em certos 
sedimentos argilosos, apresentam-se 
concreções ou nódulos de limonita, tor
nando as camadas pesadas, endureci
das e consistentes. Em alguns pontos 
mais afa.stados do mar, pró'Ximo ao 
vale dos grandes rios, na descida dos 
tabuleiros, depara-se um horizonte de 
seixos rolados, como perto da cidade 
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Fig. 3 - A causa do desvio do Gramame para 
o sul, paralelamente à costa não é l>rovocada 
pelo· acúmulo de areias, devido aos recifes ou 
dunas, mas por contornar as barreiras, entre 
as auais desemboca. - Extr. do croquis aero
planlmétrlco. Fl. Conde (Paraíba) - SGE -

Escala aprox. 1 :25 000. 
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· Fig. 4 - Rochas terciâr:las e quatemárlas: - a "Formação das Barreiras" ou ~'Série das Barreiras"~ 
que estrutura com as argilas variegadas e areias, os tabuleiros e as barreira11 litorâneas, pertence 
ao pllocênio e as areias das praias ao quaternário. Note-se o Jmpeto das vagas, em parte devido: 
à falta de proteção por recifes do tipo de barreira, que nesse trecho do litoral são do tipo de' 
pratetro. As barreiras que se vêem ao fundo, avançando para o norte, dão lugar a uma bafa,. 
protegida dos ventos predominantes de suleste. Foto tomada entre a barra do Cunha<i e a 

baía Formosa, voltada para o sul~ Mun. de Canguaretama. Rio Grande do Norte. 

l 
J 

Fig. 5 - Trecho do maciço do Fervedouro, vendo-se no sopé a casinha que protege a fonte 
das Aguas minerais, que emanam por entre fendas de lepttnollto. Essas emanações são 
acompanhadas de gases, lembrando o fenômeno da ebullção dos liquidos, dai por associação de 
lclélas, o povo ter denominado o lugar de "Fervedouro". O vale, cujo trecho da encosta se vê, 
aparenta ser de ordem tectônica, lembrando a geologia e a geomorfologia locais, as regiões de 
Minas e São Paulo, onde ocorrem as nossas mais famosas águas minerais, permitindo dêsse 
modo relactonA-lo. à célebre Unha de fratura que atravessa o pais, na direção NE·SO. Mun. de 

Umbuzeiro, Paralba 
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de Goiana, na estrada João Pessoa-Recife; junto a Mamanguape, .na estrada 
.João Pessoa-Mamanguape e também na estrada Mamanguape-Camarátuba. For
mam êsses seixos de quartzo parte dos embasamento.s do· tabuleiro de Cajueiro 
{GoTana) ; em Pernambuco, e Capim e Maria Pitanga, na Paraiba. 

Os sedimentos terciários do pllocênlo estruturam as formas do terreno do 
.litoral e estão, em Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, reves
tidos na flora da região úmida. São, então, as chãs, os tabuleiros, os oiteiros e as 
barreiras litorâneas. 

Constituem um andar geológico, que tem sido denominado, pelos geólogos 
_.....1.laclonais, de "formação das Barreiras" ou "série das Barreiras", em virtude 

·das barreiras de argilas variegadas, escarpadas pelo solapamento das vagas, ca
ractedzando longo trecho da costa brasileira. 

Essas argilas vêm sendo ~proveltadas em alguns pontos, na fabricação de 
tintas, como as do oiteiro de Nova Cruz, defronte a Maria Farinha, em Pemam
'buco .e as do cabo Branco, na Paraíba. Por outro lado são as argilas pllocênlcas 
utilizadas na cerâmica (caulim) e em olarias. 

As mais extensas barreiras estão no Nordeste, nos litorais da Paraíba, Rio 
-Grande do Norte e Ceará. No litoral paraibano aparecem entre as praias de 
.Pitimbu e Tambaú; ao norte da barra do Mlrirl; entre a baia da Traição e a bar
ra do Camaratuba. Na costa do Rio Grande do Norte ostentam-se em Baia Formo
sa, Pipa, Tabatinga, sul da praia de Plranji; entre esta e Ponta Negra e em Tlbau, 

Algumas vêzes, no nível da praia dessas barreiras, as vagas descobrem volu
:mosos blocos de conglomerados llmonltosos, conhecidos vulgarmente por "pedra 

_::preta" ou "pedra ferro'', que, ao lado da pedra calcária, constituem as únicas ro-
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Fig. 6 - Croquis da ilha de .Santo Aleúo e da barra do Slrtnbaêem. Pernambuco. A ilha de 
Santo Aleb:o 6 quase tada constltufcla por lavas TillcAnlcu (rocha alcalina: rlollto). Notam-A 
Virlos tinos de recifes: barreira, franJa. pralelro, Isolados e misto•. Obse•vPm-se a comnllcaclo 

JiidrogrAfJca e as conseqü6nclas i:-eo16gtcas que acarretam os recifes. - Extr. do croquis aero
planlm6trlco - FL lo Rio Pormoso (SGB) - Escala aprox. 1:25 ooo. 
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chas mais consistentes da faixa sedimentária litorânea do Nordeste. com exclu
são naturalmente das eruptivas, que afloram em alguns pontos da costa ao sul 
de Recife, conforme já nos referimos. 

Concreções limonitosas miúdas aparecem, outras vêzes, recamando certoa 
trechos não arenosos dos tabuleiros, como aquêles do Rio Grande do Norte, atra
vessados pela estrada de Pureza a Touros. Contudo, o remate normal dos tabu
leiros terciários, de Pernambuco ao Ceará, é um delgado lençol de areias. Só su
perficialmente .os tabuleiros são exclusivamente arenosos, não chegando quase 
,gempre a mais de 0,5 metro a espessura das areias, seguindo-se a camada argilo
sa, impermeável. Isso concorre para explicar a ocorrência de numerosas lagoas na 
faixa terciária e o aparecimento de fontainhas em pleno alto dos tabuleiros. 

As camadas da "formação das Barreiras" são consideradas infossiliferas. 
Luciano J. de Morais, citando Carlota C. Maury, ilustre paleontologista ame

ricana, refere-se à interessante sugestão do professor Harris, de que: "a zona 
de argilas variegadas e areias da costa do Brasil deve ter sido formada 
de modo semelhante ao das camadas de Potomac, na América do Norte, total
mente desprovida de fósseis e depositadas pelôs rios e torrentes, sôbre uma pene
planície e rochas cristalinas. Assim, representaria acumulações subaéreas sôbre a 
área baixa, entre as terras altas e o mar. Esta hipótese explicaria a ausência de 
fósseis, bem como as côres vivas das camadas, sabido que os depósitos de caráter 
subaéreo permitem grande oxidação. Destarte os sedimentos terciários não fossi· 
liferos da costa do Brasil pareceriam ser de origem continental, ao ·passo que os 
seus equivalentes marinhos jazeriam para leste, submersOi pelo mar". 

Também Marck C. Malamphy (Prospecção geofísica para estruturas petroli
feras em Alagoas) diz em relação à "formação das Barreiras": - "A intensa 
variedade de coloração, bem como a ausência de fósseis, como também a estrati
ficação cruzada em alguns lugares nos permitem considerá-la, como deposiçã<> 
terrígena, provàvelmente sôbre o peneplano da costa. Ela foi evidentemente ma.Js 
baixa do que presentemente, cujas altitudes variam de 100 metros; porém a au
sência de evidências de estruturas nestas camadas nos fazem acreditar que não 
sofreram movimentos, a não ser no sentido vertical; embora séjam falhadas, não. 
há evidências de -dobramentos". 

Em todo o nosso trabalho de campo, percorrendo ora e.s áreas da faixa cris-· 
tallna, ora os sedimentos terciários da faixa costeira, procuramos sempre con--

J'lg. 7 - As atividades erw.ptlvas na região de Lajes assinalam, em muitos pontos, ao lado de 
um relêvo de acumulação, também restritamente, o rejuvenescimento do _primitivo relêvo. 
Note-se a aridez da região. quase um verdadeiro desetto de pedras. - Foto tomada da parada, 

CabuJl, na direção de oeste. Mun. de Lajes, Rio Grande do Norte. ' 
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frontar ·a hipótese de Harris com o terreno e nem sempre houve possibilidade de 
aceitá-la sem restrições, ou melhor, sem sérias objeções: 

Realmente, entre as terras altas, que poderiam ter fornecido os sedimentos' 
para a faixa terciária, medeia pdr sua vez, uma larga faixa do peneplano crista
lino, num nível muitas vêzes inferior à parte alta das camadas terciárias, re
presentadas pelos tabuleiros, que jazem mais a leste. 

Diante disso, a hipótese de Harris é aceitável, uma vez que se admita que, 
após a sedimentação terrígena a que alude, tivesse ocorrido um notável movimen
to vertical; nessa área, o que justificaria o atual nivel superior dos mais notá
veis tabuleiros terciários, em relação a grande parte do peneplano cristalino, 
adjacente a oeste. · 

Entretanto, o estudo das oscilações sofridas pela costa, acusa uma depres
são de considerável importância (Branner), nos primeiros tempos do pliocênio, 
seguindo-se-lhe uma fraca elevação. 

Reforçando a nossa impressão haurida no campo, está a- opinião. abalizada de 
Luciano J. de Morais que considera a falta de fósseis na camada costeira mais de
vida à imperfeição de conhecimentos sôbre esta área do que a qualquer outra 
coisa. E, em corroboração disso, mostra que ultimamente têm sido descobertos fós
sei~. no pretenso infossllifero terciário do litoral brasileiro. 

Fie. 8 - O relêvo do cretâceo é tipicamente tabular. Caracteri2a-o, a ausência de cristas, picos 
ou um ponto dominante, tal como nos tabuleiros terciários litorâneos. Dai a · impossibilidade 
de realizar o giro do horizonte, achando-se o observador no nível do solo. A experiência obtida 
no reconhecimento da triangulação no Nordeste, ensinou que é sempre possível conseguir-se o 
descortino completo do horizonte, em chapadas ou tabuleiros, mesmo revestidos das mais altas 
matas, do alto de observat6rios com alturas variâveis entre 6 e 25 m, excepcionalmente acima 
de 20 m. - Foto tomada na estrada Moçor6-Açu, no km 42,para o km 41, ou de leste para oeste, 

Rio Grande do Norte. 

Por outro lado, de acôrdo com Harris, as camadas de Potomac depositaram
-se sôbre uma peneplanicie de rochas cristalinas, ao passo que no Nordeste pa
rece que a sedimentação, pelo menos ria área costeira, repousa diretamente, não 
sóbre o cristalino, mas em camadas de idade cretacea ou terciária inferior (eoce-
na) , dotada de fósseis. · 

Arrojado Lisboa, comentando os notáveis resultados das investigações geo
lógicas no Nordeste, realizadas pelo Dr. Luciano Jacques de Morais, quando geó
logo da IFOCS, assim se externou: "teria existido no Nordeste uma extensa cha
pada terciária, abrangendo grande parte dos estados do Ceará, Paraíba e todo 
o Rio Grande do Norte, que suavemente se inclinava para o oceano, hoje bordado . 
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com os restos dêsses sedimentos. Entre êste e o metamórfico se interpunha no 
interior o cretáceo, que se foi descobrindo com o avanço da erosão e a formação 
dos vales". 
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Fig. 9 - A Ponta de Pedras em Pernambuco 
foi multo tempo considerada o extremo oriental 
da América, s6 em 1941 ficou definitivamente 
estabelecido ser mais avançada, a Ponta do 
Seixas, no Cabo Branco, Paraíba. Na praia de 
Ponta de Pedras afiora arenito calcário, do 
período eocênlo. A cêrca de 500 m da praia 
para o Interior, o terreno eleva-se logo para 
a altitude de 50 m. A vila constitui além de 
uma estação balneária, durante o verão, uma 
florescente colônia de pesca do mun. de 
Goiana, fornecedora de peixe para Recife. -
Extr. do croouis aeroulanimétrico. Fl. Pta. de 

Pedras (SGE) Escala aprox. 1:25 000. 

Essa conclusão não é incompatível 
com o que observou Eusébio de Oli
veira, quanto ao terciário de Alagoas, 
que aliás, se· reproduz, em parte, em 
oµtros trechos litorâneos do Nordeste, 
isto é: "as barreiras formam a borda 
oriental de um planalto pouco ondu
lado, que const;!tul os tabuleiros are;. 
nosos; as suas camadas descansam sô
bre as rochas cristalinas e estão super
postas discordantemente sôbre as ca
madas eocênicas da série Alagoas ... " 

A interpretação de Arrojado Lis
boa, admissível à vista da estratigra
fia e- a estrutura geológica da região 
setentrional do Rio Grande do Norte, 
já se torna precárià, para explicar, 
porque a altitude dos mais altos tabu
leiros da faixa terciária, que corre N-S. 
pelo Rio Grande do Norte e Paraíba, é 
mais elevada, salvo quanto às proemi
nências (morros, serrotes) , do que a 
larga faixa do peneplano cristalino, que 
fica ime.diatamente a oeste. 

Porque ai os sedimentos terciários 
do litoral resistiram à erosão, ficando 
como testemunhos e aquêles que se si
tuariam entre os tabuleiros e as terras 
altas cristalinas (Borborema e ramifi
cações) foram removidos? 

Fig .. 10 - Pico do CabuJi - o mais imponente atestado da extinta atividade vulcânica na região 
de Lajes, no estado do Rio Grande do Norte. O remate cônico da elevação 6 formado por frag
mentos de basalto proveniente do magma que em "neck" típico, atraveasa o gnalsse, que se 
eleva até a base · do cone. O basalto ou diabáslo que afiora entre Jlaixa-Verde e Lajes, apresenta 
sempre o carites intrusivo: "necks", ou "41cks", ou ao contrário, como observa o geólogo Luciano 
J. de Morais, das rochas basálticas do sul, que aparecem em derrames. - Foto tomada da parada 

Cabu,Jt, situada a cfrca de 2 km, frente para leste. Mun. de Lajes. 
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o eixo de drenagem dos grandes rios não auxllla a concepção de uma erosão 
e remoção de sedimentos terciários, em ma'or escala no peneplano. A não ser 
que se achasse ai uma espécie de rio São Francisco correndo na direção N-B. Mas 
não é o caso. Os grandes rios correm na direção geral: 0-L, compartimentando 
o terreno em faixas segundo essa direção: Paraiba-Mamanguape-Camaratuba
Curlm.ataú-Jacu-Tralri-Judiá-Potenji. 

Em suma, procurando conciliar, em parte, as hipóteses e interpretações da 
Hatris, Branner, Arrojado Lisboa, com a eloqüência do terreno, é justo admitir 
que a orla ocidental do terciário tenha dominado, em altitude, grande parte do 
peneplano cristalino, devido a movimentos epirogênicos de levantamento, com
pensando a depressão considerável da costa, a que se refere Branner. Contudo, 
por que o cretáceo, que se interpunha entre o metamórfico e os sedimentos ter
ciários, não resistiu à erosão na Paraiba e em parte do Rio Grande do Norte, ao 
contrário da faixa setentrional dêsse estado? 
, __;Qutra questão é sôbre a origem das areias que .recamam os tabuleiros terciá
rios. E' eolina ou resulta da decomposição de uma camada de arenito? 

Fig. 11 - Serra . Caiçara, apresentando enormes blocos de granito, esfollados, fragmentados e 
em processo de esfollacão. sob as condlcões pec111iares à região semi-árida do Nordeste. As 
manchas brancas da peneplanfcle - trechos do solo sem revestimento fioristico - revelam um 
dos traços da regili.o natu1·a1 uo sertão. - Foto tomada no cume sudoest e da serra , situada a 

cêrca de 15 km SSE de Angicos, de frente para NO. Rio Grande do Morte. 

• • • 
Sob as camadas argilosas do pllocênio encontra-se, em certas áreas, uma 

outra rocha sedimentária, desta vez homogênea e consistente, um calcário cin
zento, ora amarelado, ora~negrecido. Essa camada basal, das argilas pliocênicas, 
foi ~onsiderada, pelos primeiros geólogos que estudaram o litoral nórd~stino, 
como pertencendo, apenas, ao periodo cretáceo, mas o exame dos fósseis dos cal
cários incorpora uns ao andar mais antigo do terciário (edcênio) e outros ao 
cretáceo superior. Interessa-nos, agora, o calcário da era cenozóica. 

O calcário do eocênio do Nordeste-Oriental apresenta-se sob o aspecto ama
relo, às vêzés terroso. Foi encontrado em Pernambuco: em Ponta de Pedra; a 
NO da ilha de Itamaracá; na Ponta de Nova Cruz (lado n-0rte da barra do rio 
Timbó) e em Olinda. Na Paraiba aparece nos recifes de Jacumã, ao sul da barra 
do Gramame. · 
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MESOZóICO: - As rochas dessa era são calcários do cretáceo superior, per· 
tencentes a dois de seus mais recentes andares: turoniano e senoniano, bem co
mo intrusivas básicas: basaltos e diabásios. Estas .sçrão focalizadas na parte re
ferente às rochas eruptivas. 
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O calcário cretáceo pernambucano, pertencente ao andar inferior do seno
nlaI}o, encontra-se na costa ao sul de Recife, em Estiva, perto de Tamandaré. O 
calcário cretáceo mais recente (senoniano superior) aparece a oeste da ilha de 
Itamaracá; em Gragoso; junto ao rio Timbó, na ponta da Alegria e ainda na bacia 
dêsse rio do município de Paulista, em Esplanada; no Forno do Pinho e na ilha 
do Algodão. 

O emprêgo mais generalizado do calcário pernambucano, tanto terciário, 
quanto cretáceo, tem sido na fabricação de cal e em pedras para construção. O 
calcário da região do rio Timbó <Maria Farinha) é explorado há muitos anos para 
o fabrico de cal, destinada à cidade do Recife. Há dois anos êsse calcário vem ten
do aproveitamento mais elevado, com o funcionamento, em Esplanada, da fábri
ca de cimento Votorantim. Assinalando ex.posições de rocha calcária~ funcionam 
Tárias caleiras como as dos municípios de Olinda, Igara.Çu Paulista. 

No estado da Paraíba o calcário atulhado pelas lamas dos mangues junto a 
João Pessoa, foi considerado cretáceo por Branner. Várias pedreiras calcárias, 
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afastadas do ·mar de 8 quilômetros, aparecem na depressão entre a cidade de 
João Pessoa e o rio Sanhauá, na fazenda Maria da Graça. Nessa. curiosa · depres
são, situada a 20 quilômetros, a montante da barra do Paraiba, está o local de
nominado Ilha, onde se encontra a fábrica de cimento Portland, com a capacl· 
dade produtiva de 80 000 toneladas anuais. . 

Na ilha Stuart, formada pelo rio Paraiba, houve outrora uma fábrica malo
grada de. produção de cimento, com o calcário ali existente. 

No Rio Grapde do Norte afloramentos de calcário· notam-se, também, afás
tados do litoral cêrca de 20 quilômetros, próximos às estações de Piquiri, Goianinha 
e São José Alto. Entretanto, a mais vasta. exposição de calcário cretáceo, na faixa 
dos terrenos visitados pelo Destacamento, é a que, principiando próxima a Ceará
Mlrim, se desdobra por grande parte dos municípios de Baixa Verde, Lajes, An· 
gicos, Açu, Moçoró, Touros e Macau. 

J!: um calcário normalmente cinzento, o mais antigo que aparece na faixa 
litorânea, pois pertence ao andar turoniano. A mais vasta e notável bcorrência 
recobre a chapada do Apodi, entre o Ceará e o Rio Grande ~o Norte. 

ARQUEOZóICO: - Rochas cristalinas. A rocha predominante na faixa ar
queana, contemplada pelos trabalhos do Destacamento, é o gnaisse, seguindo-se 
o granito, o pegmatito, o micaxlsto e o traquito. 

Enquanto, no Rio Grande do Norte, a maior amplitude dos terrenos per
corridos pelo Destacamento é constituída de rochas sedimentárias, na Paraiba 
e principalmente em Pernamb~co, a faixa dos trabalhos abrange maior área 
do substrato cristalino. 

Assim, em Pernambuco, da estação de Capibaribe para o interior, aflora no 
leito do rio homônimo o gnaisse do arqueano. Da Unha férrea de Recife para Ga
ranhuns, a partir da cidade do Cabo, surgem as rochas cristalinas constituidas 
por granitos, gnaisses e xistos cristalinos. Na região atravessada pela estrada 
de ferro de Recife a Alagqa de Baixo, as rochas cristalinas principiam, a partir 
do Km 13, com gnalsses, granitos, pórfiros graníticos e pegmatitos. Ao longo da 
linha norte da Great Western, do Recife a 'João Pessoa, a partir das imediações 
da estação de Macacos até às alturas de Entroncamento, a cêrca de 31 quilô~ 
metros de João Pessoa o terreno é todo cristalino: gnalsse e granitos. 

Na Paraíba a estrada de ferro de João Pessoa a Natal percorre a partir das 
alturas de Entroncamento, terrenos arqueanos, até às alturas de Pedro Velho, no 
R. O. do Norte, a cêrca de 30 quilômetros do oceano, seguindo dai 90 qullômetro.t 
através de sedimentos terciários, no rumo geral N-S. 
· No Rio Grande do Norte, a via ·férrea Natal-Angicos, até à região compreen"!' 

dida entre Natal e Itapaçaroca (Km 49), estende-se por terrenos sedimentários; 
os % restantes do percurso desenvolvem-se pelo cristalino, atravessando excep. 
cionalmente rochas eruptivas, basaltos e diabásios. 

Ainda nesse estado, todo o trecho da Estrada de Ferro Moçoró (Pôrto Franco
Almino Afonso), dentro da faixa de levantamento atribuída ao DENE, corre 
exclusivam.ente por formações sedhnentãrias. 

Excepcionalmente há ocorrência, no litoral do Nordeste Oriental, de rochaa 
cristalinas. Assim, em Pedras Pretas, na .costa sul do Recife, afloram traquitos 
que, segundo Branner, mostram perfurações pelos ouriços marinhos, acima do 
nível médio das matés, demonstrando uma elevação recente da costa, de cerca 
de 2 metros. 

Há tempos êsse traquito foi empregado no calçamento de algumas ruas do 
Recife . 

Os raros afloramentos de granito na costa são apontados na povoação de 
Gaibu, onde aparecem granitos cinzentos, ao norte do cabo de Santo Agostinho; 
próximos ao farol dêsse cabo surgem seixos enormes de granito ~sfoliado; ao re.. 
dor do mencionado promontório; mais ao sul dêle ocorrem duas esP.écies de gra
nito, um grosseiro e outro PQrfirogranitico, como o que1 aparece perto da barra
do Suape, nas ruinas do forte; a 6 quilômetros ao sul de Tamandaré, levantam
-se gigantescos blocos de granito e colinas dessa rocha de 30 a 40 metros de 
altura; em Pedra do Conde, 1 quilômetro ao sul de Pedra do Pôrto aflora também 
o granito. Ao sul de Santo Agostinho há ainda uma terceira rocha crista.Una de
finida por meta-riolito. 



Corte geológico esquemático, entre a Chapada da Borborema e o Cabo Branco, na Paraíba, pelas alturas do paralelo de 7º Sul 

Oeste ' 

~-------------·--·---··-·--· Peneplano -·----··--···-·-···-··-··-··-···X-·--···-----------·- Serras e serrotes da encosta da Borborema 

Areia 

Chapada da Borb orem a i 

Convenções 

Compiexo e ris tlLLino 

wmpl.ea:.o cristalino: gnnisse,grani.to, ~o. 

üil.cáreo cretáceo 
Sedi.m.ent.os terciários, arenosos , argilo · 1sos, argilw . 
.A.úLviõ.o quaternário e laJ1ta, dos mnnguss . 

-----------------X---------. ---------·-·------· -·---------·----. - Peneplano: depressão periférica 
( 30 km apr.) 

--·-----------.. ----------------. --------------X---·-·----------------~ -------··. ---------· ------. :-·-----· Faixa litórea sedimentária de morfologia tabular ··--· ---·· ·- ··-·-····-·-·---··--··-·-·---·--·--·------·------·----~ 

( 4-0 km apr. ) 

Tabu1eiros de Pacatuba, st~ Helena e Sant'Ana 
João Pessoa 

Várzea do Paraíba ! 
Cabo Branco 

. . . . . . . . . . . . . . . . i ocwoAltitmco 
·· ·· · ·· · · · ·· . .. . ---- · · · · . . . . .... ...... . . . . 
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Escala Horizontal 1: 200 000 
" Vertical 1 : 20 000 
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.Ftg. 14 ~ O cabo de Santo Agostinho assinala o mais oriental ponto de afloramento de rochaJ 
cristalinas (granitos) no continente. A enseada do Gatbu_, graças ao cabo, está bem abrigada 
dos ventos de ·s e SSE •. - Jb:tr, do croquis aeroplanlmetrtco. F. Cabo (Pernambuco) (SOE) 

Escala aprox • .i:~5UUO. 

• • • 
LOCALIDADES TtPICAS DE AFLORAMENTO DE ROCHAS CRISTALINAS 

PERNAMBUCO: - Nas encostas abruptas das serras ou despontando nas 
cristas das mesmas, notõrlamente a oeste da linha Serrinha-Nazaré-Carpina
Glória do Goitá-Vitórla-Escada-Barreiros. Exposições notáveis: - Serra de Jun
diá, MascÇtrenhas, Conceição, Fonte, Pacira, Pirauá; Pelada, Selada e Branca. 

PARAíBA: - As serras a oeste da linha Serrinha (vila) Pé de Serra Nova 
Cruz, sendo as mais tipicas dentro da zona de nossos trabalhos, as serras do Cal
deirão, Siono, Ventura, Buriti, Jurema, Curral do Picado, Cupaoba; Taboca, Pé de 
Serra, Fidelis e Alto Pedro Gomes. 

RIO GRANDE DO NORTE: - As proeminências do cristalino ressaltam a 
oeste da linha Nova Cruz-Bom Jesus-Baixa Verde e ao sul da linha Baixa Verde
Angicos-Açu-Apodi. As serras a W e sul dessas linhas carecem de revestimentó 
noristico em largas porções, mais acentuadamente que em Pernambuco e na. Pa
raíba. Estão mais expostas aos agentes de erosão, o mesmo acontecendo com o 
peneplano cristalino. Dai a região oferecer nas sêca.s, em grandes áreas, um as
pecto semi-árido, lembrando o clássico Far-West americano. As serras mais no
táveis são: Micaela, Caiada, Azul, Pelada, Torreão, Cruz, Maniçoba, Cabuji~ Cai
çara, Pedra Branca, Cuó. 

• • • 
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ATIVIDADES ERUPTIVAS E ROCHAS :tGNEAS 

Diastrofismos <adaptação da crosta) e atividades vulcânicas inter-cretáceas 
estão patenteados em vários lugares, onde operou o Destacamento. Ressalta a 
região de Lajes, com o Cabuji, no Rio Grande do Norte e o arquipélago Fernando 
de Noronha, próximo ao litoral do Nordeste. 

Conjectura Luciano J. de Morais <Serras e Montanhas· ão Nordeste> que a 
erupção das rochas ígneas-basaltos, diabásios, gabros cuja maior atividade .cul
minou em Lajes, se sincroniza com o período de atividade vulcânica de Fernan
do de Noronha, ilha de Santo Aleixo, Pedras Pretas e Abrolhos. 

Um atestado eloqüente de atividades e.ruptivas, no Nordeste, encontra~se no 
curioso pico do Cabuji, a 9 qullqmetros a oeste de Lajes, cujo remate cônico é 
formado de blocos de basalto, sôbre um embasamento de gnaisse leucocrátiCO: 
que, também, sofreu intrusões de granito e de pegmatito. 

Outros n~cks ou chaminés de ascensão de magma basáltico ocorrem no mu
nicípio de Lajes, como no cabeço Prêto, Serra Aguda, serra Preta e próximo à 
vila de Epitácio Pessoa, assim como no Km 13 da estrada dessa localidade para 
Macau, surge, através, do arenito, uma variedade de basalto, denominada tolelto. 

Os mais notá.veis dykes afloram nos seguintes pontos: próximo ao morro do 
Torreão, junto à linha da estrada de ferro, 5 quilômetros a oeste de Baixa Verde; 
entre as estações de Pedra Brancà e Jardim; sopé da serra da Maniçoba; junto à 
cidade de Lajes; na base do Cabuji; em São Romão; na serra do Vldéu; em Angl
ca& é o maior de todos, o dyke de diabásio entre .a estação de Pedras Pretas e Lajes. 

A principal diferença entre as erÚptivas de Lajes e os trapps do sul do Bra
sil é o modo de ocdrrência. As primeiras aparecem em dykes e picos, ao passo que 
os trapps ocorrem predominantemente em derrames ou lençóis de lava. Dai con
cluir o geólogo L. J. de Morais as conseqüênetas pouco vantajosas, para o solo 
agticola daquela área do Nordeste, uma vez que também são muito diminutas as 
zonas eruptivas. 

Fig, 15 - Pontal de Nazaré, no local de um velho forte, assentado em pórflro granítico. ~sse 
pontal está situado na extr1>'"f"~"e •"l dn """" de Santo Ae:ostlnho, cuja natureza granítica, 
8.s<'n~.1a· a mais oriental exposição do cristalino no continente. - Foto tomada do referido 
pontal, para o sul, abrangendo a barra do Suape e o recife de · barreira, retilíneo, defrontando 

essa barra, Mun. de Cabo. Pernambuco. Foto MaJ. D. César. 
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Fig. 16 - "Pico" - proeminência de fonollto, com cêrca de 321 m de altitude, um dos niaJ• 
eloqüentes atestados na natureza. vulcânica da.s ilhas de Fernando de Noronha, que segundo 
Branner, foram provàvelmente, em primeiro lugar, . vulcões submarinos. - Foto tomada do 
morro do Francês, na direção •e NO, vendo-se também a praia Conceição e a llha Dois Irmãos. 

- Território de Fernando de Noronha. - Foto MaJ. D. César. 

• • • 
Além dos traquitos de Pretas e dos meta-riolitos, aó sul do cabo de Santo 

Agostinho, assinalando atividades eruptivas na faixa litorânea do Nordeste, pa
rece também que tais fenômenos afetaram a Paraíba. Assim, por exemplo, Bran
ner menciona, nas proximidades de Guarabira, dykes de uma eruptiva escura, 
semelhante ao diabásio. Por outro lado, visitando o serrote denominado Pipiri, 
com 197 metros de altitude, que se ergue entre o rio Mamanguape e o Camara
tuba e a 24 quilômetros ENE de Guarabira e 20 quilômetros ONO de Mamanguape, 
deparamos um pequeno dyke de uma eruptiva cinzenta, que colhemos para análise. 

• • • 
Ilhas vulcélnicas: - A ação do Destacamento abrangeu a ilha de Santo Alei

xo e o arquipélago de Fernando de Noronha, que acusam testemunhos de vul
canismo. 

A ilha de Santo Aleixo; em Pernambuco, ficou a cêrca de 2 quilômetros a leste 
da barra do Sirinhaém; é antes uma ilhota quase tôda constituída por lavas vul

. cãnicas de uma rocha alcalina, extra ácida, denominada riolito. 
Arquipélago de Fernando de Noronha: - o Destacamento Especial do Nor

deste realizou um croquis aero-fotogramétrico do arquipélago de Fernando de 
Noronha, na escala aproximada de 1: 25 000, 

ltsse arquipélago caracteriza-se pelo seu .desenvolvimento ou eixo de distri
buição de suas ilhas, segundo a direção NE-SO e fisiogràficamente pelos notá
veis atesta:dos, que oferece, de extintas atividades vulcânicas, bem como pela in
tensidade,_ com que ali se verificam, a ação eólia e a violência das vagas. No que 
se refere à parte fitogeográfica, o jl.rquipélago, segundo o professor A. Sampai~ 
não tem flora peculiar, salvo alguns endemismos: e "em sua ecologia domina a 
influência do mar e do vento". · 
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Sob o ponto de vista geológico são interessantíssimas as ilhas do arquipélago, 
quer pelo prisma da geologia estática ou histórica, devido à sua natureza vul
cânica,. quer, também, pelo lado da geologia dinâmica em virtude da enérgica 
ação do vento e das vagas. Daí o interêsse ·que tem merecido de ilustres natu
Tálistas, entre os quais o grande Charles Darwin, Buchannan, John Branner, 
Orville Derby e George H. Williams. 

O professor Rosenbuch, da escola petrográfica que adota a classificação das 
rochas magmáticas, segundo o critério da composição mineralógica, distinguiu 
os seguintes tipos de rocha em Fernando de Noronha: fonolito nefelinóide, nefe
linito e augitito. Outras rochas de origem eruptiva têm sido estudadas, como 
bombas vulcânicas. 

A disposição NE-SO do arquipélago e a sua natureza vulcânica permitem re
lacioná-lo à linha de fratura que atravessa o pais de NE-SO e que se vai também, 
assinalar no sul, como revelam os testemunhos de atividades vulcânicas em Po
ços de Caldas. 

J!: assaz notória a atividade do vento, sôbre as ilhas do arquipélago, onde se 
encontram arenitos eólicos, constituídos quase inteiramente de fragmentos de 
concha, as quais são queimados para fazer cal. 

Resumimos aqui. algumas observações de Branner, referentes ao arquipélago. 
Na ilha Rosa do grupo, a arrebentação das vagas e a aç~o corrosiva das águas 

do mar, sôbre as rochas, é tão intensa que, além do solapamento, originam, numa 
vasta área, um solo crivado de pontas, que até intpossibllitam o caminhar. Fenô
meno de conseqüências idênticas presenciamos em lajes expostas do calcário da 
Chapada do Apodi, mas ai exclusivamente d~vido à ação química das águas 
pluviais. 

Branner e outros geólogos admitem que as ilhas de Fernando de Noronha 
foram outrora muito mais extensas (hoje o arquipélago tem cêrca de 23 quilô
metros, mas que as vagas têm processado um continuo desgaste de suas margens, 
sendo o material carregado pelas correntes marítimas. Nota-se que os lados das 
ilhas voltados para leste e sueste sofrem maior ação das vagas, em virtude da 
predominância do vento nesse quadrante. · 

o curioso "Portão'', na extremidade SO da ilha de Fernando de Noronha, 
resultou do· solapamento, pelas vagas, de rochas mais moles, deixando um marco 
de rochas mais resistentes. No lado SE existem camadas de calcário, compostas 
de muitas espécies de animais e plantas marinhas. A rocha foi originàriamente 
areia eoliana calcária, porém está agora endurecida. Outro aspecto interessante 
das rochas eruptivas da ilha reside não só nos picos, como na quase horizontali
dade das colunas de basalto. 

' RECURS0S MINERAIS 

Faixa sedimentária costeira: - A faixa sedimentária costeira do Nordeste 
Oriental oferece um dos trechos de maiores recursos do Brasil, em minerais não 
metálicos: - Areias para construções e indústrias dolomito ou Kieselguhr, cau
linito (caullm), argilas para tintas e cerâmica, calcário para cimento, cal e cons
trução, gipsita (gêsso), sal, fosfatos. 

Na formação das Barreiras encontra-se o caulinito, composto de feldspato, 
conhecido por caulim, que é matéria-prima da fabricação de louça, porcelana, azu· 
Iejo, etc. O Morro ·do Giz, em Olinda, tirou o nome das jazidas de caulinito; entre 
outras ocorrências em Pernambuco está a de Mamucabinha, ao sul de Tamanda
ré e a de Gaibu, ao· norte do cabo de Santo AgDStinho. 

Ainda dessa formação provém a argila de muitas olarias, para tijolo e telha~ 
para objetos de barro; panelas, talhas, vasos, quartinhas. Por outro lado, das ar
gilas variegadas há fabricação de pós de tintas, como se vê em Nova Cruz e Gaibu 
em Pernambuco e próximo ao cabo Branco, na Paraíba. 

No calcário terciário e cretáceo, baseam-se as indústrias de cal e do cimento. 
Duas fábricas modernas de cimento estão presentemente mQntadas no Nordeste, 
a Votorantim, na bacia do Timbó, em Paulista, Pernambuco e a Portland em 
João Pessoa, Paraíba. 
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As caleiras empregam normalmente 
~;=7~~.:o.111 êsse calcário, mas tem igual utilização a 

Fig. 17 - Região de anoramento do calcário na 
Paraíba, com aoroveitamento na indústria do 
elm.ento, pela fa\brlca Portland, Junto à cidade 
de João Pessoa, na vertente oriental do rio 
&anhauã. - Extr. do croauis aeroplanimétrlco 
- FL Jolo Pessoa (SGE) - Escala aprox. 

1:25 ooo. 

pedra de coral ou cabeça da cameirl!. 
Em pedras de construção a faixa 

sedimentária costeira fornece normal
mente o calcário. Como material de 
piso das estradas, junto a João Pessoa 
tem sido empregada a concreção llmo
nitosa. Outro' material que tem sido. 
aproveitado- em trabalho de cantaria, 
em Pernambuco, é o arenito dos recl-i 
fes. Contudo, nas obras. que requerem 
pedras mais resistentes para. calçamen
to ou construções, Recife apela paTa os 
granitos, traqultos e rlolltos, do litoral 
que fica ao sul ou da faixa arqueana 
atravessada pela Great Westem e João 
Pessoa ou Natal para as rochas crista
linas do arqueano próximo: afloramen
tos de Cobé e Ma.caiba, respectivá-
mente. 

• • • 
Importante recurso mineral e de futuro seguro, e~tente na faixa sedimen-

tária, é o diatomito ou Kieselguhr, matéria-prima de vasta aplicação na constru
ção e em certas Indústrias modernas, como material refratário ou isolante, fil
trante, absorvente, de carga, abrasivo e como matéria-prima slllcosa. 

Na costa de Pernambuco, onde êste material parece raro, é que está sendo 
objeto de exploração verdadeiramente industrial. A jazida e a fábrica estão em 
Dois Irmãos, Recue; funcionando há sete anos e dêsse modo iniciando a nossa 
emancipação de importar Cr$ 15 000 000,00 aproximadamente de produtos oriun
dos do · diatomito, também chamado Kieselguhr, terra de lnfusório, farinha. fós
sil, tripoli. 

Nas lagoas rasas do Rio Grande do Norte, próximas aos sedimentos eóllos 
da costa, são comuns as jazidas de- diatomito. Há ocorrências notáveis nos mu
nicípios de Ceará-Mirim, Natal, Macaíba, São José de Mlplbu, Papari. 

No Ceará e Rio Grande do Norte, o diatomito é largamente empregado na 
fabricação de tijolo, mas na ignorância de que se trata de um material refratári&. 

Diz Fróls Abreu que o geólogo Henrique Capper Alves cl,e Sousa, foi o primeiro 
a notar que tôda a cidade de Fortaleza é construída com tijolos isolantes, de dia-
tomlto: · 

"Talvez seja o único caso no mtindo, o de uma cidade na. faixa equatorial. 
Jnconsclentemente isolada contra o calor. Se fôsse conscientemente, os be
nefiCios seriam muito maiores; porém, mesmo como está, indiscutivelmente o 
efeito do isolamento se fará sentir. Se as prefeituras e diretorias de obras do 
Nordeste cuidarem do problema do isolamento térmico, estamos certos de que 
dentro de alguns anos, as condições de confôrto nas cidades melhorarão multo 
e as jazidas de diatomlto representarão um lucrativo ramo da indústria. 
nacional". - • 

Em Forte Velho, junto à barra do rio Paraiba, vimos uma terra leve, clnza
claro, que um caboclo raspava do solo com enxada., dizendo costumar vendê-la a 
certos navios, surtos no pôrto de Cabedelo, para ser empregada como material de 
liJnpeza e polimento. 

Pelo aspecto e emprêgo desta terra é possivel tratar-se de diátomito, o que 
mais concludentemente dirá a análise do material. Para a sua exploração econô
mica, resta o exame, no local, da extensão e espessura do depósito. 

• • • 
:S-25454 
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São também dignas de menção outras riquezas naturais da faixa sedimentá
ria; o gêsso, o sal, o iôdo e o,fosfato de cálcio. 

GIPSITA: - A gipsita ou gêsso, como é vulgarmente chamada, encontra-se 
mn notáveis depósitos, em terrenos cretáceos das bacias do Açu e Apodi. 

As maiores jazidas de gipsita do Rio Grande do Norte e as primeiras a serem 
sploradas no Brasil encontram-se junto à estação de São Sebastião, na Estrada 
de Ferro Moçoró. A camada de gipsita jaz em disposição horizontal, sob um solo 
de argila e calcário, que varia de 2 a 10 metros de possança, sendo a gipsita extraí
da a céu aberto, para ser transportada de São Sebastião a Pôrto Franco, donde 
segue em barcaças, até os vapores que fundeam ao largo de Areia Branca. As fá-
6ricas de cimento do Nordeste e várias fábricas do sul do pais utilizam o gêsso 
de São Sebastião, pois é um mineral que goza da propriedade de fazer "prêsa". 
Por outro lado, a sociedade que o explora mantém no Rio e em São Paulo dois 
modernos fornos para a calcinação do gêsso, que é vendido para emprêgo em 
estuques, modelagens, cerâmica, etc. 

Em Logradouro, no municipio dê · 
Açu encontra-se, também, uma jazida 
de gêsso em exploração. Escoa-se o 
produto para o pôrto do rio dos Cava
los, donde em barcaças segue para a 
fábrica de cimento de João Pessoa, ou 
vai até Macau, onde é embarcado em 
vapores. 

SAL: - Entre os minerais não 
metálicos do litoral do Nordeste Orien
tal, avulta, como dos mais importantes, 
o sal. No parque sallneiro do Brasil, 
os estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco possuem respecti
vamente 69,93 e 64 salinas, com as se
guintes áreas de cristalização em hec
tares: 256,769 e 27. 

A área de cristalização, do sal ex
traido nesses estados, representa 56% 
da área de cristalização das demais sa
linas no Brasil. Só o Rio Grande do 
Norte figura com 40% dessa área, ape
sar de possuir apenas 7% do número 
de salinas bra.Slleiras . 

As perspectivas para o desenvolvi
mento da indústria salineira no Nor
deste são as mais. promissoras, não só 
pelo crescimento vegetativo da popu
lação, donde o paralelo aumento do seu 
consumo em tempos culinários, mas 
sobretudo na indústria saladerll, lacti
c:inios, pecuária e como matéria-prima 
para Indústria de álcalis (carbonato de 
Sódio, soda cáustica) , a que está vin
eulada uma série de outras indústrias: 
celulose, papel, tecidos, fumigenos, vi
dros, etc. 

Sabe-se que o produto do Rio Gran
de do N-Orte, depois de "curado", ul
trapassa, independentemente de outro 
qualquer processo de beneficiamento, o 
teor de 98% de cloreto de sódio, avan
taja-se, pois, aos melhores sais estran
&~os, inclusive ao famoso sal de Ca-

As mais notáveis salinas do Brasil 
foram constatadas pelo levantamento 
~aUzado pelo DENE, e acham-se na re
~ sêca ou semi-árida, do litoral do 

Fig. 18 - Jazidas de gipslta de exploração a 
céu aberto, na Chapada de São Sebastião, mu
Dicipio de Moçor6, estado do Rio Grande do 
Norte. A glpsita, que depois de calcinada pro
duz o gêsso, está ai sob um estéril, constituído 
de argila e calcário, cuJa espessura varia de 
.2 a 7 metros,. estendendo-se por uma superficie 
de vários quilômetros. A gipslta destina-se a 
grandes fábricas brasileiras de cirnento em 
que entra na composição para fazer "prllsa" e 
à produção do gêsso propriamente dito. Em lo· 
gradouro, município de ,\çu, a 6 km do rio dos 
Cavalos, ocorre, também uma Jazida de gêsso, 
tamb6m apresentado pela Cia. Gllsao Nacional· 

'.rapUlo. 
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Rio Grande do Norte, nos municípios ,de Macau, Açu, Moçoró e Areia Branca. 
Foi uma compensação que a natureza deu à falta de chuvas nesses municípios, 
numa planície costeira, de intensa evaporação e ventilação. 

A indústria do sal criou no Rio Grande do Norte uma cidade municipio-:Ma
cau. Retire-se essa indústria de Macau e êste lugar desaparecerá como cidade. 
Isso aliás é um retrato do que são, na maior parte, as bases econômicas das po
pulações do Nordeste Oriental: - áreas vastíssimas. no domínio da monoculturà 
ou de uma única modalidade de indústria extrativa: açúcar, algodão, carnaúb~ 
e sal. 

IODO: - Se bem que o Brasil não figure ainda como produtor dêsse clás
sico antissético e uma das matéria.s-primas da indústria fotográfica, conta toda
via entre outros trechos do litoral, em algumas praias do Nordeste, com apre
ciáveis concentrações de algas e outras plantas marinhas, das quais se retira iõdo 
em outros países, como a América, Japão, França, Rússia e Noruega. 

Na Paraíba notam-se grandes concentrações de sargaços e outras plantas 
marinhas nas praias que vão de Penha a Cabedelo. Na pequena e primitiva fá
brica de Cabo Branco, nesse estado, fa2!ia-se, há tempos, o aproveitamento de al
gas e sargaços, que, calcinado eram, vendidos como adubo potássico. O primiti
vismo da fábrica redundou no abandono dos mais importantes produtos: o 
iôdo e o sulfato e amônio. 

FOSFATO DE CALCIO: - Na ilha dos Ratos, no arquipélago de Fernando 
de Noronha, há um notável depósito de fosfato de cálcio, proveniente de um resl• 
duo insolúvel de guano, sôbre a superfície de um arenito calcário. 

Derby avaliou a quantidade dêsse depósito em um milhão de toneladas, ad
mitindo ser possivelmente maior. Vencidas tecnicamente as dificuldad~s de em
barque na ilha, êsse fertilizante químico encontrará mercado no Nordeste, logo 
que êsse enverede para a agricultura cientifica. 

Complexo crtstalino e eruptivas inter-cretáceas: - Nas rochas do complexo 
cristalino e nas eruptivas, por onde se desenvolveram os trabalhos do DENE, 
não existe exploração de minérios, nem noticias de ocorrência de minas com 
valor econômico. O geólogo Luciano J. de Mo.rais, visitando a fazenda Itapirema 
de Cima, em Pernambuco, desmentiu a lenda de uma ]azida de manganês naquela 
localidade, declarando que as concreções manganosas, na superflcie do solo, são 
o produto da decomposição de minúsculas granadas do gnaisse. 

A não ser o caulim, resultante da decomposição de veios de pegmatito que 
atravessam o granito ou o gnaisse e algumas pedreiras de granito ou gnaisse, 
exploradas em certas construções e calçamentos, não há outra rocha aproveitada. 

O granito das pedreiras de Comportas, a 30 quilômetros a SO de Recife, 
apresenta duas variedades, que foram usadas nas obras do pôrto daquela ca
t>ltal e em algumas construções da cidade. 

No Rio Grande do Norte, os afloramentos de granito de Macalba tiveram 
Ultimamente enorme aproveitamento, na grande base aérea de Parnamirim bem 
como no trecho da estrada Macaiba-Natal. O aproveitamento do granito foi feito 
à àmericana, prático, em massa e com rapidez, donde adveio um surto de progres
so para Macaiba, novas estradas e desenvolvimento do comércio, reforçanclJ a 
su.a posição privilegiada, em relação à rêde rodoviária do estado. 

Magnífico material de construção, para colunas e cantarias, mas ainda 1na
proveitados, são os belos gabros róseos de Lajes e Angicos. 

Conforme exi>eriências realizadas por Jorge da Cunha e João Bruno Lõbo, 
do Lab9ratório Central da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, fol 
demonstrada a viabilidade do aproveitamento das nossas rochas nefelinicas, como 
matéria básica para a fabricação do vidro de garrafa. Assim, pois, são boas as 
perspectivas para o aproveitamento industrial das grandes reservas de rochas 
nefelínicas (fonolitos) de Fernando de Noronha. 

PETRóLEO: - A faixa costeira sedimentária não vale, apenas, pelos nossos 
dias, sob o ponto de vista de seus recursos minerais, quanto ao clm:ento, a cal, o 
gêsso, o caulim, as argilas, as tintas, o diatomito, o sal, o lôdo. Nela repousam as 
nossas maiores esperanças, quanto às suas possib1lidade petrollferas. 
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Sob essa tampa de areias, argilas e cal<:ários, que privaram o litoral do Nor
deste de golfos, grandes baias e enseadas, .deve dormitar, em· muitos trechos, o 
cobiçado combustível da. civilização industrial, "o ouro negro". 

Julgamos um dever nacional não silenciar sôbre o problema. Por isso regis
tramos aqui, em síntesé, algumas referências autorizadas do aspecto petrolífero 
da faixa do Nordeste, percorrida pelo Destacamento. 

:S: de opinião Fróis Abreu (Pesquisa $l Exploração do Petróleo) que; "Ó litoral 
de Pernambuco, como tôda a costa sedimentária do Nordeste, merece uma aten-
9'0 especial do geólógo de petróleo, porque tem condições para ser encarada 
como zona possivelmente petrolífera". · 

Avelino I. de Ollvéira, quando diretor do DNPM, contemplQu, como zona de 
maiores pOBSibilldades de existência do petróleo no Brasil, ao lado do Acre, apenas 
o Nordeste. 

O diretor do DNPM, Dr. Luciano J. de Morais, escreve: "Além da ocorrência 
de petróleo na zona do Recôncavo, na Bahia, é possível ser descoberto êsse combus
tlvel, eI8 diversos trechos da faixa sedimentária (longo da costa, de Macaé ao 
Pará, pa!ticularmente na costa do Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte, no 
11m.ite com o Ceará, até a Bahia". 

Referindo-se ao Rio Grande do Norte comenta êsse geólogo: "O' terreno cre
táceo do Rio Grande do Norte é particularmente interessante para a possibili
dade da ocorrência de petróleo". Quanto à Paraíba, entre outras considerações 
escreve: "~ possível ocorrer peti:óleo na bacia cretácea dos arredores de João 
Pessoa, na faixa terciária". . . O cretáceo da capital contém fósseis costeiros, 
telativamente abundantes, e o calcário em um ponto é escuro com cheiro de subs
tância betuminosa. 

":a!sse terreno cretáceo aparece em Gramame e na zona sul do estado, limí
trofe com Pernambuco, encimado pela formação das barreiras e pelos depósitos 
recentes. Para o norte do rio Paraíba, até os limites com o Rio Grande do Norte, 
a l'àixa costeira é constituída pelas duas últimas categorias de depósitos, sob os 
quais é provável existirem formações mais antigas, desde o eocênio ao cretáceo, 
ou outras" & • • • .t,~a 

Referindo-se a Pernambuco dlz êsse mesmo geólogo: " . . . a zona da faixa 
eosteira, mais propícia para a investigação sôbre petróleo, fica nos arredores 
de Recife e dai se estende para o norte, até os limites com a Paraíba. Existem 
nessa região formações fossiliferas cretáceo-terciárias, · cujos fósseis, estratl
grafla e estrutura, mostram que há ai grandes possibilidades de se encontrar 
petróleo" ... 

" .•. assenta em base cientifica a esperança de se descobrir petróleo na CO$ta 
de Pernambuco". 

John C. Branner; que tão assinalada contribuição prestou ao conhecimento 
da geologia do Brasil, principalmente da faixa sedimentária costeira, em seu 
kabalho Oil Possibilities in Brazil, oferece a seguinte passagem sôbre o terciário: 

"Por muitos anos a atenção tem sido chamada para o fragmentário e irre
gular terciário da faiX:a s~dimentária costeira, que se estende, com interrup
.ções, de Cabo Frlo, próximo aà Rio de Janeiro, ao Maranhão e além, com uma 
possível fonte de óleo. li: bem possível que essa zona possa conter petróleo, onde 
ela penetre e se desenvolva para o interior, como na Bahia, por 300 milhas, ,em 
MoÇ-Oió, no 'estado do Rio Grande do Norte e no Maranhão; mas em qualquer 
outra parte, duvido de sua existência, porque êste horizonte é multo estreito, multo 
db1dido e de pouca espessura para conter camadas capazes de anll,azenar muito 
petróleo". 

Gllcon de Paiva considera a "Província petrolífera do Nordeste'', uma área 
de aproximadamente 60 000 quilômetros quadrados de idade geológica cretãcea e 
eocena, que abrange, essencialmente, a faixa sedimentária costeira de Natal e 
llaraú, Bahia, interessando parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Balúa e Espírito Santo. 



TRANSCRIÇÕES 

<O geólogo de petróleo, Vitor Oppenheim, em sua debatida monografia Rocha1 
gonclwtlnicas e geologia do petróleo no Brasil, depois de chegar a conclusões 
bastante pessimistas, sôbre o valor econômico das rochas petroliferas, associadas 
com o sistema gondwana do hemisfério meridional e do continente sul-americano, 
lembra que, na América do Sul, tôdas as rochas produtivas pertenceJP. à idade 
cretácea ou terciária, com raras exceções. 

Ora; rochas dessa idade ocorrem também no Nordeste Oriental, mas insiste 
aquêle geólogo que "tôdas as ocorrências mostram evidentes relações com certos 
tipos de estrutura. As áreas com estruturas de deslocamento ou a.travessadas por 
rochas intrusivas apresentam, constantemente, abundantes exudações ativas, 
associadas com essas estruturas". 

Citemos agora Eusébio de Oliveira, talvez o maior geólogo brasileiro, que nos 
dá excelente lição da geologia do petróleo, aplicada ao Nordeste Oriental (Hist6-
rla da pesquisa do petróleo no Brasil) (1940). Resumindo as formàções cretáceas 
do Nordeste Oriental, em 

~ 
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Formação Estiva com Acta eonela 
Pernambuco· Formação Maria Farinha com Eutrephocens 

Formação Ponta de Nova Cruz 

Paraíba Formação cóm Roudairia brasiliensis 

R G do Norte l Formaç~o Natal ~om Tylostoma 
· · \ Formaçao Moçoro 

acrescenta: "Tôdas essas formações são de origem marinha; uma . de caráter 
abissal, pela abundância de Ammonites, outras neriticas ou litorâneas pela pre
sença de lamelibrânquios e gasterópodos, sendo que dos primeiros predominam 
Gryphaes e Ostrea. Além disso, fôlhas mais ou menos perfeitas de angiospernias 
indicam que essas camadas se formavam junto de uma praia. 

Nenhuma indicação de petróleo é conhecida nas formações cretáceas acima 
Indicadas; com esta .opinião não concordam, porém, os técnicos que, atualmente, 
t:r,:abalham em pesquisã de petróleo perto .de Olinda, onde a ocorrência de 
gases combustíveis no Bonji é considerada, também, como uma indicação 
de petróleo, embora essa ocorrência seja conhecida :P,á mais de 10 anos, pois já 
está registrada desde 1928, pelo Dr. Luciano J. de Morais, no Boletim n.o 32 do 
Serviço Geológico ~Mineralógico do Brasil, onde se encontram referências mi
nuciosas sôbre essa ocorrência que tanto interêsse tem despertado nestes últimos 
tempos. Essa ocorrência está situada em Bonji, na zona ·do Cordeiro, arrabal
de de Recife, onde, ao proceder-se em 1926 à perfuração de ti'm poço tabular, 
com sonda. manual, destinado à pesquisa de água subterrânea, houve despreeri
dimento de gás natural, sob pressão na profundidade de 22 metros (56, pp. 89 e 
90). A camada de areia, onde se encontra o gás, tinha 2 metros de espessura; e 
continha também água artesiana, para produzir um esguicho de 2 metros de 
altura. Com a descida do revestimento, o gás deixou de desprender-se na pro-.
fundidade de 24 metros, ficando vedado. 

Bonji está situado numa planície parcialmente coberta pela água. das marés. 
como boa parte dos terrenos da vizinhança. Os sedimentos são de origem marinha, 
consistindo em camadas alternadas de areia e argila. Na superfície há uma 
camada de argila que encerra conchas de moluscos recentes. Na profundida
de de 15 metros achou-se água artesiana; a 18 metros foram encontradas con
chas diversas, tôdas recentes, especialmente lamelibrânquios e dentre estas a 
maior parte é de ostrea. 

"Estas notas foram extraídas ' da publicação citada, por Luciano J. de Mo
rais, que visitou a região dois dias depois do aparecimento do gás; êsse geólogo 
informa na mesma publicação que ocorrências semelhantes a dêsses terrenos pan
tanosos dos arredores de Recife foram observadas em outras pontos da mesm.a 
formação, como nos lugares São Paulo e próximo de Afogados". 

A presença de gás, embora não indique a existência de petróleo na região, é 
digna de consideração e as pesquisa.S que se procedem atualmente, na região. 
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devem ser orientadas em duplo sentido: avaUar o valor comercial dêsse campo 
de gás e procurar determinar a espessura total dos sedimentos da região, o que· 
quer' dizer que as sondagens devem ser prosseguidas até o encontro das rochas 
cristalinas. · · 

"Todo o material extraído da sondagem deve ser convenientemente catalo
gado para um exame ttlinucioso, no sentido de estudar os fósseis possivelmente 
existentes, de proceder a análises químicas, físicas e petrográficas". 

"Como é sabido, os trabalhos de Hartt, Wllmot, Derby, Branner e outros 
mostram a presença de abundantes fósseis no calcário da costa pernambucana, 
ao norte do Recife; a idade dêsses calcários foi referida por C. White, ao cretácoo 
superior, de acôrdo com a opinião dos geólogos dessa expedição, que sob a chefia 
de Hartt estudaram a ·região; depois Hartt, Branner e Carlota C. Maury refe
riram êsses calcários ao Eocênio, interior.• Oltimamente, porém, o Dr. Luciano 
J. de Morais fêz uma pequena coleção de fósseis das pedreiras da bacia do rio 
Maria Farinha e da ilha de Itamaracá, concluindo que as camadas podiam mui
to bem ser do Cretáceo superior". "Já a Dra. Carlota C. Maury colocou, sem dú
vida, no maestriquiano o calcário ,de Ponta de Pedras." Resultou de tudo isso que 
na costa pernambucana, ao norte de Recife, podem existir camadas de idade cre
tácea superior e terciária. Uma ampla coleta de fósseis, feita cuidadosamente 
com objetivo de elucidar de vez essa questão, poderá ser feita, porém não se deve 
absolutamente perder a oportunidade para estudar os testemunhos da sondagem, 
que está se realizando no Bonjl, com o objetivo de obter elementos para a so-. 
lução dessa questão. 

Fig. 19 - O relêvo tabular das rochas terciárias, na Paraíba, estende-se até cêrca de 30 km 
do mar. Nos limites ocidental~. as argilas e areias que estruturam os tabuleiros, assenta-se di
retamente no cristalino. - Futo do trecho do vale do rio Una, voltada para o norte, abrangendo 

· a Usina Santa Helena e as vertentes dos tabuleiros, na direção de Pacatuba. 

"Existem dúvidas a respeito da origem do gás do Bonjl, isto é, se é gás de pân
tanos de formação atual ou gás natural ligado às formações de petróleo. A solu
ção desta controvérsia é necessária para uma orientação de pesquisa na 
região. 
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"Ao sul de Recife, no lugar denominado Estiva, o Dr. Luciano J. de Morais 
colecionou uns poucos lamelibrânquios que foram descritos pela Dra. Carlota 
·C. Maury na monografia n.º VIll, O Cretácio na Paraíba do Norte". 

"A área de ocorrência dessa formação é multo redUZlda, de sorte que pes
quisas para petróleo só devem constituir assunto de investigação se os estudos ,geo· 
lógicos provarem a existência de 'condições adequad~s para a existência de pe
tróleo; também pesquisas indiretas, como exemplo sondagem para descobrir água 
.subterrânea, podem fornecer elementos para as investigações em aprêço. A natu
reza inteiramente marinha da formação recomenda, à . primeira vista, investi
gação direta para o petróleo. 

No estado da Paraiba as formações cretáceas marinhas são, também, consti
tuídas de calcários, que contêm uma fauna de Ammonites, que se encontra parti
cularmente no calcário do rio Gramame, usado na fabricação de cal e cimento. 
Também aqui não se reconhece nenhuma indicação superficial de petróleo e a 
exploração das pedreiras de calcário tem sido negativa nesse sentido de indica
ção superficial. As sondagens feitas nas zonas sedimentárias da costa poderão 
fornecer alguns elementos para esclarecimentos dessa questão, não só na Paraíba, 
como nos demais estados do Nordeste. 

No Rio Grande do Norte as formações cretáceas ocupam uma área bem 
maior do que nos estados cje Pernambuco e Paraíba. As formações cretáceas apre
sentam-se continuas ao longo da costa e estendem-se para o estado do Ceará, 
onde estão bem expostas na chapada do Apodi. 

Esta chapada tem pequena altitude, sendo constituída de calcário amarelo 
com rica fauna de moluscos, dentre os quais se destacam os gasterópodos, cujos 
gêneros, como Nerinea e· Tylostoma, permitem referir a formação ao andar turo
niano. No lado cearense, a chapada termina em paredões a pique formados de 
calcário, que repousa sôbre arenito variegado, um tanto argiloso e êste, por sua 
vez, descansa sôbre o complexo cristalino. Também aqui não se conhece indica
ção superficial de petróleo e as sondagens feitas nessa formação, em vários pon
tos do estado do Rio Grande do Norte, não têm revelado indicação de petróleo. 

A costa do Ceará é; essencialmente, constituída da formação Barreiras, de 
idade pliocênia e de formações quaternárias que podem atingir a grande es
pessura, como, por exemplo, em Fortaleza, onde as sondagens da IFOCS provaram 
haver espessuras superiores a 100 metros. 

Nos limites com o Rio Grande do Norte existem numerosos afloramentos de 
calcário, que, também, aparecem na praia nas proximidades do morro do Tibaim 
(T1bau). Dunas marítimas existem em quase tôda a costa cearense, as mais 
altas sendo as de Mundaú, que atingem a mais de 80 metros. 

Em tôda a costa não se conhece indicação de petróleo ho Ceará, como nos 
outros estados do Nordeste, as sondagens para pesquisa d'água podem fornecer 
dados para esclarecer a questão da presença ou não de petróleo nas formações 
costeiras". · 

• • • 
- Irnack Carvalho do A.martil. geólogo e geofísico, membro do Conselho Nacional 

de Petróleo, duplamente autoilzado, afirma:· "A pesquisa do petróleo tem forma 
marcadamente aventureira, e, ainda hoje, mau grado todos os melhorament0$ 
técnicos existentes, êste espírito a rege, e é de riotar, ainda, a dificuldade que 
acresce a uma organização governamental, prêsa a exigências e formalidades de 
tôda ordem, na execução e comprovação das despesas. . . (Boletim n.º 36 de 1939 
do DNPM). 

Por outro lado diz Fróis Abreu: "Sem dinheiro, sem sondas adequadas e sem 
especialistas. experimentados não há juventude, inteligência ou patriotismo., que 
taça jorrar petróleo. 

E, confirmando Irnack do Amaral, diz o conceituado professor do Instituto 
Nacional de Tecnologia: "Os processos de contabilidade, os recursos financeiros 
e os métodos-padrões da atuação burocrática não permitem trabalhar em ques
tões do gênero da pesquisa do petróleo ... Por exemplo: "numa sondagem no 
Rio Grande do Sul, onde um acidente fêz partir um cabo e as providências nor
mais para a compra de outro cabo consumiram cêrca de um ano". 
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Alguns Aspectos da Evolução Econômica 
do Maranhão 'no Século XX* 

Prof.ª MARIA TBEREZINHA DE SEGADAS SOARES 

A história econômica. do Maranhão, Pará e Amazonas teve um marco inicial 
comum, que foi a exploração das chamad(l.S drogas do sertão, características da
quelas regiões, isto é, cravo, salsaparrilha, canela, urucu, cascas para tintas, pita, 
copaiba, cacau, canafistula e madeiras diversas. 

Muito cedo, porém, o govêrno português compreendeu que nenhuma obra 
colonizadora poderia, ai, ter resultado, sem que lhe fôsse dada uma base airt
cola e pastoril para fixar o homem à terra. Assim, em pleno periodo colonial, 
houve iniciativas de valor no sentido do desenvolvimento da vida agrícola e pas
toril nos 3 estados: no Amazonas, a ação fecunda de Lôbo Almada; no Pará, o 
govêrno esclarecido de Francisco Xavier de Mendonça Furtado e, 1:)0 Maranhão, 
as atividades da Companhia do Grão Pará e Maranhão. Enquanto, porém, <1 Ama
zonas e o. Pará, no século XIX, iriam sucumbir à influência fascinadora da bor
racha, o Maranhão apresentaria uma evolução econô:tnica completamente dife
rente dêsses estados. Do ciclo lnlcial da coleta da droga, enveredou êle cedo pela 
trilha da agricultura e do pastoreio, que lhe deu boa e estável situação econô
mica no período imperial. 

I - Conseqüência da aboliç4o e da proclamaç(fo da Republica · 

A abolição da escravatura e a proclamação da República iriam trazer pro
funda alteração à vida econômica e à situação financeira do Maranhão. 

A abolição abalou enormemente as lavouras de cana e algodão, baseadas no 
trabalho escravo. Fecharam as portas 30% das fazendas algodoeiras e 70% 
dos engenhos de cana. De · acôrdo com Jerônimo de Viveiros, no próprio ano de . 
1888, a desvalorização da fazenda agrícola maranhense chegava a 90%, como o 
demonstram vários exemplos: o engenho de Tramaúba (Pena~v~) ~o vti:lô"l~ 
Cr$ 60 000,00 foi vendido por Cr$ 6 000,00 em agôsto de ~i'8; Kadoz (Viana) no 
valor de Cr$ 50 000,00 foi .vendido por Cr$ 5 OOB;OO ém 1890. 

"Das fazendas afastavam-se os senhores. .. com a mesma ansiedade com que 
os ex-escravos deixavam os ranchos do seu cativeiro. Poucos . ficaram, enfren
tando a crise para sucumbirem mais adiante. A maioria desertou da luta, acei
tando os 10% sôbre o valor da propriedade, que lhe oferecia o vendeiro da en
cruzilhada ou o negociante da povoação. Fixou~se em São Luis, onde se deixou 
arrastar na vertigem das fábricas, empregando nelas o dinheiro apurado. Na 
corrida para êsse surto industrial, inv.érteram-se cêrca de 11 000 contos dos quais 
5 000 representavam a quota dos ex-lavradores. A loucura de transformar o Ma
ranhão agricola em um estado industrial só terminou em 1895, quando se esgo
t~ram tôdas as possibilidades flnanceiras'Jl _ 

• Em 1954, o Prof. José Verfss1mo da Costa Pereira dirigiu, sob os auspfcios do !nstituto 
Nacional de Imigração e Colonização, uma sérte de pesquisas sõbre o Maranhão, em que coube 
t. autçira dêste trabalho a realização de um estudo sõbre a evolução econõmlca dêsse estado 
no século XX. 

~ Viveiros, Jerõnimo de - Htatdria do comlh'cio 4o Maranh4o, vol II p, 558. 
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A atividade comercial, inteiramente ligada à vida agrícola da provincla, 
.sofreu também um grande baque, do qual só escapou a atividade pastoril, pois 
ela independia do braço escravo e estava localizada, em grande parte, em re
giões diferentes das afetadas pela crise, isto é, nas chapadas do Sul. 

Finalmente, a proclamação da República velo aumentar o desequilíbrio eco
nômico e financeiro do Maranhão, pois a partilha de rendas feita entre a União 
e os estados, pela Constituição de 1891, deixava para os últimos, justamente, os 

Jmpostos decorrentes das atividades mais abaladas pela abolição. A saida, en
contrada pelos dirigentes do estado para restabelecer o equilíbrio financeiro, foi 
aumentar as taxas, o que iria onerar ainda mais uma economia em plena crise. 
Além disso, os primeiros anos da República, tendo sido · uma época de incertezas 
politicas, experiências administrativas e choque de interêsses, trouxeram um de
sajustamento, ao país, que se revelou muito maior nos estados do Norte que nos 
-estados do Sul. :tsses; além de muito mais povoados, já haviam recebido, sob o 
regime imperial, um sôpro de vida nova, devido às vias férreas construidas e à 
grande corrente migratória que para êles se dirigira. 

O .Maranhão, dotado de pequenissimo trecho de via férrea (Caxias-Flo• 
l'es: 77 quilômetros), com precárias vias de comunica.ção, que se limitavam à na
vegabllidade dos rios até Caxias e Pedreiras, ficando o sertão num afastamento 
completo dos centros mais povoados, e, com pequena densidade de população, 
não pôde suportar bem os efeitos da abolição e da proclamação da República. 
Nessa situação de desequilíbrio, o algodão, apesár de duramente atingido pelo 
golpe abolicionista, foi ainda o esteio econômico do estado. Isso se explica pelas 
fábricas de fiação e tecelagem ai instaladas, que animaram a produção, e pela 
.exportação feita para outros estados da Federação, principalmente São Paulo. 

Aos poucos, porém; já no 2.º decênio republicano, a situação do Maranhão foi 
melhorando, pois o Nordeste freqüentemente assolado pela sêca, o Pará e Ama
zonas entregues à embriaguez da borracha e São Paulo, em plena prosperidade 
·cafeeira, eram ótimos mercados para o Maranhão que conseguia ir ree:r;guendo 
sua lavoura. Dependendo, porém, de economias instáveis, como a da borracha e a 
-do café, e da infelicidade teJllporária dos nordestinos, o estado não possuia esta
bilidade econômica, sendo sua situação somente um reflexo da situação de seus 
principais . consumidores. 

Além das flutuações dos mercados consumidores, outros fatôres impediam 
um maior desenvolvimento da economia maranhense, como os efeitos ainda per
turbadores do regime de escravidão, a carência da iniciativa parttcular e as di
ficuldades de transporte. No setor de tran5porte, havia um cielo vicioso, pois o 
govêrno federal dizia não construir via férrea no Maranhão porque o que êste 
_produzia mal sustentava a navegação fluvial, enquanto que os maranhenses ex
plicavam a pouca produção e a falta de iniciath•a particular pela dificudade e 
precariedade dos transportes. Além disso, havia a lenda de que o Maranhão 
possuia ótimas vias fluviais, podendo, assim, dispensar a construçãQ de vias ter
restres, o que prejudicava sempre a aspiração maranhense de possuir uma estia-' 
da de ferro. Nesse sentido, a ação do governador Benedito Leite Ü906-1910) foi 
muito interessante, pois aproveitando a Viagem feita ao Norte, pelo presidente 
Afonso Pena, conduziu-o, numa penosíssima viagem de São Luís a Caxias, pelo 
.rio Itapecuru, fazendo, depois, descer pelo rio Parnaíba. Os 11caminhos,. que 
andam" deixaram uma impressão tão funda e desagradável, no estadista mineiro, 
que êle prometeu tratar da construção de uma via férrea. A promessa foi cum· 
prida e, em 3 de outubro de 1907, foram aprovados os estuda; para a construção 
da estrada de ferro, ligando São Luls a Caxias. Essa estrada ·.;ó ficou pronta, em 
1921, tendo sido a ela incorporada, nesse mesmo ano, a pequena estrada Caxias-

.Cajàzeiras (Flores) que ligava o vale do Itapecuru ao vale do Parnaiba. A nova 
estrada passou a chamar-se São Luís-Teresina, apesar da inexistência de uma 
ponte de estrada de ferro, ligando a ilha ao continente. Essa ponte, construida. 
somente, em 1923, era indispensável ao progresso da estrada, por causa dos pre
juizos decorrentes da balde$ção forçada de cargas e passageiros e da divisão do 
material rodante e de tração, já insuficiente, em 2 grupos (da ilha e do con· 
tin~nte). 
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II ~ o Maranhão em 1912 

Enquanto, porém, a. estrada de ferro não era construida ou inaugurada, o 
:Maranhão permanecia tendo como vias de acessibilidade e povoamento os ri
os que o cortavam. Em 1912, é Raimundo Lopes, em seu livro Torrão Maranhense, 
que assim descreve o Maranhão: 

"O povoamento é mais forte nas zonas mistas (agricultura, pastoreio, indús
trias florestais, pesca) e, além da capital, essas zonas são os principais núcleos 
dos campos baixos e do sertão inferior, sobretudo ao longo do vale do Itape
curu, corrente que continua para o Parnaíba, onde se prende ao povoamento 
piauiense. A nossa economia é agrícola em 1.0 lug_ar e pastoril em 2.º lugar. A 
nossa agri~ultura, depois de formadas nos pequenos matos próximos ao litoral, 
as zonas de cultura de Cururupu e de Guimarães, à ourela da mata sôbre os 
campos baixos as de Viana e do Pinaré e ainda as de contôrno do Maranhão 
oriental, encontrou no sertão anterior o seu melhor campo de atividade. 

Essa zona, que .se estende do Grajaú ao Paranaíba e da baixada 4:s serras, 
é uma região de transição da planicie para as terras altas, da grande região 
florestal para a zona campestre. Aí as 2 zonas do médio Mearim e do Itapecuru 
são incontestàvelmente as grandes sedes da indústria agricola no Maranhão. A 
produção agricola do sertão anterior é constituída pelo algodão (principalmente 

oCoãó, Picos, Pedreiras e Barra do Corda), fumo (Codó), açúcar (Caxias, Barra 
do Corda) , milho, arroz (pouco plantado nessa zona) e a mandioca. A indústria 
pastoril desenvolve-se nos campos baixos, no Maranhão Oriental e nos sertões. 
Representando, embora, o principal recurso de parte considerável da população, 
ela não tem passado de um nomadismo primitivo, nas suas grandes manadas es
parsas pelos campos vastíssimos". Referindo-se a essa época é outro escritor ma
ranhense Fran Paxeco, que também nos dá algumas informações sôbre a pecuá
ria: "Os principais centros de criação ficam no Grajaú, Imperatriz, Barra do Cor-

·da, Riachão, Loreto, Pastos Bons, Mirador e Picos. Havia feiras concorridas como 
as de Monção, Engenho Central, Itapecuru, Caxias, Vargem Grande, Pedreiras e 
Pombinhas. 

Quanto às indústrias extrativas, Raimundo Lopes as considera como desvan
tajosas, pelo fato de afastarem o caboclo da atividade contínua na terra. En
tre os produtos vegetais, êle cita a borracha, as resinas, a carnaúba, a andiroba 
e diz que "ultimamente tem tomado certa importância a recoita do côco de ba
baçu". "Os produtos minerais" diz êle, "ainda estão por explorar". 

6 ouro foi achado nos rios que derivam de Piracambu e suas vizinhas: o Guru
pi, Maracaçumé, o Turiaçu, opondo-se à sua extração as dificuldades de ex
ploração e de transporte", a que se deve juntar a existência de índios ferozes 
nessa região. 

A êsses aspectos da economia maranhense poder-se-ia acrescentar a péssima 
situação financeira do estado. 

O govêrn~ quase nada arrecadava, devido à ineficiência do fisco, o funcio
nalismo estava com seu pagamento atrasado de vários anos ou se resignava a 
recebê-lo em apólices depreciadas de 50%, os credores do estado suplicavam 
o pagamento das contas. Para solucionar a questão, foi levantado um emprés
timo externo no Banco Argentino-Francês de Paris, com o qual foi paga a divida 
flutuante, e foram realizadas grandes obras de saneamento de São Luís e várias 
outras de utilidade pública. Fêz-se, também, um empréstimo à Companhia de 
:Navegação a vapor do Maranhão, que ameaçava parar suas atividades, indo, com 
.isso, prejudicar as populações litorâneas do Maranhão e dos estados vizinhos. 

Apesar de êsse empréstimo ter melhoràlio um pouco a situação do estado, 
o Maranhão iria atravessar, nos anos de 1913 e 1914, um periodo de crise, pois 
além dos "invernos" dêsses anos terem sido muito prejudiciais à lavoura e à cria
·Ção, 8i crise da borracha fêz diminuir, grandemente, as compras dos dois grandes 
consumidores de produtos maranhenses: o Pará e o Amazonas. No entanto, a 
guerra ·de 1914-1918, forçando a procura de produtos da América, até mesmo dos 
.mais desconhecidos, como a mandioca, abriu novos mercados à produção mara
nhense. Além disso, a terrível sêca de 1914-1915 ainda mais favoreceu a situação 
-do Maranhão, que se tornou fornecedor de produtos às zonas assoladas e atraiu 
.grande número de flagelados para sua lavoura, tão pobre em braços. 
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m - A entrada do babaçu na econom!a maranhense 

A êsses acontecimentos do montento, iria juntar-se um outro, que teria im
portância crescente na economia maranhense: a entrada do babaçu no mercado 
de exportação.- Até 1915, não haviam despertado a atenção do fisco, as pequena.B 
remessas de amêndoas. O coronel Cardoso de Freitas, no seu relatório de 1917-
-1918, traz a 1.ª noticia governamental sôbre o novo produto: "produto há poucoS' 
anos explorado, constitui, na atualidade, pela saida que já granjeou~ talvez o 3.º 
artigo da produção maranhense. - . 

A exportação do côco babaçu, nos quatro derradeiJ:os exercícios, foi a seguinte: 

Exercicios Quantidade Valor oficial 

1914-1915 1774374 kgs 429:177$000 
1915-1916 2462 894 kgs 690:384$000 
1916-1917 2163 052 kgs 853:307$000 
1917-1918 5 553 718 kgs 2 848: 080$000 

No exercicio de 1917 a 1918, a exportação teve o seguinte destino: 
Para o estrangeiro - 1 234 500 kgs 
Para os outros estados - 4 239 21~ kgs" •. 

A produção e a exportação do babaçu tomaram, assim, um surto espantoso
e do conjunto de fatôres acima descritos (guerra, sêca e babaçu) resultou 11m 
periodo áureo para ·a economia maral}llense, que se reflete na mensagem ·do 
governador Herculano Parga, de 1917: "a situação econômica do estado é de 
franca prosperidade, expressa na venda dos produtos, no interêsse pelo trabalho 
de tôda ordem e na compreensão que se ala.stra da. importância da terra" •. 
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EXf>ORTAÇÃO MARANHENSE EM DIFERENTES ANOS 
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. A exportação do estado dobrou: de 8 mil contos- em 1914-1915 passou a 16' 
mil contos em 1917. Houve, sem dúvida, influindo nesse valor uma alta dos preços; 
mas a CJ11a.DtJ.dade exportada aumentou também entre os dois exercici~: 

Arroz -
Algodão -
Farinha -
Milho
Tecidos -

1914-1915 
6418 954 kgs 

626 454 kgs 
1384 025 kgs 
2 263194 kgs 
5411310 ms 

1916-1917 
6 978' 186 kgs 

906 694 kgs 
6 335 571 kgs 
5198 688 kgs 

· 7008923 ms 

Terminada a guerra, a exportação diminuiu, mas a partir dai o Maranhão. 
manteria sua e~onomia dentro de uma situação de maior estabilidade, graçaa, 
não só ao babaçu, mas também ao crescimento de sua produção agricola e de 
seu rebanho. · 

O recenseamento de 1920 nos apresenta os seguintes dados sôbre o Maranhão: 

Cana 
Mandioca 
Arroz 
Milho 

Produção ·agrícola 

80 620 toneladas 
75 797 ,, 
24 653 " 
21400 " 

Algodão em rama 
Algodão em caroço 

3653 .. 
1616 ,, 

REBANHO 

Bovinos ..••............. . 

Eqainos ....... . . . . . ..... . 

Asininos e muares .••••.... 
Ovinos ..•................ 
Caprinos .......•.. . ... . .. 
Sufnos ................ ,. . 

TOTAL 

834 595 

110 !)75 

22 138 
48 015 

120 692 
171 683 

Maiores rebanhos municipais 
(em ordem decrescente) 

· Carolina, Riacnão, Pôrto·Franco, São João dos Patos, Loreto,' Impera. 
triz, Barão de Grajali • i ~ ~i~~· 

Carolina, São João dos Patos, Riachão, Pedreiras, P&rto do Franto, tore-' 
.to. Imperatriz. 
São João dQB Patos, Carolina, Pedreiras. 
São João dos PatOP, Barão de Grajali, Cod6. 
Caxias, Pedreiras, Riachão, São Joto dos Patos. 
São João· dos Patos, Pedreirne, Cod6, Coroatá, Cururupu, AlcAntanr. 

Como demonstra o quadro acima, os principais centros criadores ficavam 
nas chapadas do Sul, próximos aos grandes rjos, como o Tocantins (Imperatriz. 
Carolina e Pôrto Franco) Parnaíba (Barão de Grajaú) Balsas (Loreto) ou noá 
altos cursos de afluentes, como São loão dos Patos e Riachão. 

Só Pedreiras, é que, no sertão anterior, possuia também um grande rebanho 
de asinínos e muares, eqüinos, caprinos e suinos. · 

A criação de suinos, por ser de tipo diferente das demais, não . necessi-· 
tando pastagens, é que se localizara na Baixada (Cururupu, Alcântara) ou no1 
cursoi; médios do Mearim <Pedreiras) ou do Itapecuru (Coroatá e Codó). 

A região do Golfão ou Baixada, com exceção dos suinos, ainda não se desta
cava como zona pastoril importante no Maranhão: dos 14 primeiros rebanhos bo" 
vinos dos municípios, nenhum dêles estava situado nessa mesma região, assim 
também os 7 primeiros rebanhos eqüinos, os · 7 primeiros ovinos, os 4 primetrc:w 
caprinos e os 4 primeiros· asininos e muares. 

Os anos de 1924 e 1925 seriam marcados por grave crise na economia mara
nhen.se, devido aos prejuízos da revolução que paralisou o comércio, por vá,: 
rios meses, fêz perder safras de alguns munlciplos e quase despovoou, tranal
tõriamente, cidades, como Barra do Cor.da e Santo Antônio de Balsas. A êsses su_. 
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cessos politicos juntaram-se os prejuizos, trazidos pela rigorosa "invernia" de 
1924, que causou grandes enchentes nos rios do estado. Cidades e vilas foram 
Invadidas pelas águas, campos de culturas devastados, grandes prejuizos na cria
ção, e até a estrada de ferro São Luis-Teresina teve seu tráfego interrompido 
pela submersão de seus trilhos, em certos pontos. A navegação fluvial, diflcil~ 
mente conseguiu vencer a impetuosidade das águas. Verificou-se um verdadeiro 
êxodo das populações ribeirinhas, que se viam perseguidas pela fome, pela miséria 
e pe10 paludismo. O govêrno foi forçado a suspender a cobrança de impostos e as 
colheitas foram grandemente prejudicadas, inclusive a do babaçu, que se perdeu 
.quase tôda. ' 

Apesar dêsses dois anos perturbados, o Maranhão já estava com sua econo
lnla mais equilibrada, o que lhe permitiu suportar melhor êsses momentos de 
crise. A exportação dos produtos da lavoura maranhense, ou dela oriundos que 
atingira seu ponto mais alto nos exercícios de 1916-1917-1918, caira bastante 
cessadas as causas, começando, depois a crescer num ritmo mais lento, mas 
aéguro (Figura 2) • 

Os principais produtos de exportação internacional eram as amêndoas de 
.,babaçu, o algodão, couros, caroços de algodão e arroz, sendo os principais consu
midores a Alemanha, a Holanda, Inglaterrà e França. 

Os principais produtos de exportação interestadual, por São Luís, eram os 
tecidos de algodão, arroz, tecidos de cânhamo, amêndoas de babaçu, solas, cou
ros, fio de algodão, algodão, tapioca, farinha e açúcar (tomou-se como exemplo o 
ano de 1926). Enquanto o babaçu entrava, na exportação internacional, com um 
valor de 8 771:444$530, na exportação interestadual, apresentava um valor de 
1 003: 897$860, sendo, assim, o consumo internacional 8 vêzes maior que o na
cional. Os principais mercados nacionais dos produtos maranhenses eram .<1927) 
o Rio de Janeiro~ São Paulo, Ceará, Pernambuco e Pará (exportação só por São 
Luís). 

Os principais problemas da economia màtànhense,. a partir de 1926, foratxl 
a baixa de preço dos gêneros de exportação, devido à concorrência dos estados 
do sul, e as oscilações do mercado do babaçu. Para solucionar o primeiro problema 
o govêrno maranhense, em 1927, baixou um decreto suspendendo a cobrança do 
lmpôsto de exportação, sôbre o milho e o arroz, que, em grande parte, se arrui
navam, sem que os produtores pudessem negociá-los. Os resultados .dessa medida 
toram bons, pois o arroz, em 1926, entrou na exportação com 2 064 toneladas, em · 
1927 com 3 208 toneladas, e só no 1.0 semestre de 1928, já alcançava 3 074 tonela- / 
das. Abrindo mão do impôsto de exportação, o-estado animou o mercado ex
portador e levou os dois produtos às praças importadoras. 

Quanto ao babaçu, a baixa de cotação do produto diminuía, de tempos em 
tempos, as vendas e a razão disso era a maior ou menor produção da compra, 
Influindo no babaçu. Além disso, a irregularidade da própria produção brasileira 

. não animava muito os compradores, que tinham qecessidade de remessas fixas. 
(Figura 3) • t 

A partir de 1935, a produção de babaçu se manteve acima de 20 000 toneladas, 
mas sempre num ritmo irregular, tendo atingido, e~ 1948, um máximo de 62 802 
toneladas, com um valor de 195 994 959 cruzeiros. Examinando-se a exportação 
e o consumo interno do babaçu, no decênio 1941-1950, verifica-se que, após terml:. 
nada a guerra, o consumo interno aumentou muito e a exportação baixou bas
tante, o que pode ser atribuído à concorrência com outras sementes oleaginosas no 
mercado mundial e, por outro lado, ao desenvolvimento da indústria de apro
veitamento do babaçu no Brasil. 

A grande produção de babaçu, pelo Maranhão, a partir, principalmente de 
1935 veio trazer grande modificação no aspecto da economia do estado. O Ma
tanhão . que, desde os tempos coloniais, tivera, na agricultura e no pastoreio, as 
bases de sua economia, passou a ter, como principal esteio da mesma, um produto, 
Qli.undo di< atividades puramente recoletoras. 

A coleta do babaçu, porém, não se desenvolveu em zonas pouco exploradas, ao 
contrário, ela se localizou, principalmente, em regiões de tradição agrícola do es
tado, como nos vales do Itapecuru e do Mearlm, onde a maior densidade de popu-
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lação e a facilidade de transporte possibllUaram o desenvolvimento das ativldade9 
recoletoras. Os maiores }>rodutores de babaçu, em 1950, foram os seguintes. mu
niciplos: 

Coroatá - ...... 5 892 toneladas 
Ipixuna - 4650 " 
Caxias - 3 961 JJ 

Bacabal - 3 700 " 
Pedreiras- 3116 .. 
Viana- 2525 .. 
Chapacllriha - 2 331 " 
Penalva..;.... 2165 .. 
Timbiras - 2100 " . ., 
Itapecuru-Mirlm - 2 050 u 

Assim, dos 10 principais produtores de babaçu, 4 municípios ficam sôbre o rio • 
Itapecuru <Itapecuru-Mirim, Coroatá, Timbiras e Caxias), 3 municípios sôbre 
o Mearim {Bacabal, Ipixuna e Pedreiras), 2 municípios ficam no Oolfão (Viana e 
Penalva) e somente tim (Chapadinha) não fica nessa tradicional zona agrícola 
maranhense, constituída pelo Oolfão ·e pelos vales médios do Itapecuru e Mearim. 
J!: provável, mesmo, que o desenvolvimento da coleta do babaçu, em Chapadinha, 
expllque o grande aumento na população dêsse município, que passou de 10 418 
habitltlltes, em 1920 para 27 319, em 1950. 

Dos 72 municípios maranhenses só 9 não se dedicam à coleta do babaçu, o 
lflUe se explica pelo fato de ser muito menos trabalhosa e .sujeita a malogros· que 
• agricultura,e não exigir nenhum capital. J!: o trabalho das classes mais ml
ieráveis do Maranhão e de imigrantes de outros estados, que têm no ba.baçu 
uma solução temporária para sua pobreza. Nos anos de sêca, como nos periodoe 
de crise na indústria da cêra de carnaúba, os ba.baçuais enchem-se de gente, 
a qual passada a época de anormalidade, volta à sua origem ou caminha em busca 
de uma atividade mais lucrativa. 
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Até pouco tempo, o problema da produção abundante e regular do babaçu 
era equacionado em função da melhoria. dos transportes, tanto para o aumento 
da produção, nas zonas de extravismo, como para. a conquista. de novas áreas 
produtoras. "Entretanto, recentemente, uma comissão do Conselho Nacional 
de Economia, estudando o assunto, concluiu que, para o aumento da produção, 
não bastava estabelecer novas vias de transporte, pois havia babaçuais inexplora
dos e improdutivos, cortados pela estrada de ferro ou estrada de rodagem, como 
8p iongo da estrada de ferro São Luis-Teresina e da excelente rodovia Central 
Jllaranhense'". O problema é muito mais complexo. "No Maranhão, só na região 
dos babaçuais há 50 000 quilômetros quadrados de terras devolutas, não possuin
do o govêrno maranhense recursos para demarcar, dividir e entregar essas terras 
a particulares ou companhias. Nesse regime de indivisão e desorganização da pro
priedade territorial, a palmeira não é cuidada, seja pelo desbaste que aumenta 
muito a frutificação, seja por um tratamento que a defenda de pragas. O homem 
~ta-se a colhêr o côco que se desprende"ª. Sem motivos de apêgo ê terra, que 
nao possui, a ponulação dos babaçuais está sempre em trânsito, proqta a se evadir 
para outras regiões. É uma população miserável, que tem como renda anual, por 
familia Cr$ 1 500,00, soma incompatível com sua subsistência. Nessa situação es
tão aproximadamente, 60 000 familias, que trabalham na coleta do babaçu. Só 
a divisão da propriedade, a fixação do homem à terra, o entrosamento dá coleta 
éom atividades agrícolas e pecuárias, juntamente, com uma melhoria da rêde 
de transportes, poderão dar ao babaçu um volume e uma estabilidade de produção, 
q'ue justifiquem o fomento. da indústria no pais e que proporcionem uma vitória 
~o mercado internacional. 

rv - A crescente importdncia do babaçu e sua repercussão sôbre o comércio e a 
agricultura 

A crescente importância do babaçu, na economia. .maranhense, teve reper
cussão sôbre outros ramos de &t1vidade; principalmente sõbre o coméreio e a 
agricultura. No comércio de exportação, quer internacional quer interestadual, 
o babaçu alcançou uma situação de predomlnânéla. absoluta sõbre os demai8 

produtos (Figura 4) . · 
Em 1951, o principal consumidor estrangeiro dos produtos maranheruies foram 

os Estados Unidos, que adquiriram produtos no valor de Cr$ 96 046 028,00, sendo 
que o babaçu concorreu com Cr$ 88 270 502,00 (os outros produtos foram amên
doas de tucum, cêra de éarnaúba, mamona, peles e couros em bruto). Os prin
cipais. consumidores nacionais toram o Pia.ui e ·o Distrito Federal. O Pia.ui 
comprou, em 1951, Cr$ 135 344 338,00, sendo que Cr$ 59 797 368,00 de babaçu e 
o restante de cêra de carnaúba, algodão em pluma e em caroço, tecidos de al
godão, e algum arroz. A ·maior parte dos produtos importados, ao Maranhão 
pºelo Pia.ui, são .réexportados para o estrangeiro ou para oÚtros estados. O Dis
trito Federal comprou ao Maranhão Cr$ 117 827 938,00 de mercadorias, entre 
as quais o babaçu ocupa o 1.º lugar com um valor de Cr$ 91 762 125,00. 

Sendo o babaçu o principal produto do movimento comercial maranhense, é 
dêle, também, em conseqüência, que vem a maior parte das rendas do estado. Da 
arrecadação estadual 70% corresponde ao. impôsto de ven.das e consignações 
(55%) e ao impôsto de exportação (15%) e êsses 2 impostos estão na depen
tHncia; principalmente, da. produção extrativa, do beneficiamento, da indu.s
:irlaUzação e da exportação do babaçu, o que demonstra que as finanças ma_
pxmenses estão, hoje, inteiramente, na dependência do baba~u. 

A agricultura; também, teve, seu desenvolvimento modificado pelo babaçu, 
pois a coleta do côco é feita., com intensidade, justamente, nas zonas mais po
voadas· e de mais antiga tradição agrícola do estado como já foi ex}llicado maia 
acima. 

• o aproveitamento econõmloo do babaçu - ~studo feito pelo Conselho Nacional de Economia 
(publicado em Babaçu, separata de Comércio Internacional) p. 6. 

• Idem p. 7, 
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&se fato velo perturbar as atividades agrícolas, contribuindo para o progres
sivo abandono da agdcultura, no vale do Itapecuru, conseqüência da valoriza-
ção econômica do babaçu. · · 

Para tal decadência agrícola do vale do Itapecuru pode te~ concorrido, tam
bém, o esgotamento da terra {pois é a mais antiga zona cultivada) e a exis
tência de regiões novas e férteis a serem utilizadas, como a do baixo Mearim... 
Pindaré e a zona da baixada en.tre os rios Turiaçu e Pindaré. Nessas duas zonas, 
tem-se desenvolvido muito o cultivo do arroz, algodão, cana e mandioca. 

PREDOMINÂNCIA DO BABAÇÚ NO VALOR DA EXPORTAÇÃO 
MARANHENSE EM 1951 

0 MATÉRIAS PRIMAS 

~ BABAÇÚ 

1mm .. Crl 100.000,00 

··~J 
D º

GfNEROS 
MANUFATURAS ALIMENTÍCIOS 

~ALGODÃO - . 
~ARROZ 

Fig. 4 

D ANIMAES 
VIVOS 

~SUINOS 

Em alguns pontos do vale do Parnaíba, a agricultura tem atingido certo de
senvolvimento, produzindo mandioca {Tlmon), milho {Tlmon, Parnarama, Alto 
Parnaíba) cana (Araioses, Alto Parnaíba) e feijão (Araioses) . Finalmente, nos 
próprios altos vales dos rios e nas chapadas, apesar da dificuldade de trans-

, portes, a agricultura vem-se desenvolvendo, em certos lugares, como em Barra 
do Corda (mandioca, milho, algodão, cana, arroz e feijão), Mirador (algodão e 
cana> Pastos Bons, (feijão,. algodão, mandioca), Imperatriz (algodão e cana), 
Carolina (mandioca), Colinas (algodão) Loreto (algodão). · 

Apesar de se ter estendido sôbre novas regiões, a agi'icultura maranhense não 
mudou o tipo da produção, que continua a ser quase o mesmo, desde o período 
Imperial, constituindo, ainda, o arroz, a mandioca, o algodão e a cana as bases 
da agricultura maranhense. 

De 1920 até 1940, a produção agrícola maranhense aumentou muito, porém 
de 1940 a 1945 houve uma grande baixa, que pode ser atribuída às perturbações 
decorrentes da guerra. Entre elas, a interrupção da navegação costeira (a ponto 
de a g~olina vir em barco a vela do Pará para o Maranhão) e a corrida da bor
racha e do babaçu, produtos necessários à guerra, tirando braços da lavoura ma
ranhense, devem ter sido as causas principais da grande diminuição da produção 
tgrícola (Figura 5). 

Cessado o conflito mundial, certos produtos, como a mandioca, o arroz e a 
cana se recuperaram ràpidamente, pois, em 8 anos, conseguiram superar a pro
dução de 1940. Outros produtos, como o milho, o algodão, e o feijão, ainda não 
conseguiram atingir a produção de antes guerra. 

4-25454 
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V - o desenvolvimento da pecuária 

Ao lado das atividades recoletoras e da agricultura, a pecuária ocupa, atual
mente, no Maranhão, um lugar importantissimo na economia do estado, tendo-se 
verificado um grande aumento' do rebanho maranhense de 1920 a 1953, como se 
pode ver no quadro abaixo: 

REBANHO 

llovinos . ..................................... . 
Eqü~nos ........................................... . 
Asimnos e muares .....•...........•........ . ........ 
Suinos .. . . ...................... . .... . .............. . 
Caprinos ............................... . ........... .' 
Ovinos ... . . ........................................ . 

1920 

834.596 
110 575 
22 138 

171 683 
120 692 
48 016 

1940 1953 

803 252 1 149 890 
179 813 190 260 
60 030 123 600 

880 995 1 894 000 
232 751 344 450 
57 745 137 480 

A atividade pastoril desenvolve-se por quase todo o Maranhão. A criação de 
bovinos e eqüinos, que, em 1920, tinha, '\.Como .centros principais os municípios 
das chapadas do sul, atualmente é feita, também, em quantidade, na região do 
Golfão e no vale médio do rio Itapecuru. 

BOVINOS 
1920 1953 

Carolina 
Ria chão 
Pôrto Franco 
São João dos Patos 
Loreto 
.Imperatriz 
Grajaú 
Vitória do Alto Parnaíba 
Miracior 
.Santo Antônio de Balsas 
São Francisco 
Coroa tá 
Caxias 
Pastos Bons 

133 410 Grajaú 
55 185 Riachão 
40 571 Caxias 
85 592 Carolina 
31481 Imperatriz 

. 27 389 Loreto 
27316 Viana 
26 620 Alto Parnaíba 
24 190 Pôrto ·Franco 
18 731 Coroatá 
17 720 Arar! 
17 443 Santa Helena 
15 537 Cajapió 
11 649 Anajatuba 

60000 
58000 
42100 
38000 
35000 

·34 000 
1 34 QQQ 

33 000 
32 000 
30400 
30000 
28000 
28 000 
217000 

Em 1920, dos 14 primeiros rebanhos bovinos somente 2 estavam localizados, 
no vale médio do rio Itapecuru e nenhum era encontrado no Golfão. Em 1953, 
os rebanhos bovinos de Caxias e Coroatá aumentaram muito e 5 rebanhos im
portantes são encontrados no Golfão {Viana, Arari, Santa Helena, Cajapió e 
Anajatuba) . · 

Também na criação de eqüinos, a reglãb da Baixada tem-se salientado 
ultimamente, como se pode ver comparando o quadro abaixo: 

1920 
Carolina 
São João dos Patos 
Riachão 
Pedreiras 
Pôrto Franco 
Lo reto 
Imperatriz 

5158 
2 631 
2285 
2 222 
2034 
1397 
1358 

EQUINOS 
1953 

Santa Helena 
Pinheiro 
Grajaú 
Carolina 
Lo reto 
Itapecuru-Mirim 
São Bento 
Viana 
Coroa tá 
Imperatriz 
Pôrto Franco 

18 000 
13 000 
8600 
8600 
6400 ' 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
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A criação de asininos e muares aumentou quase 6 vêzes de 1920 a . 1935, sendo 
que, em 1920, São João dos Patos (.2 530), Carolina (1714) e Pedreiras (1259) ti
tiham os principais rebanhos e, em 1953, Carolina (10 600), Pastos Bons (8 500) e 
Chapadinha (7 500) eram os .maiores criadores. A criação de asininos e muares 
está muito espalhada por todo o estado, possuindo cada municipio seu pequeno 
rebanho, que varia entre 300 e 3 000 cabeças. 

A criação de ovinos aumentou de, quase 3 vêzes, nesses 33 anos; em 192~ 
tinha como principais centros criadores São João dos Patos, Riachão, Loreto, 
Flores, Codó, Grajaú e Carolina; em 1953 eram Itapecuru-Mirim, Grajaú, Presi
dente Dutra, Barreirinhas, Caxlas, Carutapera e Timon, notando-se, também, o 
aparecimento das regiões baixas do Maranhão, dentre as principais criadoras de 
ovinos em 1953 (Itapecuru-Mirim, Barreirinhas e Carutapera). 

A criação de caprinos, tambézn, aumentou de quase 3 ·vêzes e tinha" em 1920, 
como principais centros São João dos Patos, Caxias, Pedreiras e Riachão. Em 
1953, os "1"incipais rebanhos caprinos eram de Nova Iorq,ue, Parriarama, Loreto, 
Itapecuru-Mirim é Timon isto é, 3 regiões à margem do rio Parnaíba, lima sô
bre seu afluente Balsas (Loreto) e uma na Baixada. 

Finalmente, a criação de suínos tomou um .impulso enorme no Maranhão, 
de 1920 a 1953, tendo aumentado 11 vêzes (de 171683 para 1894 000). Tinha co
mo principais centros, em 1920, ·são João dos Patos, Pedreiras, Codó, Coroatá, 
Cururupu e Alcântara e, em 1953, Codó, Chapadinha, Coroatá, Pedreiras, Nova 
Iorque, Miranda. A criação de suinos está, também, muito espalhada em todo o 
estado, constituindo mesmo a principal fonte de obtenção de carne para as po
pulações do campo. 

A conclusão a que se chega do estudo feito acima é que o rebanho maranhen
se, que tinha seus centros principais nas chapada& do sul, em 1920, aumentou 
muito em outras zonas como nos vales do Mearim, Itapecuru e Parnaíba, e, 
principalmente, na região da B.aixada. · 

As atividades agrícolas, pastoris e extrativas de produtos vegetais pode-se, 
ainda, acrescentar as extrativas animais e minerais. Entre as primeiras é a 
pesca a que mais se salienta, constituindo o meio de vida e a base da alimen
tação da população do litoral maranhense. Ela é feita, em todo o litoral, mas 
tem, . como centros principais, Tutóia, Rosário, Guimarães e São Luis. Em 1952, 
o Maranhão foi o 2.º produtor de pescado em todo o Brasil, com um total de 
20 027 toneladas (1.º lugar: Rio Grande do Sul 31570 toneladas). Finalmente 
dentre · os produtos minerais maranhenses encontram-se o sal {1052-16 698 to
neladas) e o ouro, sendo que êste último merece ser citado porque, apesar ser 
pequena a flUantidade, permitiu o desbravamento de uma região que, até 1928, 
aproximadamente, tinha ficado fechada à civilização: . Guiana Maranhense. 

VI - A mineração e o desbravamento da Guiana Maranhense 

A Guiana Maranhense, região situada a NO do estado e que se estende do Gu.
rupi ao GraJaú, possui um clima equatorial superúmido e uma vegetação do tipo 
amazônico, que só cede lugar na costa, aos mangues. As cortdições físicas desfa
voráveis, as dificuldades de transporte e o terror pelos ferozes índios urubus,. ha
bitantes dessa ·região, mantiveram a Guiana fechada, durante muito tempo, a 
qualquer penetração, com exceção de expedições militares. Essas razões fizeram 
malograr as primeiras tentativas de penetraçãb, levadas ·a efeito pela atração 
das aluviões auríferas dessa região. Com a pacificação dos índios urubus, por 
volta de 1928 e a valorização do ouro, decorrente da política adotada, após a re
volução de 1930, declarando livre, por decreto federal a faiscação e, sendo o ouro 
adquirido à sua cotação real pelo Banco do Brasil, houve um repentino desenvol
vimento das regiões auríferas do NO maranhense. 

Faiscadores vindos do Norte, do Nordeste e até da Guiana Francesa espalha
ram-se pelos placeres, entre o Turi e o Gurupi, revolvendo o solo em busca de ou~ 
ro. Desenvolveram-se muitos povoados como o Anélio, Alegre e Inglês, sendo que 
êste último, próximo a um estuário acessivel à navegação costeira e ao lado de pla
ceres importantes cresceu bastante, tornando-se o mais importante centro de 
negócio~ de ouro da região. 
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O parcelamento dos campos e seu rápido esgotamento teve como resultado. 
nessa região, a impossibilidade de fixação, os continuos rushs de um igarapé a ou
tro, enfim, a mobilidade da população, que geralmente se instalava em acampa-
mentos de vida efêmera. · 

Além do ouro, essa região possui alguma borracha., copaiba, madeiras de lel 
e outros produtos da floresta. "Como se vê, os atrativos regionais, atualmente, 
não sãe muito eloqüentes. ~ preciso que se .continue a estudar a região em busca 
de algo que anime o homem a lutar contra a natureza rude. Melhorar a região, 
fazendo o saneamento indispensá~l a uma ocupação dura.doura, criando meios 
de transporte e fixando imigrantes seria exigir um sacrifício demasiado dos po
deres públicos. Descobrir novas riquezas que atraiam o homem e i fixem à re
gião é o problema que agora se impõe"º. 

VII - Conclu'sões 

Do exame feito da evolução econômica do Maranhão de 1900 a 1953 pode-se 
concluir que ela apresentou os seguintes traços característicos: 1) na agricultura, 
houve uma tendência para a maior intenslflcação do cultivo de outros produtos. 
além do algodão, arroz e mandioca, como a cana, que vem-se recuperando pro
gressivamente, o milho, cuja produção aumentou bastante, e o feijão que come
ça a entrar nos hábitos alimentares de parte da população maranhense. Houve, 
também; um deslocamento da mais importante zona agrícola do Maranhão, que 
deixou .de ser o vale do Itapecuru, hoje decadente, para ser a região Mearim-Pin
daré, e mesmo a baixada. entre Pindaré e o Turiaçu, observando-se, além disso, 
maior expansão da lavoura, Que não se limita mais, somente à Baixada e aos vales 
médios dos rios, tendo se estendido aos altos vales do Itapecuru, Mearlm e Par-
naíba e às próprias chapadas do sul. . 

2) na pecuária, verificou-se grande aumento do rebanho maranhense que 
quase triplicou em 30 anos, passando de 1 307 700 cabeças em 1920, para 3 839 680 
cabeças em 1953. Se, no principio do século a principal zona criadora do estado 
era constituída pelas chapadas· do sul, hoje, também a Baixada possui um re
banho muito importante, assim como os vales do Parnaíba, Itapecuru e Mearim, 
notando-se, também, a expansão da pecuária per quase tôdo o território do 
estado (com ex:ceção do noroeste maranhense) . 

3) a grande novidade, na evolução econômica do Maranhão, nesses últimos 
50 anos, foi sem dúvida, a crescente importância das atividades extrativas vege• 
tais, na economi~ do estado. As crescentes necessidades nacionais e internacio
nais dos produtos derivados do babaçu fizeram com que sua exploração aumentas
se num ritmo extraordinàrlamente rápido e a produção passasse de 1 607 to
neladas, em 1915-1916, para um m,áximo, atingido em 1948, de 62 803 toneladas. 
De produto quase ignorado, no princípio do século, pss~ou o llaba9U a ser o 
principal esteio econômico do estado e o meio de vida de numerosa população. 

4) finalmente, o outro aspecto novo da evolução econômica maranhense foi 
a corrida do ouro,_ na região -do noroeste, que permitiu o desbravamento e a ocupa
ção, ainda que muit~ rarefeita, dessq. zona, até então, completamente isolada do 
resto do estado. 

Finalizando, pode-se dizer que o século XX trouxe para o Maranhão comple
ta revolução na sua economia, pois essa, que se havia baseado, sempre, na agri
cultura e·no pastoreio, viu-se de repente lançada na trilha fácil, mas perigosa, que 
o Maranhão só havia conhecido nos primeiros tempos de sua história: a da eco
nomia de coleta. 
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Significado Geomorfológico da Rêde Hidrográfica 
do Nordeste Oriental Brasileiro 

AzIZ NAcm AB'SÁBD 

Analisando-se um mapa geral da rêde hidrográfica do Planalto Atlântico 
brasileiro observa-se certo número de centros de dispersão d'águas Importantes . 

. O grande d!spersor hidrográfico desta parte dos planaltos cristalinos brasileiros 
situa-se entre a porção meridional de Minas Gerais, o leste de São Paulo e o su
doeste do Rio de Janeiro. Nestas terras altas do Brasil Sudeste possuem suas cabe
ceiras os principais tributários do São Francisco, do Paraná, Doce, Paraíba e 
minúsculos rios Isolados da vertente costeira da serra do Mar. No caso, trata-se do 
verdadeiro teto do Planalto Brasileiro, tanto sob o ponto de vista topográfico 
quanto sob o ponto de vista hidrográfico. Cumpre lembrar qu.e o estudo geo
morfológico das relações entre a rêde hidrográfica, o relêvo e a estrutura nesta 
área de · irradiação de drenagem, tem-se revelado particularmente sugestivo 
na discussão dos problemas paleogeográficos do Brasil Sudeste, como fizemos 
sentir em· trabalho recente. 

Com o Nordeste Oriental no tocante ao conjunto de sua rêde de drenagem. 
por pai:adoxal que pareça, repete-se uma miniatura do que se observa nas ter
ras altas do centro sul de Minas Gerais, nos bordos da Mantiqueira. Pode-se di
zer· fnesrno que o planalto da Borborema - uma das saliências mais definidas 
da porção oriental do Escudo Brasileiro - constitui o segundo dispersor hidro
gráfico dos terrenos cristalinos elevados do Brasil Atlântico. 

Entretanto, como é fácil de se deduzir, grandes diferenças hidrológicas indi
vidualizam os dois centros de dispersão hidrográfica a que vimos de aludir. En
quanto os rios do Brasil Sudeste participam de ricos organismos fluviais, volumo
sos e perenes, dotados de grande e constante p·otenc1nl t.1dr:iiil!ríl, iii 1~:-a jr; ~lor
deste Oriental formam um magro sistema de cursos d'água de âreas semi-á:ridas, 
intermitentes e irregulares, dotados de fraquíssimo poderio energético. Isto por
que as cabeceiras dos rios nordestinos, ao contrário do que acontece com as do 
Brasil Sudeste, nascem onde as precipitações em geral são medíocres e onde os 
vales, em vastos trechos de suas porções superiores e médias, são desprotegidos do 
quorum de precipitações anuais suficiente para os alimentar permanentemente. 

Na realidade, como já o observamos (Ab'Sáber, 1953, p.55), uma rêde de dre
nagem fundamentalmente radial, em seus grandes traços secciona o velho molhe 
cristalino da Borborema, demandando o Atlântico através de roteiros os mais 
variados: uns buscando o oceano por melo de cursos mais ou menos paralelos, 
dispostos de oeste para leste (rios Paraiba do Norte, Caplbaribe, Ipojuca, Curima
taú), out,ros nascendo nos rebordos sul-orientais da Borborema e marchando 
de norte para sudoeste, em busca do médio yale inferior do São Francisco (rios 
Pajéu e Moxotó) ; e, outros, ainda, nascendo nos rebordos orientais e col'rendo de 
sudoeste para nordeste, buscando o Atlântico no litoral do Rio Grande do Norte 
e ~o Ceará (bacias do Piancó-Piranh.as-Açu e parte da bacia do Jaguaribe) . 

Fonte - Anu4rlo de 1956-1957 da Faculdade de Filosofia "Sedea Baplentlae" ·- Unlverstdade 
Católlca d~ São Paulo. 
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Causa espécie observar as zonas de cabeceiras de alguns dêsses cursos d'água 
nordestinos: alguns dêles nascem em pleno sertões semi-áridos nos Cariris Ve
lhos como é o caso do Paraíba do Norte, ou nas solidões do planalto de Teixeira
São José do Egito, caso do Pajeú. O certo é que a rêde hidrográfica da Borborema 
não poderia ter a sua forma atual se o clima sempre tivesse sido como o de hoje. 
Os rios nordestinos dos sertões semi-áridos somente vão ter ao mar porque têm 
uma longa história sôbre o terreno - os seus vales tendo sido prêviameQ.te for
mados, como de resto é extremamente comum na natureza. 

Outro "fato de caráter geomorfológico que documenta bem as sucessivas mu
danças climáticas e hidrológicas que ali se fizeram sentir é a supertmposição hi
drográfica generalizada que se observa nos compartimentos interiores do relêvo 
nordestino. Fases úmidas prolongadas e relativamente antigas foram sucedidas 
pôr períodos semi-áridos mais recentes (Ab'Sáber, 1956), em conjunto tendo ga
rantido a preservação da rêde hidrográfica regional na categoria de drenagem 
aberta (exorréica). É por essas razõe&-que rios relativamente fracos, para não 
dizer medíocres, cruzam cristas rejuvenescidas situadas nas depressões interiores 
dos planaltos regionais . . Tais rios nunca poderiam ter seccionado os feixes de 
rochas resistentes das formações antigas da região, caso não tivessem uma posição 
pré-fixada - uma espécie de herança do passado. É fato absolutamente fora de 
dúvida que os rios nordestinos entalharam os grandes boqueirões do interior 
através uma superimposição hidrográfica de tipo clássico e à custa de um volU
me d'água e um poderio-de erosão muito maiores do que os atuais, assim como, sob . 
um regime hidrológico inteiramente diverso. 

Provas dessas interferências estão em tôda parte. Entretanto, merecem parti
cular discriminação os extensos depósitos de seixos rolados, de quartzo e quart
zito (de 3 a 20 cm. de diâmetro), distribuídos largamente nos terraços e rasos in
terflúvios das cabeceiras dos rios que hoje drenam dificultosamente as porções 
centrais do Planalto da Borborema. Tais cascalheiros foram depositados em fases 
tjmidas torrenciais logo após os ciclos semi-áridos do pllocêno (?) e do quater
nário an'1go que responderam pela formação dos pediplanos e inselberge serta
JJ.ejos. Durante êsse período pluvial as plarucies semi-áridas c;lo pleistôqmo foram 
extensivamente rejuvenescidas, ao tempo que os rios, em reorganização, sulca
ram de alguns metros os pediplanos e retrabalharam os fragmentos rochoS()s 
mais resistentes que encontraram. 

Entretanto, êsse ciclo úmido que reorganizou a drenagem, determinando a 
elaboração de seixos fluviais típicos, não se manteve por muito tempo, já que hoje 
imperam novamente condições semi-áridas moderadas, com drenagem apenas in
termitente. Esta volta recente para a semi-aridez, testemunhada pela fragmenta
~ão• in sítu dos seixos rolados dos terraços e baixos interflúvios, conforme é 
possível se deduzit na base de uma observação feliz de Alfredo Pôrto Domingues 
(1952b,p.15), constitui o derradeiro fato a se frisar no tocante às mudanças cli
máticas modernas que afetaram a região. Digno de menção, sobretudo, é o fato 
dessa degradação semi-árida moderada, não ter sido capaz de destruir o quadro 
geral da drenagem exorréica estabelecida ou restabeleclda na fase pluvial ime
diatamente anterior. A semi-aridez atual é uma espécie de cópia tênue e imper
feita da mesma aridez intermontana pleistoc~nica,· muito embora não tão ex
tensa e principalmente tão intensa, quanto aquela. 

o Nordeste Brasileiro, pelo seu quadro de relêvo e hidrografia, constitui ümá 
grande unidade geomórfica onde é possível uma tentativa de reconstrução da 
evolução da rêde de drenagem regional, através dos documentos oferecidos pelos 
<iiversos períodos desnudacionais e páleo-climáticos modernos que ali se sucede
ram. Inútil insistir sôbre o caráter de provisoriedade de tais especulações no ter
reno da páleo-hidrografia. 

Em primeiro lugar, queremos lembrar que o caTáter de grande abóbada to
mado pelo conjunto de maciços antigos que formam a Borborema muito tem a 
ver com o centrifuglsmo da sua rêde de drenagem. Já fizemos notar que recom
pondo-se o quadro que precedeu à circundesnudação póc;-cretácica na região, con
clui-se, sem mui~a margem de erros, que o núcleo central da Borborema, em deter
minado momento dos fins do cretáceo, ficou isolado, por quase todos os quadran .. 
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tes, pela· sedimentação cretácica recorrente. É perfeitamente plausível a Idéia 
de que no auge do ciclo sedimentário dos fins do mesozóico uma cobertul'a 
não multo espêssa de i;edimentos tenha se estendido pelo dorso superior 
daquele nücleo de escudo pré-cambriano. A sobreélevação pós-cretáclca. de con
junto ao Planalto Brasileiro determinou as primeiras fases desnudaclonais na 
reglão. A deformação em forma bombeada, acompanhada localmente por tecto.. 
nismo quebrantável complementar, orientou a instalação radial da rêde hidro
gráfica pioneira. 

Esta superlmposição hidrográfica pós-cretácea tornou possível o estabeleci· 
mento de rios conseqüentes de arranjo marcadamente centrífugo, em oposição 
ao que estava acontecendo na bacia do Alto Paraná e em parte da bacia do Ma.
ranhão.-Piauí, concomitantemente. 

Tudo leva a crer que o bombeamento de conjunto que acompanhou a eplro
gênese pós-cretâcica determinou uma desnudaçã9 da cobertura superior da Bor
borema, dando origem à formação de uma coroa de desnudação superior similar 
à que é elaborada na juventude do entalhamento das estruturas dômicas. Ape
nas para complicar um tanto a marcha normal do entalhamento na região, deve 
ter havido em determinado momento do terciário, o estabelecimento de uma su
perfície de aplainamento que recortou e rebaixou a superfície pré-cretácica, res
tando muito bem documentada, por espêssas crostas de laterito nos altos da Bor
borema, na Paraíba (planalto de Teixeira) e Rio Grande do Norte (serra dos 
Martins) . Essa superfície das cangas dos altos da Borporema que sempre foi con
fundida com o paleoplano pré-cretácico, foi caracterizada há pouco tempo pelas 
notáveis observações do professor Jean Dresch no planalto de Teixeira, durante 
a .excursão do Nordeste, realizada por ocasião do XVIll Congresso Internacional 
de Geografia. Sôbre ela multo há o que dizer, ainda. No momento, porém, Inte
ressa-nos salientar que a marcha do entalhamento pós-cretácico da Borborema 
foi retida durante o período desnudacional que possibilitou a elaboração do pene
plano das cangas. Novos levantamentos de conjunto, acompanhados de um bom
beamento que repetiu as grandes Unhas do imediatamente anterior, possibilitou 
a fixação do quadro hidrográfico que mais se aproxima do atual. 

Pela ramificação das drenagens dos cursos d'água pioneiros, tornou-se pos
sível uma circundesnudação em tôrno da Borborema, com o estabelecimento de 
uma vasta e irregular rêde de depressões periféricas paleogênicas (Ab'Sáber, 1956). 
Desta forma, nos bordos da Borborema., enquanto os cursos conseqüentes lograram 
seccionar a cobertura sedimentar antiga epigênibamente, os rios subseqüentes aos 
poucos elaboraram depressões marginais, interpostas entre cuestas e maciços an
tigos. Devido à exumação e ao rejuvenescimento do assoalho pré-cretácico ou pré
triássico, em muitos pontos foram estabelecidos relevos apalachianos típicos. Se 
é que hoje é difícil reconhecer a drenagem em treliça que estruturou tais relevoa 
apalachianos, .é tão somente porque a pediplanação moderna diluiu extensiva
m~te os pormenores dos antigos padrões de drenagem, outrora dominantes. 

O caráter aproximadamente leste-oeste da Borborema e de sua estrutura 
nas extremidades ocidentais de seu edifício geológico, fêz com que os rios que· de
mandam o norte cruzassem epigênicamente os feixes de quartzitos e ltacolumltos 
resistentes da· Paraíba, enquanto os que se dirigem para o sul seccionam normal
mente outras tantas barras de rochas duras em território pernambucano. Os 
grandes boqueirões• existentes nas cristas apalachianas que se salientam nos 
baixos compartimentos interiores do Nordeste Oriental são water gaps iniludi
veis esculpidos em ciclo anterior à pediplanação pleistocênlca. Roderlc Crandall 
(1910), escrevendo numa época em que ainda não se falava em drenagens epigê
nicas, superimpostas ou herdadas, referindo-se aos cursos d'água nordestinos ctue 

1 HA que lembrar a existência de diversos tlpoa de boqueirões no Nordeste, tals como: 
"boqueirões" apalachianos do interior; "boqueirões" apalachianos remodelados pelos climas 
6mldos nos bordos orlentals da Borboremaà "boqueirões" correspondentes a dlàelases alargadas 
em zonaa de cristais quartz1tlcas; "boqueirões" oriundos de baionetas hidrogràtlcas, situados em 
cristas secundé.rlas paralelas ao el:i:o dos vales; " boqueirões" em cuestas, na forma de percéea 
conseqüentes dos rios que, provindo do crlstallno penetram nas bacias sedimentares clrcunja
centes. Não faltam, por seu turno, alguns raros casos de wínd gaps, boqueirões abandonados de
~do ãs sucessivas reorganizações parciais da rêde hidrogrMlca regional. 
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cruzavam cristas de rochas duras em tôrno da Borborema, dizia: "Há aqui uma 
prova bem definitiva de um fato que se nota também em outros lugares, indicati
vos do controZ da drenagem por camadas que hoje não existem mais no 1ugar, 
sendo de se presumir que estas pertenciam à série cretácea'-'· sem levar em conta 
tais asserções, seria impossível explicar como rios tão temporários e impotentes 
puderam esculpir os magníficos boqueirões do interior. É fora de dúvida, por outro 
lado, que no passado, quando tais cursos d'água seccionaram as barras de ro
chas duras da região, por certo deveriam ter maior volume d'água e um caráter 
perene. 

Quando da pediplanaçã.ó pleistocênica parece ter sido diluída parcial ou to
talmente a drenagem pretérita. Entretanto a falta de. deformações tectônicas 
contemporâneas e a grande dominância de rochas graníticas e gnáisslcas, assim 
como de xistos cristalinos não calcários, impediu a formação de extensões consi
deráveis de depósitos de bajadas ligados a fases endorreicas prolongadas. Nas 
áreas do médio vale inferior do São Francisco, onde a extensão dos calcários da 
série Bambuí era considerável no embasamento regional, pelo contrário, tais de-
pósitos foram maiores e mais freqüentes. Em ambas as regiões. o ciclo úmido rela-
cionado com os depósitos de cascalhos fluviais - que precedeu de imediato ao ci-
clo semi-árido moderado atual - foi capaz de redefinir a drenagem em bases 
exorreicas, numa hierarquização diferente daquela que existiu antes dos climas 
semi-áridos pleistocênicos. A degradação semi-árida mais recente, posterior ao ci-
clo pluvial dos cascalheiros, modificou ainda mais os detalhes da rêde hidro-
gráfica regional, atenuando-lhe a densidade e acentuando o sulco de alguns ca-
nais fluviais. Daí, os cascalheiros do ciclo úmid·o, serem encontrados hoje em ter-
raços fluviais dos rlos principais ou em baixos interflúvios retalhados por l'ios 
e riachos temporários, de porte medíocre. Nenhum dos cursos d'água atuais do 
Nordeste Oriental é capaz de fabricar seixos rolados similares àqueles dêsses cas
calheiros. Bastaria lembrar que no leito dos rios atuais somente são encontrados 
depósitos arenosos, relativamente grosseiros e de reduzido grau de rolamento. } 

Revendo-se as vicissitudes por que passou a rêde hidrográfica dessa impor-
tante parcela das terras semi-áridas brasileiras, atinge-se. algumas conclusões geo
m.orfológicas interessantes, algumas das quais passamos a sumariar: 

1) - A rêde hidrográfica do Nordeste Oriental possui uma relativa antigüi4 

dade geológica, já que em sua maior parte foi originada após a cessação do ciclo 
deposicional cretáceo e o subseqüente levantamento de conjunto do Planalto 
Brasileiro. 

2) - O planalto da Borborema possui uma rêde de drenagem centrffuga, 
adaptada ao estilo tectônico dominante na região, ou seja, maciço antigo soer
guido em forma bombeada. Antes mesmo de ser envolvido e parcialmen~ soterra
do pela sedimentação cretácea, o Nordeste Oriental já se devia comportar 
como área preferencial de bombeamento. 

3) - A drenagem pós-cretácea da região foi parcialmente desorganizada 
pela peneplanização terciária (peneplano das cangas>, e reinstalada. em ciclo 
erosivo após novos levantamentos de conjunto. Enquanto rios conseqüentes se 
irradiaram para todos os quadrantes a partir das porções centrais de Borborema., 
cursos subseqüentes auxiliaram a desnudação das camadas marginais que envol
viam o planalto da Borborema, conseguindo elaborar depressões periféricas e 
cuestas ao mesmo tempo que ressalientaram o conjunto de maciços antigos que 
constituem o planalto. 

4) - Quando já ia adiantada a formação das depressões periféricas e quan
do os relevos apalachianos esculpidos por superimposíção nos bordos do Planalto 
da Borborema atingiram um estágio de maturidade final, sobrevieram fases 
semi-áridas lntermontanas, criadoras de pediplanação e inselberge no interior 
das depressões prêviamente elaboradas. 

5) - As fases semi-áridas intermontanas d~struiram parcialmente os rele
vos apalachianos dos rebordos ·da Borborema e do interior das depressões perifé· 
ricas já aliviadas de coberturas sedimentares. A antiga rêde de drenagem em 

; 
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treliça apalachiana foi pràticamente apagada pela pediplanação no interior das 
depressões periféricas, restando suas marcas tão somente nas principais gargantas. 
epigênicas que seccionam cristas apalachianas do interior. 

6) - Os pediplanos do interior nordestino foram elaborados durante a se
gunda· metade da era cenozóica, adquirindo suas feições de planícies semi-áridas 
intermontanas a partir do pllocerio, como tudo leva a crer. O embrião de tais pe
diplanos, em muitos casos, "foram os plainos de erosão elaborados no interior das 
depressões periféricas à custa de processos normais e de verdadeiriis eversões no 
assoalho pré-cretáceo ou pré-triássico. A fase de peneplanização pliocênica pa
rece ter sido o princípio da história desnudacional moderna que preparou terre
no para uma verdadeira pediplanação. Esta se desenvolveu mais largamente após 
o fecho da sedimentação da série Barreiras; em diversas fases áridas e semi-áridas 
que se prolongaram por todo o pleistoceno. A êsse tempo se formaram os depó
sitos das cacimbas, em pequenos pontos de concentração lJiterior da drenagem; 
únicos casos de endorreismo local no Nordeste. 

7) - Uma súbita mudança climática, representada por uma volta brutal às 
condições úmidas, deu em resultado uma reorganização total da drenagem confu
aa dos pediplanos, a qual se dirigia para o mar apenas porque existiam condições 
topográficas excepcionais para a manutenção de um frágil exorreismo. Ao contrá
rio, esta fase pluVial, relativamente moderna, reabriu total e extensivamente a 
rêde de drenagem regional. Grandes depósitos de cascalhos fluviais foram ela
borados a êsse tempo, depósitos que hoje se encontram em terraços fluviais dos 
principais cursos d'água ou em interflúvios não muito elevados. 

8) - Após êsse-periodo dos cascalheiras houve uma volta à semi-aridez, que 
se fêz , acompanhar de uma llgéira reorganização da rêde de drenagem anterior 
e por uma modesta fase de rejuvenescimento dos extensos pediplanos regionais. 
Essa nova fase de degradação semi-árida preside o- regime intermitente atual dos 
rios do interior dô Nordeste Oriental. Hoje não há nada que possa lembrar a dre
nagem do pleistoceno antigo. Faltam até mesmo os pequenos casos de drenagem 
interior, similares àquêles que deram origem aos depó$itos das cacimbas. A drena
gem é extensivamente exorréica a despeito mesmo da semi-jl.ridez imperante em 
quase todo o interior do Nordeste Oriental. 
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' 

Há Milhares de Anos o Trabalho Incessante 
das Geleiras Modela a Face da Terra* ' 

FAUSTO LUÍS DE SousA CUNHA 

Do Museu Nacional 

Para tênnos uma idéia da ação que o gêlo exerce sôbre a litosfera basta 
olhar para a Groenlândia ou para o continente Antártico e deQois deduzirmos o 
éfeito daquela formidável massa gelada deslizando sôbre um fundo rochoso. Na 
Groenlândia por exemplo uma capa gélida de um milhão e oitocentos mil qui
lômetros quadrados (1 800 000 quilômetros quadrados) , com uma espessura médta 
de 3 ooo metros cobre a ilha, formando uma das glaciações atuais. Por sua vez, 
as enor~es cordilheiras, que se espalham em várias direções pela terra, apre
sentam seus picos cobertos de gelo eterno e magníficas geleiras se escoam lenta
mente encosta abaixo como se fôssem largos rios. 

Neste trabalho incessante das geleiras, que durante milhares de anos vêm 
marcando, riscando, arrancando e transportando as rochas por onde passam, ou 
ainda carregando enormes blocos de pedras a locais distantes da origem e levan
do em suspensão na sua massa e resíduo pulverulento, resúltante da ação mecâ
nica do atrito, constitui o documento litológico de sua existência. Justamente 
foram os grandes depósitos "incoerentes", isto é, cascalho misturado com areia, 
Sê1xos, rqlados e argila muito fina, espalhados pela América do Norte e Europa 
'Setentrional, é que levaram os geólogos à conclusão de que se tratavam de pro
dutos residuais de geleiras do passado. Coube ao cientista suíço Louis Agassiz a 
iniciativa de tal estudo por volta de 1840. 

GLACIAÇÃO 

Chamamos de glacia~ão ao trabalho efetuado pelas geleiras. Para compreen
dermos êste fenômeno, devemos considerar os seguintes fatôres: - a formação 
de neve ou gêlo depende da latitude (nos polos, as geleiras se formam ao nível do 
mar) e da altitude (na linha do equador, as geleiras se formam acima de 4 000 
metros) ; - a água a OºC adquire o estado sólido constituindo a neve e o gêlo. A 
plasticidade, do gêlo a ação da gravidade, topografia do terreno, etc., são condi
ções que implicam na formação de geleiras. A plasticidade do gêlo é que permite 
o deslocamento da geleira. A velocidade de uma geleira é pequena: de 10 a 100 
metros por ano. 

Comumente, uma geleira apresenta: a - bacia de recepção, onde o vapor 
d'água se transforma em neve, que cai e que por compressão forma o gêlo; b -
canal de escoamento, por onde a geleira se desloca; c - estuário, onde se dá o de
gêlo e a descarga do material transportado pela geleira. 
~-< 

O TRABALHO DAS GELEIRAS 

De modo géral, as gele!ras realizam três trabalhos: destruição (erosão gla
cial) , que resulta esculturas sôbre a superfície rochosa, dando rochas encarnel
radas (moutannés), bacias marmitas (que se podem transformar em lagos gla
ciais) , vales glaciais, que são profundos e em forma de "U" e fiorde que é um vale ,-

• Trabalho transcrito do Co"eio da Manha, edição de 26-5-1957. 
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glàcial invadido pelo mar, multo comum na Noruega. A geleira é como um rio. 
o movimento é maior na superfície e no centro do que no fundo e nos lados. O 
níaterial transportado pelas geleiras é geologicamente chamado de "morainas", 
Deposição - com o retrocesso da frente de gêlo, resulta um depósito gfacial 
constituído de rochas finamente pulverizadas, e até pedras de considerável ta- · 
ln.anho. De acôrdo com os tipos formados, recebem os mais variados nomes como 
blocos erráticos boulders, àrift, tm, varve, ou ainda tilito varvito, etc., quando 
os mesmos se encontram consolidados. · 
. É pelo estudo dêstes depósitos glaciais, que podemos hoje em dia, documen-
tar e reconstituir a extensão das grandes glaciações do passado. 

AS GRANDES GELEIRAS DO PASSADO 

Na História da Terra, a partir de um milhão de anos para cá (período geoló
gico denominado Pleistoceno), podemos perfeitamente caracterizar as grandes 
geleiras que . cobriram extensas áreas terrestres, principalmente no hemisfério 
norte. Evidentemente, êste período se caracterizou pela presença do homem, fato 
êsse que vem convergindo a atenção de paleontólogos, geólogos, antropólogos, etc., . 
que se preocupam com os mistérios da origem humana. Não é nosso objetivo dis
cutir tal assunto, mas assinalar os fatos geológicos e não os biológicos~ 

Além dos sinais deixados pela erosão ativa das geleiras, os depósitos glaciais 
indicam até onde houve o avanço do gêlo. As correntes flúvio-glaciais resultantes 
da fusão do gêlo, por sua vez transportaram sedimentos, cuja vasta difusão al
cançada indica a primitiva extensão das geleiras na Europa e Norte-América. 
Acreditavam os antigos, que êstes depósitos de inundação eram provas do dilúvio 
bíblico de Noé. A direção do movimento do gêlo é indicada pelas inúmeras pistas 
de blocos erráticos. Multas vêzes, as rochas são tão características que se pode 
precisar o seu local de origem. Na Europa, rochas do distrito de Oslo (Noruega>, 
são encontradas em forma de blocos erráticos nas costas inglêsas (Durham e 
Yorkshire), provando que a capa de gêlo escandinavo cruzava o Mar do Norte, 
invadindo as Ilhas Britânicas. Outras vêzes as mesmas rochas alcançavam até a 
Alemanha Setentrional. As morainas são verdadeiras indicadoras dos movimen• 
tos de geleiras, e de acôrdo com o seu tipo, podemos saber se em determinada 
época houve avanço, recuo ou mesmo estacionamento do gêlo. Os sedimentos que 
se acumularam nos fundos dos lagos revelam com bastante precisão a história do 
retrocesso do gêlo. Se observarmos que, em cada ano, um lago recebe uma provi
são de sedimentos levada pelas águas do degêlo (primavera e verão), notai:enios 
que uma camada de material de grã mais grosseira se assenta ràpidamente, (fa
tor densidade) e um m~terial de grã finíssima (barro e argila) fica em suspen
são por muito tempo e lentamente vai-se depositando sôbre o primeiro material 
já assentado, f.ormando uma capa escura (outono e inverno), de maneira que, 
no ano seguinte, duas novas camadas irão se assentar. Pelo cômputo das varves, 
podemos calcular que há uns 25 mil anos, na Europa, principiou-se a retirade) 
do gêlo e que na América do Norte pode-se estimar em uns 30 mil anos o mesmo 
processo de retirada das últimas geleiras. Na Finlândia, os seus milhares de 
lagos atestam regiões submetidas a glaciações, o que dá -a êste pais certa ce
lebridade. 

O MOVIMENTO DAS GELEIRAS 

As grandes geleiras do passado chegam a atingir pontos extremamente dis
tantes dos atuais. Na América do Norte, o movimento de geleiras alcançou distân
cias consideráveis, sendo algumas com mais de 2 mil quilômetros. Todo o Cana
dá foi coberto pelas geleiras e inúmeros estados dos EE. ·UU. sofreram a ação 
do gêlo. O vale do Mississipi até S. Luis, Wisconsin e Nova York documentam a 
presença de formidáveis geleiras. Na Europa, tôda a península escandinava, gran
de parte da Inglaterra, Alemanha Setentrional e este da Rússia foram totalmen
te tomadas pelas geleiras. No hemisfério sul, além da Antártida, pequena parte 
da Patagônia sofreu glaciação. Concomitantemente, altas cordilheiras como o 
Himalaia, os Alpes, Andes, Nova Zelândia, tiveram suas geleiras ampliadas por 
uma considerável extensão em relação à que ocupam hoje. 
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No continente norte-americano, o que chama a atenção dos geólogos é a ori
gem dos Grandea Lagos. Estão êles situados numa região que foi amplamente 
desnudada pelos gêlos, isto é, entre o Canadá e os EE . . UU. As teorias mais prová
veis queiprocuram explicar sua formação são convergentes para uma origem gla
cial, em que a fusão das geleiras formou um grande lençol de água que ocupou 
um grande vale na citada região. Sua história é complexa e várias foram as fa
ses que se sucederam, dando diversas formações lacustres, ainda maiores que as 
atuais, porém com outros escoamentos. Sómente em nossos dias é que a topogl'.a
fla tomou a feição · atual, com o escoamento pelo rio São Lourenço. 

~ f:ste "Boletim", a "Revista Braslleh'a de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãfica 
Brasileira" encontram-se à venda nas prlnclpals livrarias do pafs e na Secretaria-Geral 
do Conselho Nacional de Geosrafla - Avenida Belra·mar. '38 - Edlficlo l111&çu - Rio 
de .Janeiro, D. F. 



O Ano Geofísico (1957-1958)* 

Jost BERNARD, SJ. 

Desde alguns anos sabemos que há ou haverá um Ano Geofisico. A imprensa 
o menciona em ocasião dada e com ela já nos acostumamos a considerar o tal 
ano como a coisa mais natural do mundo, um acontecimento sem relêvo, que 
volta periodicamente com a regularidade de um fenômeno natural. o assunto 
não se presta para se;nsação, como jogos olimpicos, campeonato mundial de fu
tebol ou o assanhado box. O público pouco aprecia trabalho cientifico que não 
lhe proporciona passatempo, nem barateia o custo de vida. Uma completa falta 
de compreensão revelou, ainda há pouco, um conceituado diário europeu, equi
parando a enorme concentração de cientista no continente antárticó com a fa· 
çanha desportista de alguns alpiniStas, escaladores do Monte Everest. · 

Se, pois, a imprensa não soube aproveitar a ocasião, entremos nós na brecha 
para revelar, se não o caráter sensacionalista, pelo menos a suma importância de 
um esfôrço científico, único em tôda a história. Apesar de a política dividir as na
ções em diferentes grupos, com uma soma nunca vista de ódio, contudo os go
verno.s souberam avaliar o valor dos planos elaborados, e concederam verbas 
Inauditas às uniões e comissões nacionais e internacionais. Da França sabemos 
que, não ob!itante seu precário estado econômico, previu um subsídio de um e 
melo bilhão de francos. O que é modesto em face das entradas de outros paises, 
principalmente dos Estados Unidos, cujos gastos orçam talvez pelo mesmo número 
em dólares. 

Mais de setenta países participam da emprêsa, conjugando seus esforços se
gund.o um plano comum, seja no espaço nacional, seja em territórios do além-mar. 
Dezenas dos mais competentes cientistas estarão e já estão ocupados nos dife
rentes países, ~uitos milhares ao todo. Provàvelmentê será a China o único pala, 
que não saber·á corresponder, na medida de sua extensão, à chamada geral. Fo
ra dela pràticamente tôda a Terra está englobada na densa rêde de postos de 
Observação, estáveis ou provisórios, onde se desenrolará o programa prevl,sto. 

Esta harmonia nunca vista, apesar dos ódios politicos, já nos faz ""ntrever o 
lnterêsse com que todo o mundo intelectual acompanha o desenvolvlmento do 
Ano Geofísico. 

O QUE :S: O ANO GEOFlSICO 

Os dados que seguem são tirados da revista francesa Z' Astronomie. 
A bem dizer é a primeira vez que $e faz um ~sfôrço científico tão geral que 

merece o nome de Ano Geofísico. Mas já precederam dois anos semelhantes, cha
mados então: anos polares internacionais. 

O primeiro foi organizado em agôsto de 1882 até agôstó de 188S, nas regiões 
polares ártica e antártica. A finalidade principal era de aumentar os escassos co-

• Transcrito de Vozes, ano 51, Junho de 1957. 
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nhecimentos daquelas zonas, obtidos por expedições mais esportfvas do que cien
tíficas. O programa incluia principalmente estudos meteorológicos, magnétiCO!J, 
e observações das auroras polares. 

O sucesso considerávei' fêz acolher com entusiasmo o plano de um · segundo 
ano polar, que se realizou cinqüenta anos mais tarde, em 1932.-1933, e foi" prolon
gado durante ano e melo, por causa das condições peculiares da zona antártica. 
Participaram quarenta e quatro nações, a metade organizando expedições lon
gínquas, a outra metade reforçando os observatórios nacionaiS. Não entramos aqui 
no programa, já muito f).mpliflcado. Novamente o êxito superou as expectativas. 

Entretanto, acelerou-se extraordinàriámente o ritmo do progresso cientifico. 
Não convém esperar mais cinqüenta anos para completar nossos conhecimentos 
da Terra. Muitos enigmas naturais reclamam solução urgente. 

Em 1950, reunido em Bruxelas um conselho cientifico - Comissão da Ionos
fera - ligado com várias uniões internacionais: União Radiocientíflca Interna
ciona1; União Astronômica; União Internacional de Física Pura e Aplicada; União 
Geodésica e Geofísica Internacional, o americano Dr. Berkner propôs a organi
zação de um novo ano polar em 1957-58, vinte e cinco anos depois do último es
fôrço combinado. Os presentes ad(lriram prontamente. 

Os anos seguintes trouxeram gradualmente a aceitação das uniões cientificas, 
dos governos e a concretização de novos planos. Passamos em silêncio as reuniões 
anuais, cujos trabalhos culminaram em 1955, na determinação do programa geral, 
imensamente ampliado. Os estudos não se restringirão às calotas polares, mas se
rão feitos coordenadameote em tôda a superficle do globo. A nova designação de 
Ano Geofisico corresponde à universalidade do programa. 

DURAÇAO 

O periodo de estudos foi estendido novamente a 18 meses, de .1.º de julho de 
1957 a 31 de dezembro de 1958. As numerosas expedições, localizadas no conti
nente antártico, não poderiam retirar-se no fim de doze meses - em agôsto de 
1958, coração do inverno austral - mas devem forçosamente esperar a vinda da 
estação quente - janeiro de 1958 - quando as condições do degêlo permitem a 
aproximação de embarcações. • 

A permanência prolongada será aproveitada para aumentar a soma de ob
servações. Sendo porém aquêles estudos de pouco valor sem as observações para
lelas no resto do mundo, foi considerado conveniente prorrogar a totalidade do 
ano geofísico até princípios de 1959. 

PROGRAMA 

Uma indicação sumária do programa pode dar-nos uma impressão gerà.l do 
imenso esfôrço cientifico preconizado. 

A maior atenção se dirige atualmente à atmosfera. Devem ser feitas as ob
servações tradicionais de meteoro4>gia (pressão atmosférica, composição; densi
dade, calor, umidade, ventos, circulação geral do ar desde o equador até os polos, 
nebulosidade, precipitações) , tanto ao solo, quanto rias diferentes alturas, por meló 
de. aviões, balões-sonda, foguetes, radar. Serão feitas observações de actinometrla 
(intensidade da irradiação solar). As mudanças climáticas, observadas desde o 
fim do século passado, conduzem a estudar cautelosamente o conteúdo de gás 
carbônico (00,) na atmosfera. Por motivos semelhantes deverá ser dosado o ozo
ne (Os) atmosférico. :mstes estudos exigem prOGeSSOS altamente científicos, com
plicados e melindrosos. · 

. Estudos do mag,netismo terrestre d_evem revelar sua intensidade, direção, Ya
rlações de longos e curtos períodos ("pulsações" com durações de segundos ou mi
nutos). dependência de correntes telúricas ou atmosféricas, temporais magnéti-
cos. Falta ainda a localização exata do pólo sul magnético. · 

J-25454 
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As altas camadas da átmosfera - a ionosfera - serão estudadas pela absorção 
ou cintilação, que causam nas ondas métricas Centre 0,01-3 metros) vindas do 
espaço ou por reflexão (radar, ondas de rádio), pelo efeito Doppler nos meteo
ros ... para determinar a altitude das camadas ionizadas, sua composição, va
riações e perturbaçõ.es, difusão, ventos ionosféricos, ca~a elétrica ... 

Os segredos das auroras polares Já vêm sendo estudados intensamente desde 
Vários anos ao norte do Canadá, por terem grande importância estratégica. As 
pesquisas se fazem hoje principalmente pelo radar. O ano geofísico prevê seu es
tudo em tôdas as regiões acessíveis do ártico e antártico. 

Para reconhecer a influência do Sol no comportamento da ionQsfera, nas 
auroras polares, nos raios cósmicos, o ano geofísico exige um estudo ininterrupto 
dos fenômenos solares, a cargo dos grandes observatórios nacionais. &tes terão 
~forçados seus efetivos. 

Serão feitos estudos de irradiação (reflexão) da própria Terra. 
Acrescem os trabalhos em oceanografia (composição, temperatura, profun

deza, correntes, fauna e flora). Devem ser conhecidas melhor as calotas geladas 
dos pólos (composição, altura, massa, movimentos, variações das imensas massas 
de gêlo). 

Naturalmente não sérá esquecida a própria crosta terrestre em estudÔs geo
désicos (digamos: geográficos) e estritamente geofísicos, incluindo a gravitação 
e sismologia. Das expedições em terras longínquas e mal acessíveis aproveitarão 
.também os naturalistas de botânica e zoologia, enquanto os médicos reúnem 
farta experiência em circunstâncias extraordinárias e climas ·pouco conhecidos. 

MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO 

Alguns processos empregados principalmente nos estudos aeronômicos e me
teorológicos foram mencionados acima: aviões, balões-sonda, foguetes, todos mu
nidos dos corre.spondentes aparelhos de observação. O radar revelou ser como um 
novo sentido, devassando uma multidão inesperada de segredos. É um verdadeiro 
ôlho mágico que distingue as diferentes camadas eletrizadas da atmosfera, indica 
sua altura, qualidades, variações, êle "vê" as estrêlas cadentes (meteoros), e as vê 
bem de dia como de noite, através das nuvens como em céu sereno. Tornou-se: 
quase o auxiliar mais eficaz d-0. cientista moderno; nas altitudes da atmosfera e 
nas profundezas do mar. 

Para colhêr documentação segura são usados em larguíssima escala apare
llíos automáticos e registradores, cuja eficácia, perfeição e versatilidade já atinge 
quase o mágico. As fotografias por sua vez fixam milhões de indicações. 

Paralelamente, e em tôdas as circunstâncias possíveis, correm também inin
terruptamente as observações pessoais de alta precisão, com instrumentos ex-
traordinariàmente aperfeiçoados. . 

Um exemplo. Para descobrir as relações de muitos fenômenos terrestres com 
a atividade solar (que se espera multo intensa precisamente no período do ano 
geofísico), um grande número de observatórios repartidos pelo mundo aumenta 
aeus efetivos e faz observações constantes do Sol. Assim um observatório suprirá 
as falhas de outro, causadas pelo mau tempo, e o Sol é observado "dia e noite". 
Os dois observatórios melhor equipados e localizados da França, o de Meudon e 
do Pie du Midi (a 2 860 metros de altitude, combinam seus trabalhos para forne
cer diàriamente um mapa solar, e:r;icerrando dados exatos sôbre as manchas, fá
c.ulas, filamentos, protuberâncias, erupções, coroa. . . Os mapas são enviados por 
a'Vião. a todos os interessados, principalmente aos observadores ligados ao ano 
geofísico. Não imagina o leigo que multiplicidade de instrumentos de precisão e 
de esforços pacientes garante o resultado. 

Outro exemplo de proceder modernizado apresenta a meteorologia. Em certas 
ll'Ollas de interêsse especial, em meio dos mares austrais fal~am os postos dese
taveis de observadores. Projetaram, pois, bóias flutuantes, equipadas de instru
mentos automáticos. Elas transmitirão por rádio indicações sôbre pressão atmos
térl.ca, fôrça !los ventos, temperatura da água e do ar. 
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SATltLITES ARTIFICIAIS 

Um meio moderníssimo para colhêr dados cientificas serão os satélites arti
ficiais, antecipadamente comentados pela imprensa, porém sem os relacionar su
ficientemente com o Ano Geofísico. 

Observações em grande altitude já foram realizadas por poderosos foguetes. 
Os resultados são momentâneos, valiosos sem dúvida, mas não dão a sucessão e 
variação dos fenômenos. Esta lacuna deverá ser preenchida no Ano Geofísico pe
los satélites artificiais, cuja permanência em grandes altitudes durará - como 
se espera - várias semanas. 

o próximo futuro deve revelar o que fará a URSS. Consideremos aqui o pla
no americano "Vanguard", elaborado não por mero espírito desportivo ou motivos 
de prestigio, mas precisamente para finalidades científicas. O plano deve sua ori-
gem ao IGY, ou seja o comitê americano do Ano Geofísico. ,. 

Não só um, mas 6 a 10 satélites devem ser lançados sucessivamente. Um fo
guete tríplice levará um globo de 70 centímetros de diâmetro e o colocará na sua 
órbita, imprimindo-lhe uma velocidade (variável) de 7 800 a 7 200 metros por 
segundo, o que corresponde a uma órbita elíptica de 300 a 1 200 quilômetros de 
altitude. Em cada 80 a 110 minutos o satélite completará um giro em tôrno da 
Terra. Sabemos que é a fôrça centrífuga, gerada por êsse giro, que conserva o 
satélite distanciado da Terra. Partindo da Flórida, em direção leste (desviada le
vemente para o sul), para aproveitar o movimento próprio da Terra, êle perma• 
necerá na zona dos trópicos durante sua curta vi~a de poucas semanas. A causa 
da sua morte é a resistência da atmosfera, tenuíssima naquelas alturas, mas sem· 
pre existente. -

Já só a sua observação visual e fotográfica será de sumo lnterêsse cle'ntifico, 
pois sua marcha (altitude, variação dos "nodos", etc.) será influencia.da pela gra
vitação, modulada pelo achatamento da Terra e irregularidades locais. Por ficar 
carregado de eletricidade positiva, efeito dos- ralos solares ultravioletas, o movi
mento será também influenciado pelo magnetismo terrestre. Acrescem os im
pactos de meteoros e a resistência da atmosfera, cuja densidade a tal altura ê 
ainda desconhecida, mas será revelada com exatidão pelo comportamento dos 
satélites. · 

Mas os _satélites não serão meros objetivos de observação. :mies farão observa
ções próprias e, pelo rádio, as transmitirão imediatamente à Terra. Poderão fazer 
comunicações sôbre raios solares ultravioletas (que não atravessam a atmosfera), 
o reflexo da Terra (albedo) em várias regiões, o magnetismo terrestre e os raios 
cósmicos. As comunicações recebidas serão avaliadas ràpidamente pelos fantás
ticos calculadores eletrônicos e comunicados sem demora a~ cientistas partici
pantes do Ano Geofísico . 

É possível que os últimos satélites sejam lançados por foguetes mais pode
rosos, o q}le lhes assegurará uma altitude I}laior e vida mais longa, com resulta
dos cient1ficos diferentes e complementares. 

Não podemos entrar em pormenores técnicos. Mencionemos só que o primeiro 
e mais poderoso dos três foguetes, que funclonarão sucessivamente no lançamento . 
de cada satélite, produzirá, ao fim de dois minutos, uma potência de 250 000 cava
los-vapor. 

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 

Só a observação rigorosa de um plano comum pode garantir o êxito. o que 
se precisa são dados simultâneos de tôda a Terra, colhidos por processos iguais ~ 
em observações não interrompidas. Todos os cientistas, espalhados em todo o globo, 
trabalham segundo as mesmas normas· e, em parte, até com os mesmos aparelhos. 
Uma vasta rêde de informações mantém todos a par dos trabalhos e comunica dl· 
retivas, dados necessários e resultados importantes. 

As observações são feitas diàriamente, ou melhor dia e noite, pràticamen~ 
sem interr.upção. Assim mesmo haverá ainda certos dias privilegiados, chamadoa 
dias mundiais. Em cada mês ~averá 3 a 4 dias mundiais( dois por ocasião da lua 
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nova, para aproveitar sua ausência), determinados com antecedência para todo o 
Ano Geofísico. Naqueles dias as observações serão intensificadas ao máximo pos
ável. 

Além dos dias mundiais regulares, haverá ainda outros especiais que não po
dem ser previstos. Quando a observação do Sol faz prever fenômenos anormais 
magnéticos, ionosféricos, nas auroras polares e outros, o rádio dá o aviso de aler
ta. Caso as previsões ~e verifiquem, é indicado um ou uma série de dias mundiais. 

Os meteorólogos verificaram que os dias mundiais não lhes convinham, e os 
mbstituiram por "períodos mundiais", para acompanhar eficazmente certas con
dições de tempo. Além disto êles determinaram certas regiões que devem ter pre
ferência: 1) ártico, 2) antártico, 3) trópicos e 4-6) ao longo de três meridianos 
OOºE; 140º E; 75ºW). Foram escolhidos êstes meridianos por oferecerem maiores 
oportunidades geográficas do que quaisquer outros. Só ali é possivel instalar, do 
norte ao sul, uma série coerente de postos meteorológicos. 

POSTOS DE OBSERVAÇAO 

Como já diz a designação de Ano Geofísico, as observações devem abranger 
todo o globo terrestre. ·Os países participantes estendem-se pràticamente por 
todo o mundo habitado e fazem as observações nos próprios territórios nacionais 
e coloniais. Muitos mandam expedições para regiões longínqua~ e desertas. 

Da França sabemos que, f•ra do território nacional, t'erá equipes em: Terre 
Adélie (Antártico>, Tamanrasset (Algéria), Bangu! (Africa EquatoriaP, Taiti 
(Oceânia), Ilhas Kerguelen (Oceano índico), Tananarivo (Madagáscar>. 

Enche-nos de satisfação saber que também o Brasil figura na plêiade de na
ções culturais, protagonista do progresso cientifico. No continente sua contribui
çãQ se fará principalmente no terreno da meteorologia. Foram encomendados apa
relhos modernos na Alemanha e Itália. 

. Uma expedição de vulto, está preparando a longa permanência de dezoito 
meses na ilha nacional da Trindade, em pleno oceano Atlântico. Os preparativos 
Já tiveram inicio em 1956. Devem ser reconstruídos e completados os alojamentos 
remanescentes da segunda guerra mundial. Os navios "Guanabara" e "Almirante 
Saldanha" transportarão os cientistas participantes, especializados em meteoro
logia em baixa e elevada altitude), oceanografia, magnetismo e gravimetria. Tudo 
eln perfeita correspondência com o programa internacional. 

Quanto às calotas polares, as zonas do ártico oferecem atualmente menos 
mistérios, porque estão sendo exploradas e estudadas intensamente pelos dois 
grandes adversários políticos: os russos ao norte da Sibéria até o pólo norte, e os 
americanos junto com os canadenses desde o ·Alasca até a Groenlândia. 

Multo menos conhecido é o imenso continente antártico; que se vê atual
mente como tomado de assalto. Milhares de homens enfrentarão ali o clima mais 
Inclemente da Terra, caracterizado principalmente pelos freqüentes nevoeiros, 
sumamente perigosos para os expedicionários, e os blizzards, temporais horrorosos 
e prolongados, com ventos gélidos que ultrapassam muitas vêzes os 200 quilôme
tros horários. 

As primeiras expedições já se movimentaram em 1955 e 56. São compostas 
de técnicos, incumbidos de arranjar condições de vida para as próprias equipes 
científicas. Estas, por sua vez, já tiveram que se instalar em janeiro ou fevereiro 

;de 1957, sendo só naquela época do ano possível desembarcar na costa eterna
mente gelada. 

Dos franceses já falamos. Sua vanguarda, embarcada em 1955, chegou à Terra 
Adelle, ao sul da Austrália, aos 2-1-1956, e começou imediatamente, perto de Poin~ 
t.ê ·aéologie, a construção dos edifícios: moradas, usina de fôrça e luz, oficinas, 
18boratórlos, observatórios. A 200 ou 300 quilômetros ao sul, será localizado um 
aegundo pôsto de observação. 

Dois grupos de cientistas franceses já tinham irivefnado sucessivamente na 
Inóspita região, em 1950 e 1951. Quando o terceiro grupo la revezar os colegas em 
p?incipios de 1952, um incêndio destruiu todos os edlficlos, junto com o equipa-
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mento cientifico. Todos foram salvos, inclusive as preciosas anotações cientifi
cas. Mas teria significado a morte certa se o incêndio se declarasse em outrai 
época, sem a presença do vapor-transporte. · 

Também os inglêses epibarcaram já em novembro de 1955, para ocupar vários 
:pontos, junto ao mar de Weddell, ao sul da Argentina e do Oceano Atlântico. Perto 
da baia Vahsel fundaram a base "Shakleton". Ali, no gêlo perpétuo, fixaram-se 
oito homens, para preparar a permanência do grupo científico. Tiveram má sorte. 
Na tarefa de pôr o equipamento em segurança, o temporal os preveniu, quebrou. 
-0 banco de gêlo junto ao litoral e levou um trator, parte do mat.erial e tôda a: 
provisão 'de. combustíveis: o carvão e 145 tonéis ,de gasolina e parafina. Sem ai 
:possibilidade de se aquecer os oito .bravos sustentaram os extremos frios de um 
inverno de doze meses, morando numa grande caixa. Os cães de trenó estavam 
agasalhados em túneis de neve. Aos 4 de maio desapareceu o Sol para mais de. 
três meses. Apesar da situação precária a vanguarda executou seus trabalhos. O 
chefe científico da expedição, Dr. Vivian Fuchs, afirma que será o mérito incon
testado dêstes heróis, se a travessia do continente em 1957 fôr bem sucedida. 

Novos ref.orços, vindos em janeiro de 1957, permitiram a fundação do "Depó
sito 300", 450 quilômetros ao sul da baia 'Vahsel. O material foi transportado por 
aviões. 

Uma parte do programa inglês será desenvolvido durante a travessia do con
tinente. A marcha de 3 000 quilômetros passando pelo pólo sul, onde saudarão 
os americanos, durará -quatro meses. Perto do Mar de Ross serão recebidos pelos 
neo-zelandeses, qu_e ali estabeleceram bases próprias, uma também avançada de 
450 quilpmetros para o interior. 

o maior número de postos, no mar de Ross e ao sul do oceano índico, foi fun
dado pelos americanos. Ali são vizinhos pacíficos da URSS. Assim mesmo não 
permitiram aos russos de pôr pé no pólo sul. Em novembro de 1956, aviões ame
ricanos, deslizando sôbre esquis, aterrissaram nos gelos do pólo, não pisados por 
pé humano desde 1912. Saltaram oito soldados e onze cães de ·trenó. Foi lançado 
um trator, mas que logo enguiçou, obrigando soldados e cães a trabalhar sem o 
auxilio da técnica moderna. O grupo preparou a chegada dos cientistas que all 
estacionarão durante- o Ano Geofísico, ocupados em estudos climáticos, glaciO
Iógicos, etc. 

Se a zona antártica está longe de ser a única região estudada, contudo é a 
principal em importância e que exige a maior soma de sacrifícios. Além das na
ções mencionadas, encontram-se ali australianos, japonêses, belgas, noruegueses, 
argentinos e chilenos . 

. No continente antártico, cada nação ocupa o seu setor em volta do continen
te e penetra no interior na medida de suas· possibilidades. Pràticamente, na An
tártida os estudos já começaram em janeiro de 1957, e durarão até janeiro de 1959. 
Com denodado desprendimento das comodidades da vida, entregues a um clima 
horr9roso, ameaçados por um tempo traiçoeiro, os arautos da ciência sacrificam 
um ou dois anos de vida a duros e continuados esforços. 

Só homens especializados podem avaliar com antecedência o valor em ciên
cia pura e aplicada das descobertas que esperam. Nós admiramos mais a dedicação 
idealista, os sacrifícios, proezas, e a harmonia do mundo científico. É consolador 
ver esta união manifestar-se precisamente em nossos dias, onde o ódio político, 
apoiado em armas de eficácf'a fantástica, ameaça a própria existência do gênero 
humano. No Ano Geofísico esquecemos em parte que foi a própria ciência que 
criou os terríveis meios de destruição que sombreiam o futuro, e verificamos qúe 
ela é também capaz de unir os ânimos. Fazemos votos que continue nesta missão 
de paz . 

~ use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas d6vl4aa 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especl&L 

\ 
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BEATRIZ CÉLIA CoRRh DE MEi.Lo 

Geógrafa do ONG 

. A economia brasileira tem, na história ~a agricultura do pais, um de seus 
principais capitulas, pois, no cultivo do solo reside, indiscutivelmente, a principal 
fonte de renda do Brasil. O mapa anexo, representativo da produção agrícola, 
permite que se faça uma idéia, através da comparação do tamanho dos vários 
círculos localizados nos diferentes estados do pais do valor da sua produção e, 
conseqüentemente, do das regiões em que estã.o integrados. Ao mesmo tempo pos
sibilita a avaliação do significado das diferentes culturas na economia das uni
dades federadas, como também a posição de cada uma delas em relação às outras 
através dos vários setores traçados dentro dos diversos círculos representadOS; 
- li: possivel, por outro lado, pressentir-se, pelo número de setores traçados em 
cada círculo e pela área por êles limitadas nos estados policultores e os monocul
tores. Isto ocorre, por exemplo, ao serem comparados os circulas centralizados em 
São Paulo e Rio Grande do Sul. Observando-se a grande área limitada pelos se
tores representativos do valor da produção de café e de algodão em solo paulis-' 
ta em relação às demais culturas sente-se, com facilidade, que a lavoura bandel·
rante ainda não conseguiu libertar-se, inteiramente, do caráter monocultor en
quanto que a sul-rio-grandense é mais ~uUlbrada, talvez porque as condições me
sológicas do Rio Grande do Sul, sendo pouco favoráveis ao desenvolvimento da 
cultura cafeeira a impedem de exercer seu domínio avassalador; há conseqüente
mente, maior equllibrio no cultivo dos diferentes pro.dutos, traduzido pela melhor 
distribuição dos setores representados. No Paraná, porém, tal fato não ocorre. 
Muito embora o café se saliente dos demais produtos sua cultura concentra-se, 
principalmente, numa zona policultora de pequenas propriedades, ao norte do 
estado. 

Nas regiões Sul e Leste encontram-se os maiores círculos evidenciando que 
nelas se concentram as maiores áreas de cultura, principalmente as destinadas 
ao café, e às lavouras de maior expressão econômica. Na região Nordeste as áreas 
ocupadas pelas culturas são mais restritas para isso contribuindo vários fatôres, 
prlncipalinente os de ordem climática. Por isso mesmo os círculos nela traçados 
são bem pequenos, apesar de maiores do que os localizados na região Norte onde 
há a barreira constituída pela floresta Amazônica dificultando a fixação das po
pulações. 

Os círculos traçados na Tegião Centro-Oeste podem ser comparados aos de 
alglins estados da região Nordeste. Contu.do, é necessário lembrar a grande ex
tensão daquela região em relação à área agrlcolamente explotada; somente a zon,a 
sul de Mato Grosso, beneficiada pela presença de ferrovia, e o chamado "Mato, 
Grosso" em Goiás, possuidor de Qons solos, concentram número expressivo de agri
cúltores e cultivam com maior intensidade, produtos comercialmente compensa-
~es. -

Quanto à região Sul onde os colonizadores europeus, desprezando as zona~ de 
campo ocupadas pelos criadores de .gado, substituíram, com certo .êxito, as flores-
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tas por culturas destinadas a mercados estrangeiros e nacionais, não é de admi
rar que esteja à frente das demais regiões relativamente quanto à produção agri
cola, mormente porque dispõe de boas vias de comunicação e cultiva, com intensi
dade, o produto básico da economia brasileira - o café. 

Os produtos cultivados na zona Leste, localizam-se, sobretudo, nos trechQS 
em que a fertilidade das terras, a circulação fácil das riquezas atrav.és de ferro
vias ou rodovias permitem ao homem do campo trabalhar suas lavouras com certa 
margem de lucro; o sudeste de Minas Gerais ("Zona da Mata"), o sul do Espí
rito Santo e o norte do estado do Rio de Janeiro (incluindo a baixada de Goita.'
cases> continuam a manter a tradição agrícola cultivando o café, a cana-de-açú
car, o arroz e o milho; apesar disso, em certos pontos, as pastagens vêm subtrain
do áreas destinadas à agricultura. Na realidade, não há na região Leste, exceção 
feita à zona cacaueira monocultora do sul da Bahia e à fumageira do Recôncavo. 
uma separação nítida entre as zonas criadoras e as agrícolas, como no liUl. T~ 
atividades, a pecuária e a agrícola, não se repelem, desenvolvem-se lado ·a lada 

· imperando ora uma ora outra. Em Montes Claros, por exemplo, onde a culturà al
godoeira se firmou como cultura de exportação, a criação domina. 

Na região Nordeste, têm maior expressão as culturas da cana-de-açúcar e do 
algodão. A primeira se localiza na zona litorânea onde as condições favorecem o 
estabelecimento da monocultura canavieira. A segunda, por se adaptar bem às 
regiões sêcas, desenvolve-se mais para' o interior, na escarpa da Borborema o~ 
no sertão semi-árido, de pluviosidade irregular, onde domina a crla.ção e a agrl; 
cultura, ·feita no leito sêco dos rios, atende, apenas, às necessidades de abasteci
mento das populações ribeirinhas - agricultura de vazante. Contudo, nas serras 
e chapadas beneficiadas por chuvas mais abundantes, as culturas tornam-se mais 
numerosas e dão margem, por. vêzes, a pequena exportação. 

Na região Norte, a explotação agrícola do solo só tem expressão econômicài 
na zona em tôrno de Belém, que, por apresentar uma densidade demográfica ex
pressiva, permite aos agricultores a colocação fácil dos produtos. Todavia, essa 
zona vem sendo ameaçada, ultimamente, no seu equilibrio pela introdução da cul
tura da malva que, apesar de oferecer bons lucros toma o lugar de culturas ali..: 
mentícias comprometendo assim o abastecimento de gêneros aos habitantes da 
capital paraense. As demais áreas destinadas ao cultivo são irrisórias, pois, nas 
zonas em que as terras de mata não são invadidas pelas águas, o solo é pobre e nas 
zonas férteis as inundações destroem, freqüentemente, as plantações. 

~Anualmente o Conselho Naclonal de Geografia realiza um concurso de mcm.ografias de 
allpectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos 
geográficos, seus levantamentos, sua docum.entação. 



Alguns Princípios Fundamentais 
da Reforma Agrária 

T. LYNN SMITH 

Reforma agrária é uma expressão de uso bastante comum, notadamente desde 
o fim da II Guerra Mundial. Mesmo um exame superficial da literatura sôbre o 
(&SSunto, no entanto, toma evidente que essa expressão significa diferentes coisas 
para diferentes pessoas. É possível que o uso mais generalizado, principalmente 
nos aspectos práticos, definiria "reforma agrária" como a expropriação das gran
des propriedades, dividindo-as em pequenos lotes, distribuindo-os entre os traba
lhadores agrícolas. As vêzes, as terras em discussão podem ser somente terras em 
desuso, ou terras arrendadas, a camponeses; e o grau de remuneração ou compen
sação dos proprietários pode diferir muito. Mesmo assim, em várias partes do globo, 
inclusive em algumas repúblicas latino-americanas, esforços concretos para a 
modificação das relações institucionais vigentes entre o homem e a terra pros
seguem sob o "estandarte" de reforma agrária. Ao iniciar meus próprios comen
tários a respeito do a!)sunto, quero indicar.claramente que qualquer :reforma agrá
ria que consiste em nada mais do que um programa de expropriação das terras 
constituidas em grandes propriedades e subseqüente redistribuição em pequenos 
lotes, certamente se constituirá em um desapontamento para quase todos os que 
dela participarem. As probabilidades de que· esta expropriação possa piorar são 
tão grandes como as que possam melhorar a situação em geral, a condição do 
camponês, a economia nacional e os · níveis e padrões de vida nos países em foco. 
Isto tudo devido ao fato de que o elemento mais importante na equação é o próprio 
trabalh~dor ou camponês. o que fôr feito por êle, com êle e para êle e sua familia 
determinará, certamente, no final (lo1}g run) e mesmo no presente, o êxito -ou a 
falência de qualquer programa de reforma agrária. É de suma importância, por
tanto, que se considerem os aspectos mais amplos do tópico, principalmente pelos 
lideres de qualquer pais que esteja promovendo e tentando dirigir esforços con
cretos para a modificação dos sistemas de propriedade e contrôle. 

Estas observações preliminares não devem ser interpretadas como um apêlo 
para a manutenção do statu quo no sistema de propriedade e nas outras re
lações institucionalizadas entre o homem e a terra. Do que se segue, tornar-se-à 
suficientemente claro que o orador é da crença da necessidade de uma reforma 
agrária em, pràticamente, quase todos os países, e que em muitos dêstes a neces
sidade é urgente. O que êle sugere, e urge fazer é a compreensão mais ampla e a 
apreciação dos muitos elementos que compõem qualquer programa de mudança 
aocial, planeado e dirigido, que se possa genuinamente chamar de reforma agrá
ria. Por estas razões eu poderei dividir minhas observações a<!êrca do assunto nas 
três partes seguintes: (1) indicadore8 da necessidade de reforma agrária; (2) os 
objetivos da reforma agrária; e (3) as medidas, técnicas, e meios que podem ser 
utilizados na execução da reforma agrária. É preciso reconhecer-se que o trata
mento dos referidos assuntos será aqui, necessàrlamente, um pouco cursório e ina
dequado . . 

Texto da eoilferêneta pronunciada na sociedade Nacional de Agricultura e publlcada no 
JOrnal ão Comércio, edição de 21-VII-1956. 
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INDICADORES DA NECESSIDADE DE REFORMA AGRARIA 

os sintomas ou indicadores da _necessidade de uma reforma agrária que são 
mencionados e brevemente comentados aqui, são meramente aquêles que se apre
.sentam importa.ntes ao orador. Outros queiram talvez excluir alguns dêles e in
-cluir vários outros. Não haveria objeção alguma a isso de minha parte mas creio 
que os mencionados são suficientes para os objetivos presentes-. É natural que to
àos êles estejam interrelacionados, produzidos na maioria das vêzes pelo.s mesmos 
'atôres ou fôrças. Alguns, talvez, sejam meramente reflexo.s dos outros. Mas 
~da um dêles é útil para fins de diagnóstico e é esta a nossa preocupação prin
cipal no momento. 

UM GRAU ELEVADO DE CONCENTRAQAO DE PROPRIEDADE E CONTROLE 
DATERRA 

Isto, acho, é quase universalmente aceito e reconhecido como indicador bá• 
sico da necessidade da reforma agrária, excetuando aquêles que querem ellriiftiar 
-completamente, a propriedade da terra, fazendo do Estado o proprietário único. 
Eu não admito a valldez desta exceção. Cêrca de 30 anos de observação e estudo 
int~nsivo neste assunto, convehcem-se de que o' grau a que a propriedade e contrô
le da terra está concentrado nas mãos de alguns, num extremo, ou amplamente 
distribuído entre aquêles que trabalham na agricultura, no outro, é o determi
nante individual mais importante para o bem-estar da população rural. Os pro
blemas inerentes na concentração da propriedade e contrôle da terra agravam
-se àinda mais quando os proprietários estão ou vivem ausentes de suas terras. 

LATIFUNDISMO 

O significado especial dado a êsse têrmo na América Latina torna desejável 
a sua separação da concentração recém-tratada. Através da América Latina, o la
tifúndio não é meramente uma grande propriedade, mas sim uma em que a 
terra é deliberadamente não cultivada ou. usada para fins produtivos. Em tais 
casos, uns poucos e poderosos proprietários, geralmen~e ausentes, têm sido ca
pazes de impedir que o govêrno local ou estadual imponha taxas significantes sô
bre suas terras. Como ;resultado disso a terra torna-se um asilo para o capital 
Faltam pressões econômicas que fornecem a utilização econômica da terra, e por 
via de regra, considerando que as zonas bem desenvolvidas perto dos centros de 
i~pulação são as mais desejadas pelas famílias ricas e influentes, a produção de 
lliíílras e produtos animais é forçada a se deslocar para lugares cada vez mais dis-

,ntes dos centros consumidores. Nestas circunstâncias, o sistema de transporte 
. a ·sobrecarregado e o agricultor vê a safra produzida apodrecer por falta cile 
:tnsporte, ao mesmo tempo que a população urbana revolta-se pela falta de 
Jmento. (A minha observação pessoal no Brasil em 1946 é um excelente exemplo 
~to a que me refiro agora). A existência de latifundismo de qualquer forma é 

•rova patente da necessidade de reforma agrária. 

ALTA PROPORÇAO DE TRABALHADORES AGRÍCOLAS NA POPULAÇÃO 
AGRíCOLA 

Considerados como base, digo, uma classe os trabalhadores não especil!.liza
Jos, sempre ficam na posição mais baixa da escala sócio-econômica e os trabalha
lores agrícolas, entre êstes são sempre os de po.sição mais inferior. 

Se, porventura, são migra~órios, a sua situação é ainda menos desejável. Al
tas proporções de trabalhadores agrícolas, é ,claro, são meramente um reflexo da 
concentração da propriedade e contrôle da terra. Mas, apesar disso as proporções 
altas de trabalhadores rurais constituem ainda um índice bastante sensível. Uma 
pessoa que passa a vida como trabalhador agrícola é incapaz de desenvolver as 
gualidades da personalidade de extrema importân~ia que resultam do exercício 
las funções de gerente e do acúmulo e uso do capital. Mais ~portante, ainda, a 
Amília da qual êle é chefe, é incapaz de transmiti-las à geracão que a. sucede. 
~ualquer pais em que m~is de Qma em cada dez familias, classifica-se permanen-

,_. 



478 BOLETIM OEOGRAPIOO . 
temente na categoria de trabalhador agrícola, necessita de uma reforma agrária 
em algum grau. Quando a proporção é acima de 50 por cento, a situação deve ser 
considerada como séria; quando é acima de 75 por cento, critica. 

A PREDOMINANCIA DO 'MINIFúNDIO OU MICROFúNDIO 

Ainda que uma considerável porção da população agrícola seja composta de 
proprietários de terra, não há garantia de que não haja necessidade de grandes 
reformas. Os paises andinos demonstram suficientemente a veracidade desta afir
mativa. Se os lotes são tão pequenos que êles não podém provir o suficiente para 
abastecer as necessidades básicas das familias, de forma a exigir que os proprie
tários careçam de procurar emprêgo em outros lugares, a situação não é completa
mente boa nos distritos rurals. A existência de centenas de milhares de sítios pe
quenos, inadequados e não econômicos é somente pouco menos desvantajosa para 
a sociedade do que a concentração de propriedade e contrôle em poucas mãos. 
Minifundismo é somente um pouco menos desastroso do que latifundismo. É tam-
bém um indicador seguro da necessidade de uma reforma agrária. · 

BAIXA PRODUÇAO POR TRABALHADOR 

Há uma tendência entre os economistas agrícolas e especialistas em adminis
tração de fazendas de considerar a. produção por hectare, por fazenda ou por 
empresário agrícola como critério satisfatório na medida de eficiência da indús
tria agrícola. Isto leva-os a supor, às vêzes, que as operações agrícolas em gra:p.de 
escala são mais eficientes do que aquelas executadas por uma única família agrí
cola valendo-se do melhor co.nhecimento, fôrça, e equipamento científico. Se 
tomassem, porém, o tempo necessário para calcular a produção média do traba
lhador empregado no processo e dependente de uma. parte da produção, chega
riam freqüentemente a conclusões diferentes. Onde quer que a produção por tra
balhador agrícola seja baixa, a existência de grandes propriedades e altas pro
porções de trabalhadores agrícolas será verificada, mas à parte isso a baixa pro
dutividade per se deve ser considerada como indice da necessidade de reforma. 

BAIXOS.-PADRõES Ml!:DIOS E NÍVEIS DE VIDA 

O conhecimento humanQ da natureza e dos processos de produção é agora 
suficiente para prover a humanidade de serviços I)Uma pro1Wição maior do que 
faz atualmente. Isto é verdade ta.nto na agricultura quanto na t. dústria. Pode ser
que chegue o dia em que o conhecimento humano dos métod s de aumentar~ 
meios de subsistência seja suficiente em relação ao aumento a população, m\l,a 
no presente, os maus ajustamentos resultam de uma aplicação inadequada dos 
eonhecimentos disponíveis. Por esta razão, a mera existência de baixos padr• 
médios e níveis de vida entre os agricultores é, por si mesmo, indicação da nQ!
cessidade de mudanças nas relações básicas entre o homem e a terra, isto é-..: 
de uma reforma agrária fundamental. , 

GRAUS EXTREMOS PE ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 

A mais casual observação é suficiente para que se reconheça que algumas se>-• 
ciedades rurais são compostas de umas poucas famílias da elite no ápice da escala11 
soeial, uma grande massa de trabalhadores empobrecidos, incultos, 1nexperient~ 
e relativamente improdutivos na base, e pouco nada do que'-possa chamar de elas; 
se média agrícola para preenchér o largo espaço entre os dois. Uma sociedade as:i 
sim constituída tem tôdas as características inerentes necessárias para prodú~ 
os outros indicadores que mencionamos acima. Por si mesmo, meramente a exis
tência de tal sistema de necessidade de reforma agrária. 

Esta lista poderia ser continuada quase indefinidamente, pois onde quer que
haja grande concentração de propriedade e contrôle da terra em poucas mãos .. 
males sociais de todos os tipo.s certamente haverão de abundar. :ti:stes já mencio
nados, no entanto, devem ser suficientes para os fins presentes. Com êle em mentQ,.. 
passemos a uma consideração dos objetivos da reforma agrária. 
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OS OBJETIVOS DA REFORMA AGRARIA 

Explicita ou implicitamente, ' ou pelo menos parece ao orador, três objetivos 
amplos e básicos parecem estar incluídos em quase tôdas as propostas e progra
mas de reforma agrária. :rl:stes podem ser enunciados na seguinte forma: (1) uma 
reforma agrária genuína deve etet1var meihoram,entos sub.,tanciais nas capacida
des, hab1lldades e desempenhós daqueles que cultivam a terra para trazê-Ias mai. 
em linha com as potencialidades humanas; (2) qualquer reforma agrária de va· 

~ lor deve resultar num aumento sensível no quantum de produtos agrícolas e ani
mais colhidos de uma dada área de terra e dos respectivos esforços dispendidoa 
dos que nela trabalham; (3) uma verdadeira reforma agrária deve resultar na 
substituição dos processos ineficientes, dissipantes, humilhântes e estultifican
tes de produzir os produtos agrícolas e animais, por métodos que conservem ener
gia humana, que elevem, digni!iquem e enobreçam aquêles que se dedicam à 
agricultura. e à criação de gado. Consideremos brevemente cad~ um dêsses itens, 
separadamente. 

Qualquer programa de reforma agrária sàbiamente concebido, há necessà· 
riamente de reconhecer que o homem propriamente dito é o agente ativo em 
questão. Em tôd\ls as relações entre o ho~em e a terra, esta última é o elemen
to passivo. Qualquer programa que trata meramente com a terra e faz pouco 
ou nenhum esfôrço para modificar as quantidades e habilidades daqueles que 
a cultivarão, é certo que pouco ou nada realizará. O ponto que tenho em mente 
foi expresso clara e concisamente pela Comissão de Politica Agrária do Brasil, 
em 1952. Nas diretrizes preparadas pelos membros da Comissão para orientação 
daqueles que desnvolviam planos programas para a melhoria das relaçõea 
institucionalizadas do homem e da terra. neste grande pais, está explicita a cate
goricamente assinalado como se vê: 

Simultâneamente com a subdivisão dos latifúndios e a aglutinação dos mlnl· 
túndios, a reforma agrária cuidará também de valorizar o homem e a terra, 
de modo que assegure a todos trabalho que possib1llte a existência digna. 

Em minhas próprias palavras escritas para o uso da Comissão, mais tarde, 
no mesmo ano, eu tentei expressar o mesmo princípio da seguinte maneira: 

O objetivo primordial da reforma agrária é elevar a qualidade e aumentar o 
bem-estar do habitante comum do Brasil rural - é, por outras palavras,_ valorl
zar o homem. Como objetivo paralelo a êste vem o da' melhoria da terra e da sua 
.capacidade produtiva e o aperfeiçoamento das relações entre o homem e a terra. 

Apesar de que nem só de pão vive o homem, é também verdade que os alimen
tos são necessários se é que êle vai sobreviver. Poucos poderiam ser incentivados 
a empreender uma reforma pacífica ou evolucionária do seu sistema de terras, se 
fôsse sabido ou suspeitado que um dos resultados seria a baixa ou diminuição dos 
abastecimentos agricolas e animais. É também provável que seria possível entu
.slasmar a população rural para realizar atividades revolucionárias violentas des
tinadas a reformar as relações institucionalizadas do homem à terra, se êles sou
bessem que haveria, como resultado, menos ainda para comer e vender. Portanto, 
tôda reforma agrária deve ter como um dos seus objetivos um aumento na produ
.ção de produtos agrícolas e animais. Felizmente, o conhecimento que temos no 
presente da maneira como devemos extrair os recursos do solo é tão avançado, 
que tornando o sistema de organização rural menos irracional e mal orientado, 
êste objetivo é fàcilmente conseguido. 

Uma reforma agrária genuina precisa empreender a mudança drástica no 
modo pelo qual aquêles que vivem da agricultura extraem um melo de vida do 
solo. Para tal há uma necessidade patente. Após ter examinado montanhas de 
provas e comprovantes, como ou me apresento hoje aqui, num dia em que estamos 
além dos portais da Era Atôinica, estou profundamente convencido que, pelo me
nos a metade dos agricultores do mundo dependem de um sistema de agricultura; 
.que é menos eficiente, mais pródigo com as energias humanas, e em geral menos 
produtivo de que aquêle que estava sendo empregado pelos egípcios no alvorecer 
da história. Isto meramente do ponto de vista econôinico. Igualmente, se não mais 
importante, porém, é o fato que a maneira como as atividades agrícolas são 
organizadas, influencia e amolda as crianças, imersas no sistema por virtude de 
nascimento, tomando-a~ criaturas nas quais as qualidades de animal de car-
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ga parecein estar freqüentemente em ascendência sôbre aquelas de ser humano. 
É preciso um sistema de agricultura em que a energia que cultiva a terra não seja. 
usada pródiga e inutilmente, para o qual as tarefas árduas sejam reduzidas ao
mínimo, sistema em ·que homens e mulheres não mais sejam animais de carga, e 
no qual as atividades agricolas sejam produtivas, humanas e de valor social. Fe
liZmente a raça humana já desenvouveu o conhecimento técnico e aperfeiçoou ~ 
sistemas de organização social num grau suficiente para tornar isto realidade. 

Imagino que muitos de vós chamastes já à me~ória vá.rios exemplos de ~ocie
dades rurais em muitas partes do mundo, em que a necessidade de reforma agrá· 
ria se apresenta aparentemente insignificante, isto é, áreas em que os largos ob
Jetivos acima descritos têm sido quase plenamente atingidôs. Se isso aconteceu, 
partes da Suíça, Alemanha ocidental; Dinamarca e outras partes da Es
candinávia, grande parte das Ilhas Britânicas, porções da França, largos: 
segmentos do Canadá provàvelmente figuram em vossas meditações. E' 
J)Ossivel que várias porções dos Estados Unidos e principalmente as 
regiões do centro-oeste, que recentemente atraiam os visitantes da Rússia 
Soviética, tenham também vindo à vossa mente. De qualquer forma, quase 
certamente estareis pensando em áreas nas quais a agricultura é · desen
volvida quase exclusivamente por ,homenr:i e mulheres da class.e média 
agrícola (farmer class) . Por ls-so eu quero dizer que em tôdas aquelas áreas, aquê
les que cultivam a terra constituem uma genuína classe social média. Conspícua 
pela sua ausência é qualquer classe baixa significante, composta daqueles que de
dicam suas vidas às não éstimadas e não compensadoras tarefas atribuídas aos. 
trabalhadores agrícolas. Se uma classe de elite de proprietários está pre
sente, como acontece na Inglaterra, passado j~ é o· dia em que os seus 
membros podiam requisitar a maior parte de tudo que se . produz em 
suas terras: note-se que hoje em dia a propriedade é um pêso econômico 
que êles sustentam devido ao prestigio social que trazem. Os arrendadores que
controlam ·as terras usufruem uma segurança de posse, e têm direitos ao uso da 
terra por um preço que bem pode ser motivo de inveja a agricultores em muitas 
outras partes do mundo. 

Com êstes exemplos em mente, talvez seja bom retomarmos os objetivos bási
cos de reforma agrária, simplesmente como aquêle de faze.r com que as atividades 
agricolas e de criação de gado da nação venham a concentrar-se altamente nas
mãos de uma classe social média de agricultores <farmers). Em outras palavras 
ainda êste seria o objetivo de desenvolver e manter em qualquer pais ou área num 
sistema de produção agrícola e vida rural, que compararia favoràvelmente com. 
aquêles ~ncontrados em qualquer parte do globo, sujeitos sõmente à limitação dos 
recursos que o solo oferece. Deve ser mencionado aqui, que não há em forma 
alguma associação aproximada entre a a.bundância de recursos naturais, ou da 
riqueza do solo, e altos padrões e níveis de vida do povo que vive na terra) . Para 
realizar isto um considerável número de menores e ma.is limitados objetivos pre
cisam ser alcançf!.dOS, incluindo os seguintes: 

1. o contrôle da terra, como proprietários ou como arrendadores a longo pra
zo, precisa ser posto nas mãos daqueles que cultivam na realidade. Isto quer dizer· 
que em qualquer classe permanente de trabalhadores prec~a haver a eliminação,. 
por um lado, a seleção de .arrendadores agrícolas, seja qual fôr o seu nome, 
ou por outro, a eliminação de qualquer privilégio de uma categoria de proprie
tários pelos quais êles têm poderes virtuais de vida ou morte sôbre os trabalhado· 
res que trabalham em suas fazendas. 

2. Por intermédio d~ educação, treinamento e experiência o homem comum. 
que trabalha pa terra precisa ser desenvolvido para constituir-se em pessoa que 
seja capaz de exercitar, com considerável facilidade as funções de capataz ou 
entrepreneur e aquelas do capitalista ou proprietário, como também as do tra,
balhador agrícola. Cada agricultor <farmer) deve vir a combinar em sua própria 
personalidade tôdas as atitudes, habilidades e hábitos que acompanham o de-· 
sempenho das três funções econômicas básicas, descritas _pelo economista, nomi
nalmente aquela de capitalista, aquela de gerente e aquela de trabalhador agrí
cola. Em suma, isto signüica ensinar, incentivar, e permitir a cada futuro agrli• 
agricultor <farmer>. 
cultor a desenvolver tôdas as qualidades, atitudes caracteristlcas e hábitos do. 
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MEDIDAS nCNICAS DE REFORMA 

Finalmente voltemos a ..nossa atenção para alguns métodos técnicos e medi
das, que podem ser aplicadas e elaboram uma reforma agrária. O que eu tenh0 a 
dizer neste a.ssunto baseia-se grandemente em propostas especificas feitas ao go
vêrno brasileiro em 1952, quando aqui estive, como consultor junto ao senhor mi
nistro da AgriCultura e outros membros da Comissão Nacional de Política Agrâ
ria. Em verdade, em proporção considerável eu uso linguagem exata empregada 
no memorando, assinalei minhas principais observações para o uso da Comissão 
quando me preparava para regressar aos Estados Unidos. Com somente pequenas 
alterações tais recomendações seriam qua.se tão aplicáveis em pa.1ses como a Bo
llvia, Peru, Equador e Colômbia como o seriam no Brasil. 

:msse memorando começou recordando que, de acôrdo com o que estava 
claramente expresso nas diretrizes preparadas pela Comissão as quais ~ão ci
tadas acima, a valorização do brasileiro rural é o objetivo fundamental de qualquer 
reforma agrária digna dêsse nome, portanto êste deve ser o primeiro e permanen
te pensamento em esforços quaisquer destinados a· armar e levar a efeito as vá.
rias medidas especificas, que reunidas constituirão um genuino programa de re
forma agrária. Se de qualquer forma, quando a população rural do Bra.sil, da Bó
livla, Peru, Colômbia, Equador, parte sul dos Estados Unidos ou de qualquer ou
tro país fôr valorizada-,-08 efeitos serão visíveis a todos na forma de uma melhor 
alimentação, habitações melhoradas, vestimentas melhores, analfabetismo redu
lllido, métodos eficientes de extrair meios de vida do solo e uma vida em comunl· 
dade mais rica e mais satisfatória. Então, por exemplo, o Brasil deixará de ser 
urn pais onde há mais motoristas para cuidar 08 carros dos abastados do que 
professôra.s em tôdas as escolas secundárias da nação. 

A seguir devem ser suscitadas as seguintes -questões. Qu-als são os passos e me
didas necessárias para realizar tal valorização do braslleiro, ou bollvianoi ou pe
ruano, ou colombiano rural comum? E como estão êstes relacionados a uma re
forma agrária? As medidas específicas são muitas e· tomadas como um todo, elas 
constituf!m em si mesmas uma eficaz reforma agrária. · · 

Começarei, para iniciar a discussão, com a educação rural, mas quero adver
tir, ao fazê-lo, que ela representa apenas uma facêta num complexo de problemas 
que abrangem a alimentação, a saúde, eficiência no trabalho, melhores meios de 
tran8port~, tudo mais. 
. Em poucas palavras, o grosso dos agricultores brasileiros precisa familiarizar• 
-se com métodos modernos e eficientes de extrair do solo um meio de vida. Preci
sam 11,prender a cultivar a terra e isto só se verificará quando o Brasll insistlr mui~ 
to mais no problema da educação em geral e, em particular, no problema da edu.. 
cação agrícola e mecânica em todo o pais. A educação resultará num procesSQi 
produtivo muito ·menos dependente de mão-de-_obra e mais dependente de ani
mais de tiro e de maquinaria. os primitivos e destruidores sistemas de -derrub~ 
das e queimadas e de agricultura. por meio de enxada, que consomem tanto tra ... 
balho humano, precisam ser substituídos por sistemas em que o trabalho do agri
cultor comum se alia, às fôrças de cavalos e de instrumentos os mais úteis, sim
plificando e acelerando todo o processo de preparo do solo, de contrôle das erv~ 
daninhas, de colheita, de beneficiamento do produto e de seu transporte ao mer-, 
cado. o Brasil pode e deve erguer o nível de eficiência dos seus produtores rural! 
a ponto de não precisar de mais 40 por cento de sua população para produzir. 
todo o alimento, as fibras e as matérias-primas de que necessita sua população e, 
além disso, para produzir grande volume dos mesmos produtos para exportação. 
Isto, porém, só será feito quando' a população rural brasileira fôr composta, em 
sua maioria, de membros de uma classe média a exercerem, êles próprios, as 
três funções econômicas principais, Cisto é, se forem capitalistas em pequena es-
cala, como proprietários de fazendas de tamanho médio entrepreneurs que pla.,. 

-nejam e dirigem as várias emprêsas, e auxiliados pelos d~mais membros da fan;i.1-
lla, fazem o grosso do trabalho manual necessário à manutenção de suas ativ1 .. 
dades agrícolas, impelidos sempre para a frente, rumo aos altos padrões de vida 
que um sistema educacional completo lhes terá inspirado. 

Recomendei como uma primeira medida especifica no programa da reforma 
agrária, que se acrescente uma nova exigência à lista, ora em vigor, para a cria.-
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ção de um novo municiplo ou para que um municipio conserve tal categoria. Em 
poucas palavras, todo o município "Cieve obrigatóriamente ter e manter pelo me
nos, uma escola pública secundária, com pelo menos 5 professôres inteiramente 
a ela dedicados. Tais escolas proporcionarão instrução nas disciplinas usuais, 
tais como Português, Matemática, Geografia, História, etc. e, além disto, deverão 
proporcionar cursos de Agricultura em geral, ·de Mecânica, de Economia Domés
tte.a. Quero acentuar enfàticamente que a idéia não é de criar escolas agrícola$, 
de programa diferente do de qualquer outro estabelecimento de ensino secun
dário e que venham formar alunos sem direito -de acesso ao estudo universitário 
qUé queiram empreender em busca de cultura . Minha idéia é, ao contrário, que 
a tn.strução agricola e as noções de Mecânica e Economia Doméstica venham a 
se tornar parte da educàção necessária ao cidadão do país em geral. 

J'á se terá notado que não comecei por falar em escolas primárias, que nem 
mesmo cheguei a mencioná-las. E fiz propositadamente. Estou convencido de 
que, de uma ou de outra forma, o Brasil precisa aperfeiçoar seu sistema de 
educação primária universal, ·sob pena de não aguentar a convivência com n~
ções modernas. Entretanto, a valorização do homem tal como é contemplado neste 
memorando não pode resultar simplesmente de educação primária. Meninos • 
e meninas saídos das escolas primárias não têm a maturidade necessária par~I 
realizar o programa aqui esboçado. Só em estudo secundário completo, tanto teó
rico quanto prático, que abranja a ma.torta da. população rural, só um estudo que 
prepare legítimos membros de uma classe média, com as especializações de tal 
classe, poderá dar forma concreta aos objetivos. 

Acreditamos, porém, que o mesmo sistema que recomendamos para a criação 
de uma educaç·ão secundá.ria eficaz, o sistema· de concentrar os recursos e esfor
ços locais será também o melhor para que o pais mantenha em tôda a sua ex
tensão o tipo mais eficaz de escolas públicas primárias. 

Mas, como poderá um município brasileiro médio enfrentar essa nova respon
aabllidade? Como pode um agrupamento rural que somará de 8 000 a 40 000 pessoas 
numa pequena parte do território brasileiro, .levantar o dinheiro necessário para 
conseguir um prédio, para munir êsse prédio do material escolar, contratar os 
serviços de limpeza e outros, e, finalmente, pagar o.s honorários de pelo meno,s 
cinco pro!essôres de primeira ordem e que dêem todo o seu tempo útil à escola ? 

o problema não difere, essencialmente, do que desafiou outras comunidades 
rurais pelo mundo afora e que, em muitos países, foi resolvido com êxito pelos 
próprios municípios interessados. A solução consiste, em suma, em encontrar os 
meios de fazer todos os habitantes dos municípios contribuírem, anualmente, 
com uma parte substanélal de seus esforços produtivos; essa contribuição finan
ciará o ensino secundário fácil e gratuito a todos os seus jovens, o cidadão médio 
contribui substancialmente para a manutenção das escolas. Numa sociedade 
agrária há um velho e garantido meio de concentrar os recursos locais necessá
rios à manutenção dos serviços escolares, ou outros quaisquer. Refiro-me ao im
põsto territorial geral baseado no valor da terra em benfeitorias dentro dos limi
tes do niuniciplo em que se situa a escola. Por êste motivo, é que recomendei, como 
segunda providência especifica, que se fizesse a emenda constitucionàl para 
que, no pais inteiro pelo menos um por cento sôbre o valor da propriedade 
ficasse, em cada .município irremovivelmente dedicado à manutenção da escola 
ou escolas municipais. O município, por outras palavras, poderá, se quiser, tribu
tar em mais de um por cento as propriedades dentro de seus limites, mas ter!\ 
que gravá-las eu pelo menos um por cento, pois tal porcentagem, por deter
minação da União, será dedicada à escola ou escolas municipais. 

Fica estabelecido, para ·fins de cálculo e recolhimento do impôsto, que uma 
quantia mínima terá de ser paga por propriedade. Acima dessa quantia, entre../ 
tanto, as fazendas e os sítios ocupados pelos respectivos donos ficarão isentos de 
impostos até um determinado valor, o qual deve ser equivalente mais ou menos à 
terceira parte do valor da propriedade média. .,, 

J!:sse im.pôsto territorial - com a proposta isenção dos sítios e fazendas ocupa
dos pelos respectivos proprietários - será um melo eficaz de extinguir o latifun
dismo no BrasU. O prop~ietârio que estêve fazendo uso eficiente de sua terra pa.• 
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ção de um novo municipio ou para que um municiplo conserve tal categoria. Em 
poucas palavras, todo o município 'eleve obrigatóriamente ter e manter pelo me
nos, uma escola pública secundária, com pelo menos 5 professôres inteiramente 
a ela dedicados. Tais escolas proporcionarão instrução nas disciplinas usuais, 
tais como Português, Matemática, Geografia, História, etc. e, além disto, deverão 
proporcionar cursos de Agricultura em geral, ·de Mecânica, de Economia Domés
tica. Quero acentuar enfàticamente que a idéia não é de criar escolas agrícolas, 
de programa diferente do de qualquer outro estabelecimento de ensino secun
dário e que venham formar alunos sem direito de acesso ao estudo universitário 
,qut! queiram empreender em busca de cultura. Minha idéia é, ao contrário, que 
:a ln.strução agrícola e as noções de Mecânica e Economia Dom~tica venham a 
iBe tornar parte da educáção necessária ao cidadãO do país em geral. 

- Já se terá notado que não comecei por falar em escolas primárias, que nem 
mesmo cheguei a mencioná-las. E fiz propositadamente. Estou convencido de 
que, de uma ou de outra forma, o Brasil precisa aperfeiçoar seu sistema de 
educação primária universal, sob pena de não aguentar a convivência com mi
ções modernas. Entretanto, a valorização do homem tal como é contemplado neste 
memorando não pode resultar simplesmente de educação primária. Meninos . 
e meninas saídos das· escolas primárias não têm a maturidade necessária parei 
realizar o programa aqui esboçado. Só em estudo secundário completo, tanto teó
rico quanto prático, que abranja a maioria da. populáção rural, só um estudo que 
prepare legítimos membros de uma classe média, com as especializações de tal 
classe, poderá dar forma concreta aos objetivos. 

Acreditamos, porém, que o mesmo sistema que recomendamos para a criação 
de uma educaç·ão secundária eficaz, o sistema· de concentrar os recursos e esfor
ços locais será também o melhor para que o pais mantenha em tôda a sua ex
tensão o tipo mais eficaz de escolas públicas primárias. 

Mas, como poderá um município brasileiro médio enfrentar essa nova respon-
18.bllidade? Como pode um agrupamento rural que somará de 8 000 a 40 000 pessoas 
numa pequena parte do território brasUeiro, Jevantar o dinheiro necessário para 
conseguir um prédio, para munir êsse prédio do material escolar, contratar os 
serviços de limpeza e outros, e, finalmente, pagar os honorários de pelo menCJ.<; 
cinco professôres de primeira ordem e que dêem todo o seu tempo útil à escola ? 

o problema não difere, essencialmente, do que desafiou outras comunidades 
rurais pelo mundo afora e que, em muitos países, foi resolvido com êxito pelos 
próprios municípios interessados. A solução consiste, em suma, em encontrar os 
meios de fazer todos os habitantes dos municípios contribuírem, anualmente, 
com uma parte substanclal de seus esforços produtivos; essa contribuição finan
ciará o ensino secundário fácil e gratuito a todos os seus jovens, o cidadão médio 
contribui substancialmente para a manutenção das escolas. Numa sociedade 
a_grária há um velho e garantido meio de concentrar os recursos locais necessá
rios à manutenção dos serviços escolares, ou outros quaisquer. Refiro-me ao im· 
pôsto 'territorial geral baseado no valor da terra em benfeitorias dentro dos limi
tes do niunicipio em que se situa a escola. Por êste motivo, é que recomendei, como 
segunda providência específica., que se fizesse a emenda constitucionàl para 
Que, no pais inteiro pelo menos um por cento sôbre o valor da propriedade 
ficasse, em cada .município irremovivelmente dedicado à manutenção da escola 
ou escolas municipais. O município, por outras palavras, poderá, se quis~, tribu
tar em mais de um por cento as propriedades dentro de seus limites, mas terá. 
que g~avá-las eu pelo menos um por cento, pois tal porcentagem, por deter
minação da União, será dedicada à escola ou escolas municipais. 

Fica estabelecido, para -fins de cálculo e recolhimento do lmpôsto, que uma 
quantia mínima terá de ser paga por propriedade. Acima dessa quantia, entre/ 
tanto, as fazendas e os sítios ocupados pelos respectivos donos ficarão isentos de 
impostos até um determinado valor, o qual deve ser equivalente mais ou menos à 
terceira parte do valor da propriedade média. ~ 

:l!:sse impôsto territorial - com a proposta isenção dos sítios e fazendas ocupa
dos pelos respectivos proprietários - será um meio eficaz de extinguir o latifun
dismo no Brasil. O propFietário que estêve fazendo uso eficiente de sua terra pa• 
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gará o tributo com uma pequena parte da sua renda ou do seu lucro, Mas para o 
que está com ela especulando, ou para o que a priva deliberadamente de um em
prêgo produtivo, o impôsto será intolerável. Para êl~ o impôsto territorial geral 
será o equivalente a uma tributação direta sôbre o capital. Assim cercado, 
ou bem êle tornará sua terra proputiva ou bem a verá literalmente comida 
pelos impostos. Não existe fórmula mais ga.rantida para extirpar o pr.o
bléma de vastas áreas desprovidas perto das cidades grandes. Num pais como os 
Estados Unidos, onde o impõsto que agrava a propriedade territorial é alto e onde 
êsse impôsto tem sido empregado, mediante a concentração de recursos m~ 
tliclpais, na construção de estradas, na manutenção de escolas, na organização 
'do govêrno local, etc., o problema latifundiário simplesmente não pode ocorrer. 
O mero fato da extinção dêsse problema no Brasil virá estimular sobremaneira 
a produção agrícola, principalmente nas áreas próximas aos grandes centros de 
produção. 

O grau de autonomia municipal resultante de tais providências poderá cau
sar certa preocupação mesmo a pessoas bem informadas. Essencialmente aquêles 
prietários que vivem ausentes dos latifúndios provàvelmente não ficarão satis
feitos com êsse propósito. E assim aconteceria, por certo, em face de terem êles no 
passado sido responsáveis pelas prerrogativas constitucionais que não permitiam 
aos municípios agravar impostos sôbre a terra. Em muitos municípios sem dúvJ.. 
da, a inspeção federal e estadual poderá fazer-se necessária, para salvaguarda doa 
fundos. O fato, porém, de ser o dinheiro recolhido localmente e desembolsado den
tro do município representa em si mesmo a melhor garantia possível. 

A teoria média específica que recomendei foi ó estabelecimento de um fundo a 
ser empregado por uma determinada agência (Banco, Ministério) com a finalida
de exclusiva de adquirir ao serem postas à venda, propriedades de 1 000 hectares 
ou mais, para vendê-las em lotes de 10 a 200 hectares. Os administradores de tal 
agência deviam atentar para que nenhuma pessoa (ou grupo de pessoas intima.
mente relacionadas) pudesse -comprar mais de 200 hectares de terra contígua. 

Essa medida foi proposta simplesmente porque há muitos fatôres que condu
zem a concentração na posse da terra, enquanto há poucos que ajudam a trana
formação dos latifúndios em propriedades de tamanho familiar. 

Acontece freqüentemente que os donos de propriedades grandes não podem 
conseguir em dado lugar e tempo, compradores para a fazenda integral e acon
tece freqüentemente também que êles, com dinheiro e crédito para compra de fa· 
zendas de tamanho familiar, não podem descobrir boas terras à venda que n.?.o 
formam parte de uma propriedade grande. Mesmo uma medida tão simples muito 
pode contribuir para uma reforma agrária no Brasil e é igualmente necessárià ~ 
minha terra, os Estados Unidos. 

Em conclusão, chegamos à quarta e última das minhas recomend!Lções, isto I;.. 
a de criar os meios de desapropriar as grandes propriedades que se situem nas 
áreas próximas aos centros de consumo, e que decorridos mais de cinco anos daa 
providências acima delineadas (que terão intensificado as pressões econômicas 
destinadas a forçar ó uso produtivo da terrá) permaneçam ainda por cultivar ou 
continuem em grande parte abandonadas. 

Di~se, propositadamente, muito pouco sôbre a desapropria~o e isto porque o 
assunto parece estar recebendo a atenção que merecia. Quero advertir, todavia, 
que a desapropriação pura e simples, desacompanhada de um programa de ins
trução agrícola, pode transformar-se em fator de agravamento em lugar de ser 
um fator de melhoria da situação, reitero aqui que o ensino do cultivo da terra por· 
meios de métodos diversos das derrubadas e queimadas, ou da cultura pela enxa
da devoradora de esfôrço humano, é absolutamente essencial, se quisermos que o 
grosso da produção rural do Brasil colha os benefícios de uma reforma agrária. 
Se quaisquer extensões vastas de terras forem 'desapropriadas, recomendarei que 
seram entregues à colonização de agri.cultores da classe, que se disponham a la
vrar êles próprios o solo, nos moldes do que recomendei para as terras devolutas. 

Com estas palavras em relação às necessidades de reforma agrária, dos obj., 
tivas e das medidas específicas que podem ser usadas, espero haver contribuído 
para que haja mais preocupação, discussões e atividades a respeito do assunto. 



Aristocracia Rural e Fidalgos do Café 

.Ar.VARO GONÇALVES 

O vale do rio Paraiba tem posição definida na história social e econômica do 
Brasil. Nêle foi plantada tôda uma época de grandezas em que se sobressaiam fi
dalgos e fidalgotes do café, senhores feudais donos de terras, de braços e de for· 
tunas incalculáveis, e que, tafvez mesmo sem o perceberem, estavam da:lidÓ para o 
pais o primado da sua economia. 

A aristocracia rural, que fixou suas raízes por tôda a extensão do grande vale, 
vinha de sair agonizante das zonas de mineração já exangues, e por isso mesmo 
aprendeu bem depressa a contar com a nova fonte de riqueza que o café lhe pro
porcionava. E não tardou que as fazendas se multiplicássem, desde a Baixada Flu
minense até os povoados marginais do grande Paraíba. 

Apesar de ter sido o último a penetrar no Sul do Brasil, o café demo:rou a des
bancar outras culturas, e ditou, por sua própria conta, a moda do futuro. Teve a 
virtude de fixar o homem à terra e criar a forma definitiva da civilização brasileir 
ra, o que não havia sido conseguido com! mineração, que, por si mesma, leva ao 
nomadismo, ao despovoamento, à dispersao dos grupos humanos. 

Assim é que no século XVIII já podemos encontrar as grandes fazendas ca
feeiras de São Paulo; as fazendas cerealiferas de Minas Gerais e os importantes 
engenhos açµcareiros do estado do Rio. É o regime agricola imperando sôbre o 
pastoril em todo Sul do pais, e dando origem ao que Oliveira Viana qualificou 
como "uma vida urbana rudimentar, em contraste com uma vida rural inten
sissima". É o declínio daquela tendência nitidamente européia de possuírem os 
senhores rurais duplo domicílio: um na cidade, para a vida de fausto, outro no 
campo, para sustentar o fausto da cidade. 

As familias que vieram do litoral para o interior, ao cabo de algum tempo de 
e'XPectativa e não sem a.ntes vencer sérios precônceitos fàcilmente imagináveis, 
trouxeram cónsigo também "o.s ~ema:r;i.escentes dessas brilhantes tra.dições de opu
lência e confôrto, em que se educaram e viveram os seus nobres antepassados". Fá
cil, portanto, é avaliar-se a imediata distinção, econômica e social que es estabele
leceu entre os habitantes, em cujo seio ricos solares passaram a dominar, abran
gendo no período imperial todo o interior de São Paulo, Minas e Rio. É a época 
em que se poderia afirmar estar tôda a população brasileira completamen~e ru-. 
ralizada, dominada pela mentalidade do interior, contra a ilusão do litoral. E, 
como observa Oliveira Viana, "essa necessidade forçada da presença permanente 
no latifúndio agrícola acaba gerando, no seio da sociedade colonial, um estado 
de espírito, em que o viver rural não é n\ais uma sorte de povoa.ção ou de exílio 
para a alta classe, como outrora; mas um sinal mesmo de existência nobré, uma 
prova até de distinção e importância". 

No primeiro quartel do século XVIII o sentimento' de ·sedução pelo campo, pe
la vida rural, o completo alheamento pela vida urbana, é fragrante . É para o 
Interior que todos se dirigem, dando inicio a uma compacta sociedade colonial. E 

Transcrito do Jornal do Brasil, edição de 2-VI-1957. 
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assim, "o brasileiro que pode - acentua Tavares Bastos - vai exercer a única e 
verdadeiramente nobre profissão da terra". 

O aprofundamento do ho~em, nos primeiros albores do século XVIII, no lati
fúndio cafeeiro dos planaltos - que é o objetivo âêste nosso primeiro estudo -
além de fixar o tipo do homem da sociedade meridional sôbre o tipo peninsular e 
europeu, criou para o país uma enorme fonte de riqueza. 

É no império que vamos encontrar as primeiras manifestações nucleares dês
ses pequenos povoamentos cafeeiros, os quais atravessaram os anos impulsionan
do as suas fontes de renda sob precárias condições de trabalho, desde a carência; 
do braço para a lavoura, até a falta de transportes. 

A aristocracia territorial exerceu grande influência em todos os setores da vida 
brasileira. Nem sempre foram benéficas essas influências, mas de qualquer ma
neira serviram para delinear certas eta:pas da .vida nacional. Em São Paulo, por 
exemplo, os antigos e arraigados preconceitos aristocráticos, que serviam de escudo 
do patriarcado rural, levaram inúmeras famílias à exaustiva tarefa de percorre
rem longuíssimos galhos das sua.s árvores genealógicas, para se confu_ndirem com 
sobrenomes legitimamente portuguêses e espanhóis de puritate sanguinis. 

o antagonismo entre o grande domínio e a pequena propriedade surgiu no 
perlodo colonial, já com as migrações do literal para o interior das famílias abas
tadas. E êste sentimento teve como origem o favoritismo, isto é, a concessão de 
sesmarias e pessoas fidalgas ou com grandes posses, seguindo-se da! a completa 
exclusão da terra aos menos favorecidos e às classes pobres. Era já o regime do 
pistolão, da "benesse", que nunca mais haveria de abandonar os nossos costumes 
políticos. 

Podemos distinguir nos grupos sociais que formaram a concentração oriunda 
dos engenhos vicentistas três classes perfeitamente delineadas: a família senho
rial, 9s agregados e os escravos. Não havia uma transição de uma para outra 
classe, porque os limites da escravidão eram extremos. O negro jamais saía da 
sua condição de braço comprado como propriedade. O agregado não podia aspirar 
à condição nem social nem. econômica de senhor, embora não raro gozasse dos 
favores da casa grande, favores que iam até o admiti-lo nas confidências e assun
tos particulares da vida. financeira do patrão. Mas a diferença maior é que o 
agregado tinha ~m patrão, e o escravo, um senhor. 

Foi precisamente sôbre os ombros do negro escravo e do indio indolente que a 
civilização cafeeira assentou seus alicerces. Escravos africanos e íhdios colhidos 
:por todo o interior levam aos senhores feudais a abundância e o confôrto. O ho
mem branco é escasso ou quase nenhum no eito. :li::le não se ajusta ao trabalho ru
ral, que lhe parece sempre indigno e repulsivo. :tste sentimento, aliás, pelo impéi
rio adentro, vem dificultar grandemente a lavoura cafeeira, sobretudo quando o 
netro deixa de ser escravo e o índio, aproveitando-se também do novo clima, tor
na-se mais erradio ainda. 

Foi precisamente em 1705 que a velha nobreza do sangue ·puro, a orgulhosa 
oligarquia paulista, recebe o seu primeiro e surpreendente baque. Neste ano, com 
-efeito, uma carta régia vem derrogar os privilégios dos paulistas, conseguidos 
desde 1694, no que toca à posse das minas descobertas, e abre-as a todos os fo
rasteiros da mineração, a carta régia, o que fêz foi expulsar as grandes famílias 
que viviam em tôrno dos lucros que suas minas lhes proporcionavam, para o cul
tivo da terra no interior, para as plantações, pàra a cana de açúcar, para o café, 
enfim. É também por essa época. ou, empobrecidos, em vias cj,e.._decadência, aban
donam os centros de mineração e fundam currais ou se estabelecem com fazendas 
tterealiferas. A verdade é que ainda não têm plena consciência do que vão fazer. 
Muitos "descem até às paragens ferocissimas do São Francisco com a sua gadaria 
e os seus vaqueiros". 

É então que começam a ser fundados os domínios rurais. Aqui e ali vão sur
gindo os grandes latifúncilos. Nos planaltos paulistas as propriedades cafeeiras 
surgem do dia pa.ra a noite. Já ninguém se lembra mais da mineração aventurei
ra. E assim, chegamos a 1800, quando as fazendas de café cobrem uma vastíssima 
extensão do grande planalto meridional. Delas - diz Oliveira Viana - é que vem 
a fôrça da aristocracia paulLsta, mineira e fluminense. 

" - 25 454 
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Juntamente com a idéia da fundação d& fazendas de café, surge a necessidade 
de resolver sério problema correlato: o da colonização. A carência de braços para 
a lavoura é um convite ao povoamento alienígena. · 

Em 1840, por iniciativa do senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, co
meça finalmente a colonização de braços não escravos para a lavoura do café. sa
raiva revela-nos "que no decurso de 1840 importara o senador Vergueiro noventa 
colonos portuguêses, localizara-os em sua fazenda do Iblcaba, no município de Li
meira. Fôra, porém, tão pouco feliz esta colônia, que em pouco tempo quase se 
desmantelava, permanecendo apenas ali alguns de seus membros. Delib.erando o 
govêrno imperial inandar buscar na Europa e ilha da Madeira colonos a fim de 
suprir a deficiência de braços para a agricultura, expedira a presidência da pro
'ffncia pelo Ministério do Império, o aviso de 25 de fevereiro de 1846, mandando. 
oferecê-los às pessoas que os quisessem receber'', etc . . 

Resultou dêsse oferecimento a chegada ao Brasil, no ano seguinte, de 423 co
lonos alemães, que vieram por conta do govêmo imperial. Com êsses colonos e 
mais uma pequena porcentagem de português~s. teve início a "Colônia Senador 
Vergueiro", em julho de 1847, situada na fazenda de !bicaba. 

Em 1843 foràm propostas no Parlamento brasileiro, pela primeira vez, medidas
tendentes a regular a colonização. Destacou-se dentre elas o financiamento do 
transporte dos imigrantes e respectivo sustento até a sua Instalação nas colônias, 
assim como a instituição nas colônias de escolas de primeiras letras. Em 1871 foi 
firmado um contrato considerado de grande vulto: 2 500 colonos italianos insta-
laram-se em São Paulo. · 

o exemplo de Verguelro, porém, frutificou muito cedo. Multo não demorou 
que outros lavradores prósperos o imitassem nesse plano até então considerado 
mirabolante, mas que, em última análise, era o que poderia salvar a agricultura.. 
Assim, por volta de 1852, "Joaquim Bonifácio do Amaral, futuro visconde de ·1n
daia.tuba, em Campinas, na fazenda "Sete Quedas", o dignitário Luis Antônio de 
Sousa Queirós, futuro barão de Sousa Queirós, em Limeira, na fazenda de "São 
lerônimo", Benedito Antônio de Camargo, em Rio Claro, na fazenda "Boa Vista", 
o Dr. José Elias Pacheco Jordão, em Biri, também em Rio Claro e C. Robillard, na 
sua fazenda "Alagoas", em Ubatuba; e pouco mais tarde, o padre Manuel Rosa de 
Carvalho Pinto, em Corumbataí (Rio Claro), os comendadores Joaquim Benedito 
de Queirós Teles, futuro barão de Japi e Antônio de Queirós Teles, futuro barão 
de Jundiaí, etll. suas propriedades de "São Joaquim," e "Santo Antônio", respecti
vamente, João Ribeiro dos Santos Camargo, em Morro Grande (Rio Claro), An
tônio Joaquim Pereira Guimarães, em São José (Jundiai) e Francisco da Silva 
Franco, em Bethlem de Jundiaí, hoje Itatiba - todos importaram colonos para as 
suas fazendas, dando início assim ao verdadeiro ciclo colonizador do planalto. 

Ao passo que o braço escravo ia-se tornando mais difícil, a necessidade do 
colono adventício aumentava. A colonização estrangeira, entretanto, prosseguia 
morosamente, devido, talvez, a alguns óbices, sobretudo em relação às pertur
bações ocorridas na colônia de !bicaba, que foram, no entanto, apaziguadas gra
ças à intervenção do desembargador Manuel de Jesus Valdetaro. Por outro lado, 
nem sempre o colono estrangeiro era o tipo do trabalhador rural desejado. Era 
mister, portanto, que os poderes públicos, assim como as 9rganizações privadas 
não se descuidassem de garantir, pelos próprios esforços, a propriedade ameaçada 
de desaparecer com o tempo. 

Se, por um lado, viessem faltando os braços escravos, por outro lado, o colono 
estrangeiro honesto e capaz queria encher-se de precauções, sobretudo em rela
ção àos especuladores, "que, por ganho sórdido, procuravam despovoar as casas cor
recionais da Europa para aumentar a população· do Brasil com mendigos e réus 
de polícia". 

A preocupação por uma fórmula que resolvesse o problema da carência de 
braços continuava a ser objeto de e.c;;tudos por parte dos governantes. Em 1866, o 
governador da província de São _Paulo, Dr. João da Silva Carrão, apresentava à 
Assembléia Provincial o seu relatório anual, no qual continha·palavras de estimu
lo à colonização e acenava com "as vantagens que a província de São Paulo, como 
todo o Império, colherão com a imigração de populações laboriosas, que tràgam 



CONTRIBUIÇÃO A CI:tNCIA GEOGBAFIOA 487 

Indústria inteligente para gozarem conosco das riquezas latentes que um solo fe
cundíssimo e um clima excelente prometem ao trabalho". Nesse mesmo ano, en
travam em São Paulo 2 080 imigrantes estrangeiros. E, como que respondendo ao 
apêlo-convite de ca.rrão, o conde Jasienskl visita o Brasil para estudar aqui as 
condições de localização d~ uma corrente migratória polaca. Era por assim dizer, 
o prenúncio da imigração espontânea, que tantos benefícios haveria de trazer.. 

Havia, entretanto,· acompanhado a escassez do braço, um outro problema sé
rio: o da racionalização da agricultura. Costa Pereira proclamava: "Luta a agri
cultura na província com sérios embaraços. Deficiência de braços, principalmente 
de braços livres, que se consagrem com inteligência e atividade ao trabalho agri
cola, falta de ensino profissional que habilite o lavrador a tirar o maior proveito do 
solo, empregando processos aperfeiçoados e instrumentos e maquinismos nas mes
mas condições" etc. A melhor utilização para melhor rendimento tornou-se ne
cessidade imperiosa. Mas como obtê-la? Todos reconheciam sua necessidade, e o 
próprio Fernandes Tôrres, na ocasião presidente da província de São Paulo, pre~ 
gava o ensinamento agrícola aos colonos, salientando a necessidade da fundação 
de uma escola. prática ou fazenda modêlo, em que os lavradores se instruíssem 
tios métodos de melhor preparar e cultivar as terras. Quem deu, entretanto, êsse 
enorme passo foi um particular, foi Carlos Ilídio da Silva, o qual adiantou a quan
tia astronômica de quinze contos de réis para "ensaios do melhoramento da agri-
cultura". · 

O problema da libertação do escravo já andava agitando o mundo intelectual 
brasileiro, e, em conseqüência, trazendo sérias in11uietações aos senhores feudais 
.e grandes cafeicultores. Nas Câmaras, pela imwensa, na oratória dos tribunos 
aplaudidos pelo povo e nas poesias dos vates que se preocupavam com as questões 
.sociais, a libertação dos escravos surgia ostensivamente, num quase desafio ao 
próprio imperador. A verdade é que todo o país adivinhava que algo de novo 
estava para acontecer. · 

Tudo isto, como é óbvio, influiu grandemente na lavoura e serviu para que a 
imigração estrangeira fôsse encarada como uma necessidade inadiável. Era as· 
:Sunto de vida ou morte para, tôda a agricultura se a colonização não fôsse urgen
·temente sistematizada. -- · 

E a libertação do braço escravo, quando velo, quase tombou de morte a aristo-
ua·cia rural. · 

·w 

~ :l!:ste "Boletim", a "Revista Brasllelra de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
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 - Blo 
de Janeiro, D, F. 



Produção Mundial de Bauxita* 

A bauxita, como se sabe, é o principal IJlinério de aluminio e ó que se apre
&enta como possuidor de melhores condições econômicas, já que a alumina produ
zida por ela é de cêrca de 40 a 50% mais barata que a extraída de outras maté
rias primas. Dai sua reconhecida importância e seu valor quase insubstituível 
na produção de alumínio, o qua1 se apresenta como o maior constituinte metálico 
da crosta terrestre, aparecendo na composição de 7,9% das rochas integrantes. O 
metal, não somente de maiores possibilidades futuras, como também o que apre
senta para a técnica moderna os mais variados aspectos, através do emprêgo de 
ligas .especiais. 

PRODUÇÃO GLOBAL 

A produção mundial de bauxita em 1955 registrou um aumento de 8% sôbre a 
do ano anterior. A elevaÇão das atividades extrativas verificou-se na maior parte 
dos paises grandes produtores, exceção feita para os Estados Unidos e Surinam, 
onde as produções apresentaram declínio de 10% e 11 %, respectivamente. Aliás, 
convém salientar, a propósito, que de conformidade com as primeiras cifras divul
gadas houve também em 1956, na produção norte-americana, novo decrésciwo 
da ordem de 3% com relação ao ano de 1955. 

A tonelagem total da produção mundial de bauxita em 1955, foi estimada em 
cêrca de 16 750 mil toneladas, o que significa um aumento de 1200 mil toneladas 
com relação ao ano anterior e de 12 390 mil, isto é, quatro vêzes mais, sôbre os 
índices registados há 10 anos atrás, em 1946, quando a produção atingiu um mo:n
tante de 4 360 mil toneladas. 

A mineração de bauxita, numa base global, tem mostrado na década de após 
guerra, uma elevação anual constante, com exceção de 1950 quando a produção 
declinou de 140 mil toneladas, tendo baixado de 8 290 mil toneladas em 1949 para 
8150 mil naquele ano. Em 1950 é interessante salientar ainda que a despeito dos 
declínios registrados, de um modo geral, na produção da maior parte dos países 
Jnlneradores, os Estados Unidos acusaram uma elevação de 190 mil toneladas, as
sim como Surinam que também apresentou pequenos aumentos na extração dês
se minério. 

No quadro a seguir, baseado, em cifras divulgadas pelo Bureau of Mines, dos 
Estados Unidos, apresentamos a produção mundial de bauxita nos anos de 1953 
~ 1955, em toneladas longas. 

PRODUÇÃO POR PAiSES 

Conforme se depreende três países (Jamaica, Suriname Guiana Inglêsa) to
talizam 48,9% da produção global. A Alemanha Ocidental, a Espanha, Moçambi-

• Transcrito do Jornal do Com6rcio, edição -de 2-VI-1956. 
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que e Austrália, conquanto produtores, não participam com parcelas porcentuals 
no quadro acima, em virtude de suas respectivas produções não atingirem ao in
dice mínimo de 0,1 % do total geral. 

Embora o Surinam seja um dos maiores produtores de bauxita, a quantldad& 
dêsse minério extraída em 1955 decresceu de 11 % (3 013 mil toneladas em .compa
ração com os 3.371 mil registrados em 1954) . 

· o terceiro produtor mundial, a Guiana Inglêsa aumentou em 1955 sua produ
ção de 5% 2 435 mil toneladas, cifras essas somente ultrapassadas em 1953, quan
do a produção d~ bauxita naquela região atingiu o nível recorde de· 2 754 mil to
neladas. 

PAfSES 
Porcentagem 

1953 1954 1955 em 1955 s/a 
prod. total · 

---
Am6rrca do Norte: 

Jamaica . ................ . .•............. 1 203 208 , 19981-14 3 300 000 15,5 
Estados Unidos .............. ....... ..... 1 579 739 1 994 896 1 788 34! 11,Z 

Am6rica do Sul; 
Brasil ... ......... .. . .......... ....... .. 18 524 27 182 31 250 o,z 
Guiana Britânica ........................ 2 754 598 2 309 934 2 435 298 14,9 
Sarina ............ .' ..................... 3 222 630 3 371 703 3 013 580 18,5 

Europa 
Austria ................................ .. 17 932 lG 993 18 838 0,1 
França ....... : ........... . ............. . 1 137 864 1 254 671 1 ·169 229 9,0 
Alemanha Ocidental.. .................... 7 i24 4 153 3 814 -
Grécia .................................. 323 058 3i1 937 492 273 3,0 
Hungria ............. , ........ , .......... . 1 372 000 1 2'10 000 1 221 000 7,5 
Itália ............... '. ................... 267 100 290 423 320 815 2,0 
Rumânia .. .............................. 14 300 14 800 15 800 0,1 
Espanha ................................ 5 106 5 644 6 290 -

URSS ....... ..... ........................ .. 886 000 98'1 000 984 000 0,6 

Iugoslávia ...................... . . . ...... 470 Olô 675 846 772 527 4,8 

Ãsia: 
fndia ......................... •· ... . . · · · 70 848 74 748 80 700 0,5 
Indonésia .... .... .. . ........ ............. 147 191 170 504 259 512 1,6 
Malaia .... ....... ...... ... .............. 152 171 165 6:!2 222 164 1,4 

Ãfrica: 
Africa Ocidental Francesa . ....... ... ·-· .... 332 760 424 195 485 216 3,0 
Moçambique .......... : ..............•... 3 058 2 398 2 611 -'-

Costa do ÜW'o ........................... 115 076 163 517 116 285 0,7 

Oceânia: 1 

.Austrália ...................... : .•....... 4 052 5 4S7 7 563 -
TOTAL: •..•......... ...•.......• . .. 14 100 000 15 550 000 16 750 000 100,11% 

ggMenos de 0,1% 
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A crescente demanda do continente norte-amerlcàno deslocou a Jamalca da 
terceira para a segunda posição entre os maiores produtores de bauxita, elevando
se em 30%, istO é, para a 000 toneladas, em comparação com as 1998 mil tonela
das extraídas em 1954. 

A produção húngara que vem registrando decréscimos seguidos desde 1953. 
quando o montante de suas extrações elevou-..se a 1372. mil toneladas, declinou 
_para 1 240 mil toneladas em 1954 e para 1 221 mil em 1955. 

Na Iugoslávia, onde o consumo do alumínio tem registrado aumentos slgnlfl
-cativos, a mineração de bauxita tem mostrado progressos semelhantes, elevando-
-se sua produção de 470 mil toneladas em 1953 para 675 mil em 1954, com um au-
mento de quase 15% para 772 mil toneladas em 1955. 

A produção da Rússia permaneceu pràticamente inalterada, fixando-se nas 
1184 mil toneladas, enquanto que a oapacidade extrativa da Indonésia apresentou 
o significativo aumento de 170 para 259 mil toneladas. 

A produção norte-americana em 1955 decresceu de 1 994 mil toneladas 
'(em 1954) para 1 783 mil toneladas. 

Finalmente, no que tange ao Brasil convém salientar que, embora o acréscimo 
em sua produção se venha fazendo lentamente, e5:peram-se, ne'ites próximos anos, 
elevações substanciais na extração dêsse minério, em virtude da demanda do alu
.minio e do desenvolvimento da lndústda dêste metal em nosso país. A produção 
em 1953, de 18 mil toneladas, elevou-se em 1954 para 27 mil alcançando em 195~ 
a cifra de 31250 ou seja um aumento de 15% neste ano com relação ao ano 
'1?lterior. 

9"' Use o serviço de lDformações do Conselho Nacional de Geocrafia para dissipar suas dâviclu 
e comple~ar os seus lnlormes s6bre a geognfia em geral e a geografia do Brasil em especial. 

l 



Contribuição ao Ensino 

Transportes F~uviais e Lacustres 
· (No Brasil) 

NAVEGAÇitO FLUVIAL SE(]UNDO AS GRANDES REGIÕES 

Prof. MoACIR M. F. SILVA 
Consultor-técnico do CN(J 

(Secção de G. dos Transportes 

I - Amazônia (Acre, Amazonas, Pará): Navegação do Amazonas, Navegação 
do Alto Tapajós, Navegação dos Autazes, linha de Belém a Tucurui, ex-Alcob~ça, 
no Tocantins, servindo à E. F. Tocantins, além de outras· linhas estaduais e dei 
navios particulares que fazem o comércio dos "regatões" . 

. II - a) Nordeste Ocidental (Maranhão e Piauí) : Navegação dos maiores rios. 
maranhense e a navegação própria do Parnaíba. 

b) Nordeste Oriental (Ceará até Alagoas): Navegação do Baixo São Francis-
co .entre· Penedo e Marechal Floriano (ex-Piranhas) (Alagoas). 

III - a) Leste Setentrional (Serglpe e Bahia) : Viação Baiana do São Francis
co e outras linhas fluviais. 

b) Leste Meridional (Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais): Navega
ção Mineira do São Francisco e outros rios e navegação do baixo Paraíba: 

IV - Sul (São Paulo): - as linhas da antiga Viação Fluvial São Paulo -
Mato Grosso e outras linhas fluviais do estado .e.., (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul); - Navegação de Itajai a Blumenau; navegação do rio Guaíba; 
da lagoa dos Patos; da lagoa Mirim e do rio Uruguai. 

V - Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso): ao norte, a navegação do Mamo
ré-Guaporé; ao sul, a navegação de Pôrto Esperança e Corumbá e a navegação. 
das linhas que servem a São Paulo e Mato Grosso; e ainda as navegações do To
cantins e Araguaia. 

A grande maioria de nossos rios navegáveis, para não dizer a totalidade, ne
cessita de trabalhos de limpeza e. de regularização de seus cursos que facilitem. 
mais a navegação. 

Atualmente, as embarcações que trafegam os rios são de construção apropria
da a essa navegação, sendo algumas de propulsão a roda de lado, ou de pôpa,; 
fundo chato e pequeno calado. 

Na Amazônia, têm curiosas denominações vulgares: "gaiolas", "vaticanos", 
"chatas" e "chatinhas". 

"Os tais naviozlnhos, geralmente de vapor e utilizando a lenha como combus
tível, têm mesmo a f acies de um "gaiola" flutuante, graças às telas que põem os. 
passageiros a salvo da fúria dos "carapanãs" durante a noite e dos sugadores piuns 
nas longas horas do dia" (Lima Figueiredo ........ Terras de Mato Grosso e da Ama.-
2ônia). 

"Os vaticanos são mais suntuosos e, segundo a opinião de Raimundo de Mo
rais, têm êsse pomposo nome, porque "de noite, iluminados à luz elétrica parecem 

Nota - Aula ministrada no Ccrso para Aperfeiçoamento dos Professores Secundários promo
vido nos meses de Janeiro e fevereiro de 1956 por iniciativa. da Faculdade Nacional de Fllosofta. & 

em cooperação com o Conselho Nacional de Geografia. 
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palácios flutuantes, advindo-lhes certamen~ dessa impressão, que deixam, o no
me de "vaticanos". Nada falta nesses enormes gaiolões". (Lima Figueiredo, op. 
cit.). 

Bernardino José de Sousa, em seu Dicionário da Terra e da Gente do Brasil, 
ensina: 

"Gaiola; dicção amazônica, de uso também no Maranhão e Piaui (rio Pàrnai
ba), que designa os pequenos vapores que navegam nos rioi, pondo em comuni
cação as cidades, as vilas, os povoados e os "barracões" sitos à margem dos mes
mos. O "gaiola'', diz Raimundo de Morais, que estudou a sua influência na vida 
amazonense "é o bonde, o carro, a locomotiva da imensidade do vale. Veio da 
ubá indígena, através de cem feitios, ao navio regional de hoje, e1egante, forte, ve
loz, manobreiro, com fábrica de gêlo, luz elétrica, dois mastros, pequeno ..calado. 
Da elevada superestrutura, desenvolvidas obras mortas, dois, três conveses, ca
marotes nas amuradas, adveio-lhe o apelido irônico e pitoresco de "gaiola". Muito 
recentemente, aos "gaiolas" mais amplos e de mais confôrto, dão o nome de "va
ticanos". 

No mesmo Dicionário encontramos: 
"Vaticano": vide "gaiola". Vocábulo que, na Amazônia, tem o sentido peculiar 

de "paquête fluvial de grande porte". A respeito escreveu Raimundo de Morais no 
seu Dicionário de Coisas da Amazônia: "Gaiolas" de 900 a 1000 toneladas, cons
truidos na Holanda, que ao presente trafegam na Amazônia. São os maiores na
vios fluviais do momento. Confortáveis, camarotes e camarinhas telados, máqui
nas sôbre o convés, três toldos. . . Movidos por duas hélices, embora de pouca 
marcha - 8 a 9 milhas - poucas embarcações oferecem comodidades iguais, tão 
amploJJ, arejados, limpos se mostram em todos os departamentos". 

Raimundo de Morais, no Dicionário de Coisas da Amazônia não registra "gaio
la", de que trata em outro livro seu, (Na Planície. Amazônica) - mas explica "va
ticano" e "chatas". Do primeiro têrmo já se fêz menção. Do outro, diz êsse autor: 

"Chatas" - "Gaiolas" da Amazon River de roda à .pôpa que trafegam no 
Alto Purus, Alto Jurua e Acre nos meses de verão. De duas toldas, máquina em 
cima do convés, três pés de calado, cêrca de duzentas toneladas de deslocamen
to, é uma excelente embarcação para o mister em que é aplicada. Doce de govêrno, 
andando a ré, ao sair e ao chegar dos portos manobra melhor, descrevendo cir
-0ulos magnificos sôbre o flanco para onde está carregado o leme. Casco frágil, 
a sua defesa é a multiplicidade de porões . . Muitas vézes navega com um, dois 
porões furados e alagados, sem naufragar, devido aos demais serem estanques". 

A propósito das "chatinhas" esclarece Lima Figueµ-edo (op. cit., 236): 
"Num determini:i.do ponto, o vaticano não pode remontar mais a caudal que 

tlesce de nível com rapidez incrível. Para não ficar prisioneiro da vazante, como 
sói acontecer, o comandante procura o caminho de jusante, onde aguarda a che
gada das "chatinhas" de roda à pôpa que atracam, logo que chegam, ao costado 
da nave que trouxe ares do Atlântico. Começa a trabalheira do transbôrdo. Tira 
das chatas, põe no vaticano; tira do vaticano põe nas chatas. Que servidão infer
nal! Por quanto não vai ficar o preço da mercadoria transportada"? Finalmente 
quanto às "chatinhas encontramos no relatório de 1940 do comandante Bulcão 
Viana, superintendente da SNAPP: "Nove navios fluviais, para os altos rios, tiJ>O 
americano, de roda à pôpa, conhecidos por "chatinhas" de 160 toneladas brutas". 

Em suma, é nítida a distinção entre "gaiolas", "vaticanos", "chatas", ou 
"chatinhas" e "regatões". · 

"Os "gaiolas" são navios pequenos, de tipo inglês, com uma chaminé apenas, 
de tonelagem bruta variável, mas pequena (entre 167 e 600, os atuais da SANAPP). 

"Os "vaticanos" são navlos maiores, de tipo holandês, com duas chaminés pa
ralelas de tonelagem bruta t?rólCima de 1000 (os atuais da SNAPP são de 951 to
neladas). 

Os "gaiolas" e os "vaticanos" são movidos a hélice. 
AS "chatinhas" são navios de roda à pôpa, ,li.e tipo americano, destinados aos 

altos rios, sendo menores do que os "gaiolas', (as chatinhas atuais da SNAPP têm 
apenas 160 toneladas brutas) . 
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Talvez a denominação de "chatas" provenha do fato de haver outros navios 
de roda à pôpa maiores do que as "chatinhas". Assim, a SNAPP possui, pelo menos 
um, do tipo inglês, de 303 toneladas brutas. Evidentemente, a designação genérl• 
ca de "chatas" e "chatinhas" provém de seu calado mínimo, que lhes permite subl· 
remos rios até pontos de profundidade escassa. Prestam bons serviços nas vazan
tes, nos locais onde não podem chegar nem os vaticanos, nem os gaiolas. 

Linhas acima, aludimos aos "regatões". 
Assim se denominam, na Amazônia, os que, em embarcações de vários tama

nhos, desde simples barcos até mesmo pequenos navios, propriamente ditos, e~r
cem o comércio ambulante, vendendo tôda a sorte de artigos (fazendas, fumos, ob
jetos diversos) e comprando borracha, que é trazida a bordo, em "pelas" (grandes 
bolas), pelos próprios seringueiros. (Por vêzes, aplica-se o nome de · "regatão", 
rião já ao comerciante fluvial, mas à própria embarcação em que é realizado êsse 
gênero de comércio ambulante). Os "regatões" são afinal, os "mascates" da rêde 
amazônica, penetrando por tôda parte em busca de fregueses. Ensina o Prof. José 
Veríssimo da Costa Pereira (em Tipos e Aspectos do Brasil, editado pelo IBGE, 5,.ª 
ed., 1949): . 

"Atualmente é possível distinguir pelo menos três tipos de "regatão": o pe
queno; o médio e o grande. 

"O pequeno é o tradicional mascate estabelecido em pequeno "batelão", co
berto de palha e tocado a remo. Vende em geral tudo o que se pode condenar; a ca-
chaça (aguardente), as cartas de jogar, etc. De preferência se insinua pelos altos 
igarapés, longe das sedes dos seringais, nos pontos onde a navegação regular não 
consegue atingir . 
•• •• •• •• ••• • • • • •• ••• •J' • • •• •••••• •• ••• • •••• • •••• , •• • •••• • •• ' •• •••• ' •••••••• 

o "regatão" médio usa uma pequena-lancha de motor ou de vapor. Já é evo
luído. Procura manter transações mais ou menos legais, comércio regular com os 
próprios ser.ingallstas. Possui pequenos capitais e, assllp., em sua lancha minúscula 
pode levar quase de um tudo. Presta serviço inegàvelmente pois que podendo che
gar a pontos não atingidos .pela navegação regular e de maior calado, leva aos 
seringais mais afastados da civilização, certo confôrto material, concorrendo assim 
para maior e necessária aproximação espiritual. Não visa, como os pequenos "re
gatões", os seringais menores, totalmente desprotegidos, mas de preferência os 
grandes, porque o seu comércio é lícito e de maior envergadura. 

"Os grandes "regatões" se estabelecem de preferência numa bôca de rio donde 
passam a irradiar o seu comércio: Delas fazem partir pequenas embarcações, de
pois de já haver criado espécie de entreposto mantido com capitais próprios, ou 
com créditos e "aviamentos" feitos por "aviadores" de Manaus e Belém. Nas bôcas, 
constroem verdadeiros armazéns, suas embarcações atuais são "lanchões", dois, 
três, às vêzes dnco, rebocando batelões coalhados de mercadorias, ou cargas de 
"expedição" enviados dos portos de Manaus ou de Belém. 

N.B. - Convém distinguir-se, como se faz, modernamente, entre "seringuei
ros" e "seringalistas"; seringueiros são· os empregados, seringalistas são os pro
prietárk>s dos seringais (os em.pregadores). 

• • • 
"SISTEMA BRASILEmo DE VIAÇÃO FLUVIAL" 

(segundo o general Jaguaribe de Matos) 

"Linhas fluviais de base de um sistema brasileiro de viaÇao" 

São as seis seguintes: 
1) - a Grande T P F .do Norte, isto é, Tronco Paralelo Fluvial do Norte o ma· 

jestoso rio Amazonas: 
Comenta o general Jaguaribe de Matos: 

· "lt a mais completa aquavia do mundo, superior ao Mississlpi, ao Volga e ao 
Reno, ao Canal Albert como ao São Lourenço; depois das grandes adaptações que 
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-aofrei:'am e que prosseguem. O Amazonas permite que se apure um canal de 20 
metros de profundidade minima, no trecho da f.oz até Manaus. O rio continua po

:rém adequado à navegação transatlântica até o pôrto de !quitas, base naval da 
·República do Peru, passando por Letícia, pôrto comum ao Peru e à Colômbia, da 
aual é base naval. • . 

Quase todos os seus grandes afluentes são navegáveis e, pode ser traçado em 
uma carta o limite do que. chamamos caixa aluviônica do rio Amazonas, por linhas 
que passem de cachoeira a cachoeira, entre os afluentes de uma, como de outra 
margem, assinalando os extremos da navegação. 

Essas cachoeiras formam os últimos degraus da descida dos planaltos. Uma 
descrição minuciosa desta TPF seria extremamente longa. A grande TPF do 
Norte se ligará à TMF de Oeste (Linha-Tronco, na direção geral do meridiano, 
l'luvial, ao Oeste) : Paraguai, Jauru, canal intermédio, Guaporé, Mamoré, E. F. 
Madeira-Mamoré e rio Madeira, represeiitada pelo rio Madeira; à TMF Centro
Oeste, mesmo itinerário até Guaporé, rio Sararé, canal intermédio, rios Juruena 
e Tapajós, - representada pelo rio Tapajós; à TMF Central: rios Paraguai, São 

-Lourenço, Poguba, Cogueiau, canal intermediário, Garças, Araguaia, Tocantins -
representada pelo rio Tocantins; à TMF Centro-Leste: Rio Grande formado): do 
Paraná, canal intermédio, rio São Francisco, rio Grande - afluen~e de São Fran
cisco -, rio Prêto - afluente do Grande -, canal intermédio, passando ha lagoa 
do Veredão, rio do Sono e rio Tocantins, - representada também ~elo rio Tocan
tins". 

2) - a Grande TMF do Oeste, isto é, Tronco M~ridional Fluvial do Oeste rios 
Paraguai, Jauru - canal intermédio - Tios Guaporé e Mamoré - Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré - rio Madeira. 

Informa o general Jaguaribe de Matos: 
"A primeira idéia de ligar as bacias do Prata e do Amazonas por um canal, na 

região Jauru-Guaporé pertence, ao que afirmam alguns autores, a jesuítas. A pri
meira travessia verificada parece dever-se ao 3.0 governador e Cap. do Mato Gros
so e Cuiabá D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, o qual, em 1771, fêz passar um 
barco de 12 remos de borda, do rio Alegre, afluente do Guaporé, para· o rio Aguapei, 
afluente do Jauru, sôbre o istmo de Aguapeí. A travessia do barco fê2-se por ter
ra, em carros de boi. 

No ano de 1773, o 4.0 governador e capitão general de Mato Grosso e Cuiabá 
D. Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres renovou a tentativa mas foi 
infeliz, porque os rios estavam menos cheios e os pontos atingidos pela navegação 
ficaram muito afastados, malogrando a tentativa. 

Hoje êsses rios têm muito pouca água e o projeto por ai seria dificultoso. 
'Eduardo José de Morais, repetiu êsse projeto em 1869 e o procurou realizar, quando 
Já era coronel de Engenheiros, em 1890, requerendo na companhia do então ma
jor Taumaturgo de Azevedo, o privilégio e vantagens decorrentes, ao marechal 
Manuel Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República do Brasil. Atual
mente a Engenharia do Exército realiza a construção de uma estrada ·de roda
gem, acompanhando em parte o traçado da linha telegráfica da Comissão Rondon, 
ligando a cidadetde Cácere.s à cidade de Mato Grosso. O trecho Cáceres-lllf>rto Es
piridião já está realizado". 

3) - a Grande T M F Centro-Oeste, isto é, a grande linha Tronco Meridiano 
Fluvial Centro-Oeste - mesmo itinerário até o Guaporé-rio Sararé ~ Canal in
termediário - rios Juruena e Tapajós. 

A propósito, presta o general Jaguarlbe de Matos os seguintes esclarecimen
tos: 

... "a ·descida do Juruena ao Sararé e ao Guaporé é suave. :t!:sse era o cai;ninho 
trilhado no século XVIII, esquecido até agora, quando os interêsses pela explo
ração da borrac~a levaram novamente a movimentar essa adormecida. 

O Juruena tem um grande salto, que teria de ser contornado por um canal, o 
Tapajós apresenta também o obstáculo do salto Augusto de 12 metros de queda 
vertical, exigindo, seja um canal lateral ao salto, seja um canal para o rio São 
Tomé, seu afluente da margem direita, por onde os seringueiros costumam passar, 
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entre um e outro rio, arrastando as canoas, por terra. Outro empecilho existe en
tre Bela Vista e São Luis, portos situados à margem direita do Tapajós acima e 
abaixo do trecho encachoeirado e vencido por estrada de rodagem à margem 
direita do rio. Tão grande é a via Juruena-Tapajós, tão farto o_ volume de água 
que apresentam êsses rios, que os escolhos apontados não devem ser causa do 
abandono da idéia de aproveitar-se uma das mais centrais e mais possantes. 
dentre as aquavias que correm para o norte. 

São Luís é término da linha de navegação, que, vindo do Amazonas, sobe o 
Tapajós. Os que viajam rio acima, seguem pela estrada de rodagem e retomam a 
~vegação em Bela Vista, vencendo corredeiras até a foz do São Tomé, sobem 
até o barracão Barreto de onde, por terra, em sentido do leste para oeste, vão 
alcançar o Tapa_jós a montante do salto Augusto, para continuar a viagem. ... 

No tempo do Império eram comuns as viagens, entre Santarém, à margem do 
TapajÕJ, e Diamantmo, à margem do rio dêste nome, da bacia do Paraguai. 

Era sulcado o Tapajós, o baixo Juruena, o Arinos e o rio Prêto, seu afluente, 
até o antigo pôrto de Teixeira e dai por terra, por Diamantino ou não, para Cuiabá. 

O curso de Alto Juruena, entre a linha telegráfica Rondon e a foz do Arinos, 
era desconhecido e só foi revelado após a exploração' que o general Rondon con
fiou em 1912 ao seu prestimoso auxiliar, o então capitão Manuel Teófilo da Costa 
Pinheiro. 

Foi ai que se verificou a boa navegabilidade do Juruena ... " 
4) - a Grande T M F Central, isto é, a grande linha Tronco Meridional Flu• 

vial Central: rios Paraguai, São Lourenço, Poguba, Cogueiau Canal intermediário 
- rios Garças, Araguaia e Tocantins. 

São ainda do general Jaguaribe de Matos as palavras que seguem: 
"O rio das Garças é navegável desde sua foz no riõ Araguaia até a confluên

cia do Barreiro e essa navegação poderá continuar para montante com o apres
tamento do i:io, sub-conditiones . .• 

o rio das Mortes, grande afluente da margem esquerda do Araguaia, é nave
gável por lancha até a cachoeira das Cruzes ou da Fumaça, passando no pôrfo 
do velho arraial de mineração do século XVIlI denominado "Acaés", ponto ocupa
do recentemente pela Fundação Brasil Central. O rio Vermelho da margem di
reita do Araguaia, é navegável sem interrupção até o Travessão, passando o qual, 
-a navegação pode continuar para barcos de pequeno calado. O rio Tesouras, da 
margem direita do Araguaia, continuando por seu afluente o rio do Peixe, tam
bém dá navegação. O rio Vermelho, como o rio Tesouras e seu iJ,fluente Peixe, fo
ram cursados por capitães-generais, fidalgos, negociantes, etc., que procuravam 
Vila Boa de Goiás, antiga capital da capitania, no tempo colonial e por aí chega
vam a Santa Rita ou a outros pontos próximos da antiga capital. Muitos outros 
rios dependentes do Araguaia, poderão ser navegados. 

O que mais interêsse traz a essa navegação é o seu prolongamento pelo rio 
trocantins acima, a partir da confluência Araguaia-Tocantins. A navegação re
gular atinge Pôrto Nacional e continua até a foz do rio Paraná da margem direita, 
pelo qual sobe até Palmas. Voltando a confluência Tocantins Paraná, a navegação 
pode continuar em barcos menores chegando à confluência de dois rios, o Mara
nhão à margem direita e o rio aí chamado também Paraná ou das Almas_ ou Uru
bu à margem diteita pelo qual prossegue até pôrto de Goiás. O capitão-general 
Tristão da Cunha Meneses desceu .:por êsse rio e pelo Tocantins, em 1789, condu· 
zl.ndo tropa de Vila Boa para Belém do Grão Pará. O Sr. Rodriguez del Busto 
em memória apresentada à 3.ª Reunião do Congresso Cientifico Latino America
no, que se reuniu no Rio de Janeiro em 1905, baseando-se em uma citação do geó
:srafo Alfredo Maro, lembra que por um canal de cêrea de 40 quilômetros partindo 
da fazenda São Domingos, no rio Urubu, pode-se alcançar o rio Vermelho, pondo 
em comunicação navegável os rios Tocantins e Araguaia". 

5) - a Grande T M F Centro-Leste, ou de Leste, isto é, a grande Linha Tron
co Meridiano Fluvia~ Centro-Leste: ..:_Rio Paraná-Rio Grande (formador do Pa
raná) - canal intermediário - Rio São Francisco - Rio Grande (afluent~ do 
.Sãc Francisco) - canal intermediário - passando na lagoa do Veredão - rios 
do Sono e Tocantins. · 
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Do relatório de 1947, do general Jaguaribe, a que recorremos, destacaremos 
apenas um tópico: 

. "A nossa 5.ª grande via fluvial, como solicitação mais urgente para adapta
ção de correntes naturais em aquavias, começa no Rio Grande do Paranã, opera 
sua ligação direta ao rio São Francisco, a passagem dêste para o Tocantins, sain
do no Amazonas, no Parnaiba, saindo no Atlântico nordeste, realiza a passagem 
mediante canal, do Parnaíba para o Itapecuru, saindo no Atlântico Norte em São 
Luís e ainda no Atlântico L. através da E. F. Great Western• cujo prolonga
mento (do trecho vindo de Recife) está assegurado no Plano Nacional de Viação 
até ao rio São Francisco, em Boa Vista ou Cri pós". 

6) - a T· P F Centro-Sul ou Linha Tronco Paralelo Fluvial Centro-Sul ou 
aquavia Tietê - canal Paraíba, ou ainda, conforme propõe o general Jaguaribe 
de Matos "Aquavia da Civilização".** 

"Poderemos cognominar essa poderosa linha de Aquavia da Civilização. Na 
realidade cogitamos de conseguir que por ela trafeguem possantes barcos e vapor, 
arrastando vãrias chatas que formarão comboios fluviais, varando os mesmos lo
cais por onde passaram monções paulistas, no.século XVI, nos ensaios de penetra
ção e depois, nos séculos XVII e XVIII em franca expansão de conquista e de ex
ploração econômica:, ora infletindo depois nos rumos de E. e de O. para Minas, 
Bahia, Piauí, Goiás, Mato Grosso, etc ... , ora refluindo para a costa, Paraíba 
abaixo, na direção do Rio de Janeiro. 

Quando nos referimos a essa via, não tínhamos conhecimento da iniciativa 
de engenheiros paulistas que já haviam focalizado o assunto. Constitui preito de 
justiça citar o nome ressonante do Dr. Plínio de Queirós, como o Dr. Caio Dias Ba
tista. ~se último engenheiro, ao que parece, além d.os estudos geo-econômlcos que 
realizou nos quais põe, no relêvo que merece, o rio Paraíba, outrora grande e prin
cipal fator econômico de São Paulo, chegou a focalizar a realidade técnica, pro
jetando eclusas para vencer os.desnivelamentos do rio. 

Não conhecemos êsses projetos mas assinalamos a visão bem norteada dos 
que procuram soluções técnicas, mesmo dificeis, para resolver os altos problemas 
econômico-sociais, ao invés de se aquietarem nas soluções fáceis sem projeção 
para o futuro, como se a técnica fôra o último objetivo e pudéssemos nos desven
cilhar da preocupação do amanhã. 

No seu lnteressantissimo trabalho, o Dr. Calo Dias Batista expõe duas feições 
para o traçado do canal de ligação Tietê-Paraiba, uma pelo rio Mandi (da mar
gem direita do Tietê) e, pelo Parateí (da margem esquerda do Paraiba) e outra 
direta, seguindo aproximadamente o traçado da EFCB desde a ponte no rio Tietê, 
até as proximidades da estação de Guararema, no rio Paraiba. O canal serã então 
de ordem de 20 a 25 quilômetros, e percorrerá parte do trecho por onde, em eras 
passadas, a atual cabeceira do Paraiba, continuando a primitiva orientação NE-SO, 
ia ligar-se ao Tietê, do qual constituia a cabeceira principal. 

Os modernos trabalhos empreendidos pela Light and Power no Paraiba, 
junto à foz de Pirai, para captação de água para o abastecimento do Rio de Ja
neiro, vieram mostrar que não seria utopia pensar-se em fazer desaguar o Parai
ba dentro da baía da Guanabara, com o que seria imensamente aumentado o valor 
da T P F. Centro-Sul, ou Aquavla da Civilização Brasileira. 

Todo o sistema brasileiro de viação fluvial poderá ter como escoante even-
tual essa poderosa e estimável aquavia. Acreditamos que muitas das 56 cachoeiras ~ 
do Tietê poderão ser vencidas sem eclusas e que os saltos de Itapura e de Ava
nhandava, poderão ser ladeados. Quanto ao Paraiba, o recurso às eclusas será 
por vêzes inevitãvel, nos locais em que o rio corre encaixado e,ntre montanhas". 

7) a pequena T P F do Sul, isto é, a pequena Linha Tronco Paralelo Fluvial 
do Sul .J..... Rio Jacuí (da bacia da lagoa dos Patos - rio Vacacaí - canal inter
mediário - rio Ibicui;-da bacia do Uruguai). (Têm sido feitos também projetos 
de ligar Pôrto Alegre diretamente ao Atlântico por um canal, passando em Tôrres). 

• Denominação, na época, da atual "Rêde Ferrovlàrta do Nordeste". 
• • Relatório da !'Com. de . Revlsl!.o do Plano ou Viação", 2.• vol., 1947, 
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Diz o general Jaguaribe de Matos: 
"Esta linha representa uma velha e justa aspiração · do povo gaúcho. Dize

mos justa porque os rio-grandenses do sul foram os brasileiros que melhor se 
abeberaram aos problemas da navegação interior. 

Em nenhum lugar no Brasil o progresso é mais legitimamente decorrente da 
ãgua do que nas regiões da antiga Viamão, zona que se constitui pela convergên
cia de rios, que formam os dedos de uma ·mão aberta. 

Muitas interpretações existem sôbre a maneira como os penetradores do co
mêço do século XVIII divisaram no solo a mão aberta. Nela entram o Guaiba, 
que seria o polegar, o Jacui, que seria o dedo indicador, o Caí, que formaria o dedo 
médio, seguido pelo rio dos Sinos e pelo Gravatai, êste formando o dedo minimo. 
·Outras interpretações, nos parecem menos consentâneas. 

o Guaiba prolonga-se, como rio navegável, pelo Jacui, para além da con
'fluência do rio Vacacai. 1!:ste por sua vez é navegável e alguns dos seus afluentes 
também o são, ~m pequenos trechos. 

O Camaquã, da vertente da lagoa dos Patos, também dá boa navegação. O mu
.nicipio de São Gabriel goza do privilégio de fazer a união natural das bacias rlor 
grandenses. . 

Ali; a lagoa das Três Aguas· (que não aparece nas cártas) dá nascimento aos 
rios Salso e cambai, afluentes da margem direita do Vacacai. Da mesma lagoa 
:,parte uma das cabeceiras do Camaquã, grande contribuinte da lagoa dos Patos, e 
.Pela sua margem ocidental. Por sua vez o banhado ãe S. Gabriel, região encharca
da pelas águas do Vacacai, situada ao norte da cidade de São Gabriel, opera nas 

,enchentes a comunicação com as cabeceiras do rio Cacequi, afluente da margem 
direita do rio Santa Maria, que entra pela margem esquerda do Ibicui, da bacia 
.do Uruguai. Esta indicação sintomática não bastaria para justificar um projeto 
de ligação navegável entre as bacias do Uruguai e do Jacui-Guaiba. 

Foi uma grande·enchente, propiciando a chegada a São Gabriel de barcos de 
mais de um metro de .calado, vindos pelo Jacuí e V'acacai, o que despertou no 

.,grande estadista mineiro, o conselheiro Dr. Joaquim Antão Fernandes Leão (mi
nistro da Marinha no gabinete Paula e Sousa, ministro da Agricultura no gabinete 
de 16 de julho de 1868, quando presidente da província do Rio Grande do Sul, 
de 1859 a 1861) a · idéia de ligar por um canal o Vacacai ao Ibicui. Daí para cá a 
1déia tem sido glosada, por vários técnicos de valor e em obediência a essa velha 
aspiração é que incorporamos êsse canal entre os nossos anteprojetos. Outro tra
.çado, segundo informa o provecto Dr. Artur Pereira de Castilho, liga diretamente 
o Ibicui ao Jacui. O traçado será mais longo e o canal maLS vultoso. 

A idéia de Eduardo José de Morais, expressa e definida em carta e relatório 
publicados em 1887, de ligar Pôrto Alegre ao mar por um canal que se desenvolve, 
passando próximo de Barra do Tramandai; passando em Tôrres e chegando a La
guna, está geralmente aceita. Do lado 'ele Laguna até Araranguá, já existem traba· 
lhos feitos pelo DNPRC. A secretaria: da Viação do Estado do Rio Grande do Sul 
tem estudado exaustivamente o assunto. O prolongalllento do canal por dentro 

-O.a Lagoa dos Patos, passando na lagoa dos Barros, com saída na Barra do Traman
dai e continuando por dentro da costa através das lagoas dos Quadros e da !ta.
peva até Tôrres, consta da planta elaborada pela Diretoria de Viação Fluvial -
Comissão de Melhoramentos da Navegação Fluvial e Lacustre - 1921". Um ou
tro projeto também consignado na planta acima referida, encurta o trajeto e põe 
Pôrto Alegre através do curso do Gravatai, em comunicação direta com a lagoa 
dO'S Barros, de onde prossegue pelo traçado já-· descrito. 

Registramos na carta geral o primeiro traçado, simples sugestão para que 
não fique esquecida a realização da TP do Sul. 

&se grande empreendimento, obra de justiça e de patriotismo, permitirá 
que os brasileiros que laboram nas regiões fronteiras da Argentina e do Uruguai 
não fiquem na dependência dos países vizinhos para se proverem de roupas e uten
.sílios essenciais à sua subsistência, produtos êsses, por vêzes, fabricados no Brasil 
e comprados, por sôbre a fronteira, aos nos~os confrontantes, a cujos lares êles 
.chegam com multo maior facilidade do que às povoações gaúchas do leste. Outras 
serão as vantagens havendo transportes diretos· por água desde o mar até o rio 
Uruguai, sempre por território brasileiro". 
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Outras z'tgações sugertãas: 

Além das ligações interflµviais decorrentes dos 7 (sete) grandes troncos re
feridos, outras L F (ligações fluviais) foram sugeridas no estudo do general Ja-
guaribe de Matos. Entre estas citam-se: . 

1) - ligação do rio Urubu, contribuinte do rio das Almas, formador do To
cantins, -com o rio Vermelho, afluente da margem direita do Araguaia. 

Esta· ligação faz que -a Grà.nde TMF Central se constitua de dois r~mos: o 
oriental (Tocantins) e o ocidental (Araguaia) 

2) - Ligação Taquari-Coxim-Camapuã-canal-rio Pardo. <Constituindo uma 
primeira aquavia de ligação E:ntre as bacias do Paraná e do Paraguai, em seus 
cursos superiores; 

3 - Ligação entre o rio Miranà.a-Nioaque-canal-rio Brilhante-rio Ivinheima, 
(Realizando, assim, uma segunda aquavia de ligação entre os rios Paraná e Pa
raguai, dentro do território brasileiro) . 

O general Jaguaribe de Matos, cuja alta competência como geógrafo e cartó
grafo é reconhecida;de há muito se salienta como um apaixonado do estudo dos 
rios como vias espontâneas de transportes, não o mais rápido, evidentemente, po
rém o mais econômico, sem contestação. · 

Prova-o, além da valiosa contribuição que, nesse gênero de transportes, - u 
fluvial, com tôdas as suas possibilidades imediatas ou futuras, - prestou, ao en
sejo da revisão dos Planos de Viação (o Nacional e Rodoviário), prova-o, repetin
do, em outro estudo seu, ~nterior. Queremos nos referir à tese, sob o titulo Lea 

fdées sur la P]Jif;siographie Sul-Amertcaine, apresentada ao 3.° Congresso Interna-
cional de História das Ciêr;·cias, r.eallzado em Portugal em 1934 . . 

Nesse interessante ensaio que versa especialmente a hidrografia da América 
do Sul, o nosso eminente patrício focalizou também o aspecto das comunic~ções 
entre as bacias fluviais, a saber: 

1) - a comunicação da bacia do Amazonas com a do Madalena 
II) " " " " " " " " " Orenoco 

III) " " " " " " " " " Esequibo 
IV) " " " " " " " " " Oiapoque 
V) " " • " " " " Prata 

VI) " " " " " " " " " · S . Francisco 
VII) - as comunicações entre a bacia do São Francisco e a do rio da Prata~ e 

finalmente: 
VIII) - a comunicação entre as bacias dos rios Paraná e Uruguai. . 

li::sse traball:~o tratou, de maneira resumida, de algumas das ligações que, pos
teriormente, incluiu, como linhas fundamentais, em seu plano fluvial do Brasil 
a cujo propósito teceu considerações em tôrno do que denomina a "política da 
ãgua" e que, em última análise, é a recordação da conveniência de aperfeiçoar e 
desenvolver os transportes aquaviários em um país, como o nosso, que tem uma 
rêde hidrográfica tão vasta, com tantos rios espontâneamente navegáveis e mui
tissimos outros que se podem adaptar à navegabilidade comercial, mediante obras 
de melhoramentos, fáceis de realizar. 

Evidentemente, ningliém de bom senso pretende que se façam imediatamen
te tôdas as ligações interfluviais, cujas possibilidades de execução foram esbo
çadas, mas o que não padece dúvida é que, algum dia, quando o Brasil tiver maior 
produção industrial, carecendo, portanto, de movimentar grandes massas de maté
rlas-prima5, a baixo custo, (e também gêneros .aliménticios para sua população 
crescente), há de apelar para as aquavias, não só as naturais, os rios, como tam
bém as artificiais, os canais, realizando, então, algumas das sugestões do general 
Jaguaribe de Matos e outras equivalentes por suas finalidades econômicas seme
lhantes. 
· Vem, a propósito, -as palavras que constam do relatório da Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos para Desenvolvimento Econômico (no vol. Estudos diver
sos, p. 220), referindo-se à falta de estudos técnicos e econômicos sôbre os nossos · 
rios: 
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"1!:sses estudos são essenciais, não apenas para o planejamento das aquavtaa 
tntemas". 

"São igualmente imprescindíveis à determinação do verdadeiro potencial hi
drelétrico do país e do planejamento de trabalhos de irrigação. 

Realmente, os rios do Brasil constituem provàvelmente os seus maiores recur
sos naturais até agora pràticamente inaproveitados. Nenhum plano para o de
tenvolvimento econômico do país será completo se ignorar a enorme contribuição 
;otencial de seus rios". 

"Possuindo a rêde fluvial mats extensa que qualquer região comparável do 
globo e necessitando urgentemente de meios baratos de transporte, é surpreen
dente que o Brasil não tenha ainda aproveitado suas a(Juavias internas". 

"Aparentemente, o que há por trás dessa negligência é a faUa de compreen
são e noção do papel básico que o transporte aquaviário, pode e deve desempe
nhar no desenvolvimento do país. Por exemplo, é opinião muito difundida, a de 
que o transporte fluvial está fora de moda, e esta idéia errônea e hàbilmente ex
plorada pela propaganda de defensores de outras formas de transporte . . . " (os 
grifos são nossos). · 

Formulando outras considerações, aquela Comissão técnica recomendou; rela
tivamente aos melhoramentos para regularização de nossos transportes fluviais. 
os seguintes projetos prioritários: 

• 1 _:_ Rio Jacuí - de Pôrto Alegre a Cachoeira dÔ Sul e um trecho do rio 
Taquari; 

2 - Rio Paraná - de Guaíra até a confluência do Tietê; 
3 - Rio Tietê - da barragem da Light & Power, próximo de São Paulo, até 

a confluência com o rio Paraná; 
4 - Rio Mearim - da Barra do Corda até São Luís; 
5 - Rio Parnaíba - de Floriano a Parnaíba; 
6 - Rio São Francisco - de Pirapora e Petrolândla; 
7 - Rios Amambai, Brilhante e Pardo, no estado de Mato Grosso, na margem 

direita do Paraná; 
8 - Rio Paranapanema - da confluência com o rio Paraná até Ourinhos; 
9 - Rio Doce - aprofundamento do rio e criação, na foz do mesmo, de um 

pôrto suficientemente profundo; 
10 - Rio Cuiabá - dessa capital até a confluência com o rio Paraguai; 
11 - Rio Paraguai - da confluência com o rio Cuiabá até Pôrto Esperança; 

e finalmente; 
12 - Rio Tocantins - de Pôrto Nacional até Jacundá. 

• • • 
AINDA OS "RIOS E CANAIS" NO PLANO GERAL DA VIAÇÃO NACIONAL 

Na Comissão de Revisão do Plano Geral de Viação, de 1934CPlano misto, férreo
tlúvio e rodoviário) e também do Plano Rodoviário Nacional, de 1944 Csõmente 
rodoviário) teve atuação brilhante o Eng0 • Gilberto Canedo de Magalhães, dire- • 
tor do Departamento Naéional de Portos, Rioi; e· Canais. 

Salientando-se, como era de esperar-se, dada a sua reconhecida competêncià 
profissional nas matérias de sua especialização (portos e aquavlas) o eng.0 • Ca
nedo de Magalhães em seu relatório, datado de 9-V-1946, considerou necessários, 
em beneficio de nossa navegação interior, alguns trabalhos de melhoramentos 
de aquavias naturais, ou sejam rios navegáveis e também a construção de onze 
(11) aquavias artificiais, ou sejam canais. 

Especlficamente, as sugestões do Eng.o canedo foram: 

I) - Aquavias natur~is (rios) a melhorar-se; 

a) rios da bacia Amazônica e em particular os rios Branco, Araguaia e To
cantins; 
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b) rios da ilha do Marajó; 
c) rios Pindaré, Grajaú, Mearim e Itapecuru, no estado do Maranhão; 
d) rio Parnaiba; · 
e) rios Japaratuba e Sergipe, no estado de Sergipe; 
f) rios Paraguaçu, Ubu, Pardo e Jequitinhonha, no estado dá Bahia; 
g) rios Doce e Itapemirim, no estado do Espírito Santo; 
h) rio Paraiba do Sul, no estado do Rio de Janeiro; 
i) rios Iguaçu, no estado do Paraná; 
j) rios Cachoeira, Itajai, Canoas, das Antas, Araranguá, no estado de Santa 

Catarina; · 
k) rios Jacuí, .camaquã e Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul; 
l) rios da bacia do São Francisco; 

m) rios da bacia do Paraná, no trecho brasileiro; 
n) rios da bacia do Paraguai, no trecho brasileiro, os rios São Lourenço e 

Cuiabá. 1 

Acrescentou o Eng<>. Canedo Magalhães: 
"A par dêsses rios, deverá ser recomendado um estudo sistemático e intensivo 

para a ligação entre as várias bacias, de preferência por aquavias". 

II) - Aquavias artificiais (canais) a construir-se: 

à> canal de Caciquiare, ligando o Orenoco ao rio Negro. • 
- 11.:sse canal foi projetado pelo Corpo qe engenheiros do Exército Ame
ricano, em trabalho notável. 

b) canal ligando o rio Tartarugas, que deságua no oceano, ao lago Tarta
rugas, dêsse lago, pelo rio Jenipapecu, ao lago Arari, e dêste à baia de 
Marajó, pelo rio Arari. 
- :ltsse sistema atravessará a ilha de Marajó, saneando-a e permitindo 
que as embarcações que demandam o pôrto de Belém o façam em menos 
tempo e com mais segurança do que pela costa norte da ilha de Marajó, 
passando pelo cabo Maguari. 

e) canal de Cerijó, ligando as baías de Cumã e São Marcos, no Maranhão, 
pondo em comunicação os ·rios que deságuam nessas baías. 

d) Canais de Santa Maria e Pomonga, ligando os vales do Vaza-Barris e do 
Japaratuba. 

e) Canal de Goiana, com 6 quilômetros, ligando a cidade de Goiana ao Ca
pibaribe-Mirim. 

f) Canal Laguna-Araranguá, ligando essas duas cidades,. cujo primeil'O 
trecho, Laguna-Jaguaruna está concluído. 
- :ltsse canal, prolongando-se até a lagoa dos Patos, permitirá que o 
carvão sul-rio-grandense venha facilmente aos portos carvoeiros catari
nenses (Laguna e Imbituba) . 

g) Canal do Varadouro, ligando as zonas de Iguape e. Cananéia ao pôrto de 
Paranaguá. , 

h) canal Alegre-Aguapei, comunicando a bacia do Amazonas com a do 
Prata. 

1) canal, ligando o rio Prêto ao rio do Sono (o primeiro da bacia do São 
Francisco e o segundo da bacia do Tocantins), através da lagoa do· Ve
redão. 

j) canal ligando o rio Manuel Alves da bacia do Tocantins ao rio das Bal
sas, afluente do Parnaiba; e finalmente, 

k) canal ligando o rio Prêto, afluente do São Francisco, ao rio Gurguela, 
afluente do Parnaiba. · 

• • • 
o relatório da Comissão de Revisão do Plano de Viação, depois de considerar, 

no vol. II, parte integrante do mesmo Plano, os rios e .trechos navegáveis, que 
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ilQnstltuem os primeiros quadros por bacia.ci hidrográficas, (! a VIII) , insertos nes
ta nossa exposição, ·apresenta, entre outras, as seguintes conélusões: 

"Independentemente dos rios São Francisco e Amazonas, para os quais a 
lonstituição Brasileira já determina o integral' aproveitamento e consigna para 
lSEo as necessáriàs· verbas, devem os demais rios ser melhorados, obedecida a se-
guinte ordem de prioridade: · 

- aquêles que çonstituem limites internacionais, para facultar ao Brasil 
entrar na posse econômica de extensas regiões fronteiriças; . 

, aquêles que já facultam navegação permanente, constituindo o principaJ 
ou único meio de transporte da região; 

- aquêles que atravessam mais de um estado da União ou estabeleçam os 
atstemas de oomunicações com o interior do pais; . 

- aquêles cuja imp0rtância. econômica ou estratégica assim o Ju.stiflq'1e; 
- e os demais rios que já estejam integrados neste Plano; · 
- cogitando-se concomitantemente dos vários problemas correlatos para o 

[llProveitamento integral do rio, tendo em vista, também; 
- a irrigação, das terras marginais, 
- a defesa das populações ribeirinhas contra as' inundações, 
- e o aproveitamento 9e energia hidrelétrica. 
"O melhoramento a ser feito deverá ser progressivo e permanente, obede

cendo às várias fases do trabalho à seguinte ordem: limpeza do leito e das 
pargens, derrocamento de parcéis, fixação das margens, balizamento, draga
pm e, finalmente, regularização do rio e aparelhamento dos portos fluviais". 

"Deverá ser promovido o estudo intensivo e sistemático para a ligação entre 
as várias bacias hidrográficas, preferlndo-se, desde que não haja outras consi
derações de caráter preferencial, as indicações constantes do plano geral dl· 
retor da navegação interior". 

"Antes que êsses estudos para a ligação das vá.rias bacias hidrográficas, por 
JDeio de vias navegáveis, passam ficar concluídos, deverá ser cogitada a cons
trução de estradas de rodagem, entre os limites dos trechos navegáveis dêsses 
rios". 

Encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo o relatório a que nos vl ... 
mos reportando, com o projeto de lei par·a sua aprovação, o qual tomou o n.0 326-F, 
de 1949, foi o mesmo pormenorizadamente estudado na Câmara dos Deputados, 
onde já se acha na fase de redação final, formulada, em 27 de janeiro dêste ano 
(1955) pelos deputados Getúlio Moura, Benedito Mergulhão, relator, Antônio Pei
xoto e Roberto Moreno. 

Nesse projeto de lei, com cinco (5) artigos, apenas, há. referência expressa, 
no § l.O do art. 1.0 , ao "plano fluvial". i!:ste compendiará, em carta geográfica do 
Brasil, adrede confeccionada, o que consta das relá.ções descritivas III e IV, a~ue 
se refere o mesmo artigo 1.0. · 

A de n.0 III é a "Relação clescrttiva d{tS Vias atualmente navegadas e cons
tantes do Plano Fl11-vial Nacional". 

- Essa relação é a que consta dos quadros I a VIII das bacias hidrográflcaa, 
nesta exposição, com as seguintes alterações: 

1) - Supressão, relativamente ao rio Paraguai, do trecho Corumbá e Cácerea . 
(Não sabemos porque, talvez lapso de cópia) . · · -

2) - Inclusão dos seguintes rios e trechos~ 
a) -Moji-Pardo de Pôrto Ferreira a Pontal; 
b) - Bapucai, de Pôrto Cuba.tão a Pôrto Fama e de Pôrto Fama a Pôrto Ca.pi-

po do rio Claro. · t lJ 
A outra de n.0 IV, é a "Relaçãq descritiva dos comais constantes do Plano 

Fluvial Nacional". ' 
Constam, dessa relação, 28 canais, sendo que os 10 (dez) primeiros são os 

mesmos lÍldlcados pelo Engo. Ca.nedo Magalhães (de letras b a k de sua re_Iação), 
excluída apenas à letra· a) ou seja o canal de Caciquiare ,(rio Negro-Orenoco). 

T-25454 
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Os 18 restantes, que figuram na redação final do J>roJeto, na Câmara, são: 

11 - Canal Jauru-Guaporé; 
12 - Canal Sararé-Juruena (Guaporé-Tapajós) : 
13 - Canal Cogueiau-Caiamo (São Lourenço-Garças); 
14 - Canal Lambari-Rio dos P.atos (Rio Grande-Alto São Francisco) ; 
15 - Canal Paraíba-Tietê; 
16 - Canal Vacacai-Ibiaú (Jacui-Ibicu1) ; 
17 - Canal Urubu-Rio Vermelho (Araguaia-Tocantins); 
18 - Canal Lajeado-Santana. (Tocantins-Grajaú); 
I~ - Canal Parnaíba-Itapecuru (Teresina-Caxias); 
20 - ~nal Aguas Verdes-Marimbondo CSapucai-Rio Grande); 
S1 - Canal Coxim-Camapuã CTaquarl-Pardo) ; 
22 ~Canal Nioaque-Brllhante <Mlranda-Ivinheima); 
23 - Canal entre os rios Uruguai e Iguaçu; · 
24 - Canal entre os rios Iguaçu e Paraná; 
Z5 - Canal entre os rios Ribeira de Iguape e Iguaçu; 
26 - Canal entre os rios Itajai do Norte e Negro; 
27 - Canal entre os rios das velhas e Acre; 
28 - Canal Américo Bimas ligando o canal que separa as 11.has de Cairu ao 

rio Sirinhaém e ao rio Igrapiuma, na baía de Maraú, estádo da Bahia. 

• • • 
Para uma ligeira idéia do que, em matéria. de viação fluvial, se pa.ssa nos 

~a.dos Unidos, vamos dar a palavra a. um ilustre patrício nosso, o Sr. Afonso 
Correia, que vive naquele grande pais, fazendo parte da Pan American Unlon e 
que na revista Amértcas, editada em três lin~uas, pela O.E.A., assim se manifesta, 
entre muitos outros informes úteis e interessantes. 

"Os Grandes Lagos que, em grande .parte, dividem os Estados Unidos do Ca
nadá, constituem o mais vasto sistema de navegação lacustre do mundo. No entre
tanto o seu aproveitamento integral só foi possível por meio da construção dos 
custosos canais de ligação entre os mesmos e do aprofundamento dos canais de 
acesso. O rio Santa Mària, por exemplo, que llga o Lago Superior aos demais Gran
des Lagos, está entrecortado de grandes rápidos e corredeiras, num declive de 21 
pés de altura. Para transpor essa barreira foram construídas quatro comportas. 
Cêrca de 85% de minério de ferro dos Estados Unidos são atualmente transporta
dos para as usinas siderúrgicas do pais através dessa via·aq.uática. Para aquilatar
~e a importância dêsse pequeno canal, basta dizer-se que passa através dêle mais 
u;rga do que através dos canais do Panamá e Suez reunidos. Nos cem anos de 
aqa existência o canal "Soo" (como é geralmente conhecido) deu passagem a 
mais de 4 000 000 000 de toneladas de carga, a quarta parte das quais nos últimos 
dez anos. Seria interessante investigar-se o que seria dos EE. UU. sem essa pro
vfdêncial obra de engenharia. Onde estariam os grandes centros siderúrgicos? O 
que teria sido feito do ferro de Mezabi e do cobre de Michigan? Considerando-se 
que as minas de carvão do este e as jazidas de ferro do noroeste se encontram a 
~tenas de quilômetros de distância, era imprescindível que êsses elementos vitais 
da siderurgia norte-americana fôssem juntados sem que as despesas d~ trans
porte tornassem o seu custo proibitivo. ~sse milagre foi realizado pelo "Soo", pro
porcionando o transporte mais barato do mundo. A quanto teria chegado o custo 
do aço se a fenomenal quantidade de minérlé> de ferro vindo de Mlnesota (que 
atualmente' atinge cêrca de 3 000 000 000 de toneladas, a contar de 1885) tivesse 
s.tdo transportada por estrada de ferro para as usinas siderúrgicas de Illinois, In
c:Uana, Ohio, Nova York, e Pennsylvania, .em vez de sê-lo pelos vapores dos Gran
des Lagos, cujos fretes não chegam a 1-% milésimo de dólar por tonelada-milha? 
-_ multo possível que todo o arcabouço da indústria norte-americana se tivesse 
desmoronado por não poder competir, em preços, com a indústria do velho mundo. 

Os rios e canais dos Estados Unidos que atualmente se encontram em per
feito estado de navegabllldade medem cêrca de 44 000 quilômetros (28 600 milhas) • 
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Para atingir-se êsse total e mantê-lo, foram construidos numeros<>s canais 
contendo 312 comportas e 219 reprês'as de navegação, além dos traba~os ordi
nários e constaJ;>.tes de conservação, tais como desobstrução dos leitos, dragagem, 
balizamento, sinalização luminosa e colocação de bóia. Existem no pais 417 portos, 
dos quais, 131 nos Grandes Lagos. · 

1 1 

, "O custo infimo do transporte sôbre água e a facllidade que todos têm de 
utilizá-lo, faz que as indústrias se instalem de preferência em suas margens. Eis 
ai a razão pela qual a maioria das grandes cidades do mundo estão localizadas à · 
margem de artérias navegáveis. Consoante o recenseamento de 1950, 30 das 36 
cidades norte-americanas com mais de 300 000 habitantes se encontram à margem 
de tais vias; e 73 das 106 cidades de mais de 100 000 habitantes se acham locali
zadas em canais navegáveis construidos inteiramente ou em parte pelo govêrno 
federal. A cidade de Houston, no estado do Texas, situada a 80 quilômetros do 
Gôlfo do México, é um exemplo impressionante disso. Em 1910 contava essa ci
dade apenas 78 000 habitantes. Com a construção do canal que lhe deu saída para 
o mar, a sua população cresceu de maneira assombrosa, tendo atingido 600 000 
habitantes. Hoje Huston é o segundo pôrto dos &itados Unidos. 

Parece-nos que não é necessário transcrever-se mais. O que fica é bastante 
expressivo da importância inegável das aquavias no progresso econômico de 
um pais. Mesmo de um pais, como os Estados T:J!tAties, que dispõe das melhores 
ferrovias e rodovias, em qualidade e em quantidade. 

I 

~Anualmente o Conselho Nàctonal de Geografia realiza um concurso de monogratiu de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. concorra com os seus estudOI 
geográficos, seus levantamentos, SU.'l documentação. 
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ORIGEM: Muitas teorias têm sido apresentadas para explicar a origem do 
petróleo. Estas teorias podem ser classificadas, geralmente, em 3 divisões prin
c:tpais: 

1 - Teorias Inorgânicas 
2 - Teorias orgânicas 
S - Combinações das teorias orgânicas e inorgânicas. 

Teorias fnorgtintcas: entendem-se por inorgânicas iôdas as reações quimlcas, 
que se dão sem a interferência de organismos vivos. Existem 3 teorias inorgâni
cas principais: 1-A teoria do carbureto; 2 --a teoria da gipstta; caICário e água 
quente e 3 - a teoria vulcânica. A teoria do carbureto é baseada no fato de que, 
nos laboratórios, os carburetos e cãlcto, ferro e vários outros elementos, produ
zem hidrocarburetos quando em contacto com a água. Dessa maneira, por esta 
teoria, o petróleo seria formado pela; Uberação ·do acet,Ueno, quando a água en
vasse em contacto com o carbureto pré-existente no l'nterior da crosta terres
tre. O acetileno, C.H. ou C.JI.,._., assim liberado, subiria através de fendas, falhas, 
etc., até as rochas sedimentares da capa, onde condensaria após polimerização. 
Eilta teoria, entretanto, não encontra apoio nos fatos. Na natureza não se en
«>ntram os carburetos, e nem os metais alcalinos em estado livre, capaz de pro
duzi-los, quando em contacto com o co •. 

A teoria oo calcário, gipsita e água quente estabelece que a ação da água 
11uente sôbre o calcário, Ca CQa e a gipsita, Ca SO• 2 (H•O), fornece, como produtos 
as constituintes do petróleo. No entanto, contra esta teoria, há o fato de que os 
processos químicos· para a sua efetivação nunca foram satisfatõriamente expli
cados ou, mesmo, obtidos no laboratório. 

A teoria vulctinica é baseada no fato de que os gases, expedidos por certos 
ntlcões, carregam pequenas porcentagens de hidrocarbonetos. Presume-se, por 
esta teoria, que os gases são condensados antes de atingirem a superfície, por 
•trarem em contacto com formações mais frias perto da mesma fonnando, as
slm, o petróleo. Esta teoria, bem como as outras acima citadas, falha completa
mente quando se trata de explicar a ocorrência do petróleo, nas rochas e estrutu
raa geológicas em que o mesmo é usualmente encontrado. 

Teorias org4nicas: Dêste ponto de vista, entendem-se por or~ânicos todos os 
processos q~cos que se dão, direta ou Indiretamente, s.través dos sêres vivos. 
Alguns cientistas admitem que o óleo é de origem animal, outros que êle seja de
riJMlo de matéria vegetal. As discussões, neste sentido, têm sido numerosas, de 
modo que as teorias orgânicas foram classificadas em 3 classes:· 1 - teorias ani
~ 2 --:- teorias vegetais e 3 - combinações das teorias animais e vegetais. 

• "l"rabalho estraldo d& Revista do. Diretório Acadêmico de Engenharia Quún1éa do Parant. 
- Ili.• 1 - 1115e. 
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As teorias animais estabelecem que o óleo é derivado da decomposição doa 
corpos de animais marinhos, tais como peixes moluscos, corais, formas microscó
picas, etc., As teorias vegetais admitem que o petróleo foi formado às expensas de 
restos de plantas. A combinação das teorias animais e vegetais parece explicar, de 
modo satisfatório e aceitável, a origem do petról~o. l!:ste, de acôrdo com esta. teo
ria, ter-se-ia derivado a partir de restos de animatSe vegetais conjuntamente. 

Pelas teorta.s orgdnicas o petróleo seria formado da seguinte maneira (Pli
nto de Lima, 1949: 157 e 158): 

1 - A matéria orgânica, constituída de restos vegetais e animais é deposi
tada, juntamente com lama e areia, no fundo da água ao longo da orla marinhar 
nas baías, lagos, lagunas e nos pântanos. 

2 - As camadas, contendo a matéria orgânica são, então, cobertas por e.s-
pêssas camadas de outros sedimentos. , · 

3 ~ Esta cobertura sedimentar e a água atuam como protetores dos detri
tos orgânicos, evitando sua rápida destruição pela oxidação. É óbvio que esta 
proteção é particularmente eficiente quando a água é salgada, ficando a maté
ria orgânica conservada, como se fôsse em salmoura. 

4 - Com o tempo processa-se a transformação da matéria orgânica em pe
tróleo por intermédio de reações químicas, bacteriológicas, pressão das camadas 
sobrepostas e pela ação do calor. J!:ste pode ser produzido pela pressão daquelas 
camadas, pela pressão das fôrças que ocasionaram o dobramento das rochas e 
pela intrusão de massas de rochas ígneas. Todos êstes fatôres, reunidos, causam 
a destilação da matéria orgânica para formar o petróleo. 

As camadas, onde se processou a transformação do material orgânico em 
óleo, são denominadas camadas geradoras ou camadas fontes. Posteriormente, 
o petróleo se acumula en;i certos lugares, geralmente distantes do seu lugar de 
origem, constituindo então os campos petrolíferos. 

É evidente a importância capita1 das camadas geradoras na pesquisa do pe
tróleo. A procura de estruturas geológicas, favoráveiS à acumulação de petróleo, 
só é compe,nsadora quando há çamadas geradoras, na região. ~ 

'11'1.g. 1 - Afloramento de folhelhos escuros, sa
propélicos da formação Iratl, em "Engenheiro 

Gutlérrez" (Município de Iratl, Paraná). 

De modo geral, as cond1çoes geo
lógicas em que o óleo é encontrado, 
levam os técnicos a acreditarem que 
os sedimentos marinhos de côr escura, 
ricos em matéria orgânica e estrati
gràficamente próximos das acumula
ções de óle9, são as prováveis camadas 
geradoras. 

Um ótimo exemplo de camadas ge
radoras, para citarmos um caso bra
sileiro, seriam os folhelhos betumino
sos (errôneamente chamados xistos) 
da formação Irati. Os folhelhos escu
ros devonianos, da formação Ponta 
Grossa, podertl, também, ser conside
rados camadas geradoras. A figura 1 
ilustra um afloramento de folhelhos 

escuros, sapropélicos; da formação Iratl, nas proximidades da estação Enge
nheiro Gutierrez, no município de Irati. 

Dessa maneira, o petróleo que porventura seja encontrado nos estados do 
Paraná e Santa Catarina, em estruturas favoráveis à sua acumulaÇão, pode, com 
tôda a probabilidade, ter sua origem nessas formações (com ma.ior possibilidade 
na formação Irati). 

MIGRAÇAO E ACUMULAÇAO DO PETRÓLEO EM ESTRUTURAS FAVORAVEIS 

o petróleo, uma 'vez formado haqúelas camadas, é encontrado nas mesmas 
sob a forma de partículas 1;Usseininadas. É óbvio que o .. pet:cóleo assim dissemina
do, não constitui jazidas comercialmente exploráveis. Entretanto, o petróleo tende 
a Inigrar das camadas geradoras para estruturas onde êle possa se aclimular e 
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"amadurecer".-Esta migração é a regra geral e se dá sob a ação de vários fatôres. 
Admltem-se as seguintes causas para a migração (Plínio de Lima, 1949: 160 e ~62). 

1 - Pressão' dos gases; 
2 - Diferença de t>êso especifico entre a água e o petróleo; 
3 ....:... Movimento das águas subterrâneas; 
-4 - Pressão resultante de diastrofismo (movimentos da crosta teJ,"res-

tre); . 
5 - Compactação dos sedimentos; 
6 - Capilaridade. 

Pressão dos gases~ ~ um fato, perfeitamente comprovado, que o gás natural 
acompanha, invariàvelmente, o petróleo. Além disso, os hidrocarbonetos líquidos 
têm alta tensão de vapor, tensão esta que aumenta com a temperatura. Se levar
mos em consideração que a temperatura das rochas aumenta com a profundidade 
(grau geotérmico) e que o calor pode ser produzido por dobramento e pela proxi
midade de intrusões magmáticas, é de se esperar que parte do petróleo esteja sob 
forma de vapor. Os gases, em sua tentativa de escapar, movem-se através dos 
intersticios das rochas e levapi consigo o petróleo, seja empurrando-o ou seja. 
sob a forma de pellculas ao redor de bôlhas de gás. 

Diferença de péso específico: O óleo, como é sabido, flutua na água. As rochas 
porosas estão freqüenteµiente saturadas de água. Dêsse modo quando a água e 
óleo entr~m em contacto, êste tende a ocupar a parte superior dos estratos 
porosos. · 

Movimento da$ águas subterriineas: As águas pluviais, dos rios, dos lagos, 
etc., Infiltram-se através das rochas porosas da crosta terrestre e, por elas, cami
nham na direção do seu eventual ponto de descarga, em nível mais baixo. Essas 
correntes de água. podem carregar petróleo flutuando na parte superior das 
mesmas. 

Pressão resultante de diastrofismo: Quando uma série de camadas sedimenta
res empilhadas horizontalmente, umas sôbre as outras, sofrem esforços laterais, 
as referidas camadas se dobram com produção de compressões e tensões que 
tendem a expulsar qualquer fluido, nelas contido, para as zonas de menor pres
·sâo. -

Compactaç4o dos sedimentos: Sob êste titulo entende-se a diminuição da 
porosidade das camadas, em virtude do efeito do pêso dos novos sedimentos su
cessivamente depositados. O fluido que estiver preenchendo os poros será, assim, 
comprimido e forÇado a deslocar-se para. outros lugares. 

Capilaridade: Sabe-se, pôr Intermédio da fisica, que o efeito da capllaridade é 
, proporcional à tensão superficial dos liquidos, aumentando coni a diminuição do 

diâmetro dos poros. Nas rochas se..dimentares os poros são, eni geral, de natureza 
capital e tanto menores, quanto menor a granulação. A tensão superficial da 
água é muito maior que aquela do petróleo, de modo que a água tende a expelir o 
óleo e o gás, das rochas de granulação fina, para aquelas de granulação grossa, 
onde os poros, naturalmente, são de maior diâmetro. 

1l:ste são os fatôres que1 ao que tudo indicà, ocasionam a migração do petró
leo. Entretanto, para que o óleo possa se acumular, são n·ecessários vários requisi
tos, essenciais, traduzidos, conforme salientamos acima, em estruturas geológicas 
satisfatórias e espaça suficiente. . 

Tão logo principiou a migração, os fluidos passaram a. formações de poros 
maiores e' menores compressivels, tais como areias e arenitos. No momento em 
que o petróleo passou a estas últimas rochas, sua movimentação passou a ser 
efetiva através de distâncias mais ou menos grandes, sem que, contudo, o mesmo 
pudesse escapar destas formações (a não ser que as mesmas estivessem fratura
das). Esta migração do óleo continua, até que o mesmo ache uma barreira ou "al-
çapão", impedindo sua. marcha e possibilitando sua acumulação. · , 

A figura 2 ilustra um éaso em que o petróleo, da camada geradora "B" fo
lhelho argiloso), passou por migração para a formação mais porosa "C" <um 
arenito), acumulando-se na parte superior dêste, onde encontrou uma camada 
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Impermeável "D" (folhelho argiloso), impedindo a sua marcha para cima. No. en
tanto, a migração lateral continua a se efetivar até que, 'eventualmente, o óleo 
encontre uma barreira ou "armadilha" que o prenda definitivamente. 

Convém esclarecer que positivamente, o petróleo não se encontra formando 
lagos, bôlsas ou bacias subterrâneas. O óleo preenche os f.I'ltersticios das rochas 
porosas, tais como das areias, dos arenitos, bem como de calcários fissurados ou 
cavernosos e, ocasionalmente de certas rochas igneas (como, por exemplo, dos 
meláfiros em certos lugares do estado de Santa Catarina, que se encontram im-

..... "' : ·. . . . . . . . . . .~ .... .. ....... ,•. .... . . · ..... . 
D-------------"" ----- - - - - -= 

j:g/~::/:~:.}(-;:>.:-.-:: ~ .:\:\: ~::;.:,:::._:~::_·::_._\_:·::) ~!H:'.-
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Fig. 2 -Mecanismo da migração do petróleo, 
da camada geradora B, para a camada porosa e. 
A camada D é impermeável, Impedindo ml
gracão posterior para ci'ma. A migração lateral 
continua, entretanto, até que o 6leo encontre 
uma "armadilha" que o pre~da em definitivo. 

pregnados de petróleo que migrou dos 
folhelhos betuminosos do gru.po Irati 
para formações, estratigràficamente 
mais recentes) . · 

A porosidade, nas areias sôltas, va
ria de 30 a 45% do volume total. Nos 
arenitos (que são areias litiflcadas, 
isto é, com os grãos cimentados uns 
aos outros> , a porosidade varia de 5 
até 30%, sendo em média 16%. Uma 
apreciável maioria dos arenitos produ
tores de petróleo tem porosidade entre 
15 a 25%. As rochas calcárias (que são 
rochas relativamente compactas), po
dem ter sua porosidade elevada. até 
cêrca de 35%, por fendllhamento e di.s
solução. Até mesmo os folhelhos argi
losos, muito mais compactos, alcan-
çam perto de 12% de porosidade quan

do fendilhados. A porosidade das rochas igneas varia de acôrdo com a sua 
petrologia e grau de intemperlsmo, ao qual as mesmas ~stiveram sujeitas. Há 
exemplos de basaltos (rochas de granulação fina), que são reservatórios consi
deráveis de óleo. A porosidade, nestes casos, é devida. principalmente, à pre
sença de vesículas e juntas, formadas nos referidos basaltos durante os processos 
de resfriamento da: massa. ignea (a propósito já citamos o casq dos meláfiros). 

RESUMO DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS 

Existem diversas estruturas, na crosta terrestre, favoráveis 'ªº ' aprisiona
mento e COn.seqüente acumulação do petróleo. Estas estruturas têm que preen
cher condições, sine qua non, para se constituirem em reservatórios de óleo. Assim,' 
por exemplo, é necessário que as mesmas contenham camadas porosas, situadas 
entre outras impermeáveis ; que as camadas superiores não sejam fraturadas; 
que existam, nas proximidades, cama-
das, fontes, etc . 

Dentre estas estruturas, a.s ma.is 
comuns são as seguintes: 

Anticlinais: As anticlinais são con
sideradas as estruturas geológicas mais 
comuns, na acumulação do petróleo. 
Uma anticlinal pode ser definida co
mo dobra com a convexidade voltada 
para éima e abrindo-se para baixo. 
:1!lste dobramento resulta de esforços 
laterais, sôbre as rochas de crosta . A 
tendência do petróleo é se acumular na 
parte superior, dêstes tipos de dobra
mentos. Ali se dá a separação da água, 
que passa a ,ocupar a parte inferior do 
depósito, do petróleo, que ocupa a. parte 
média e do gás, que se aloja na parte 
superior, dando-se esta separação gra
ças às diferenças· no pêso especifico. 

Fig. 3 - Uma anticlinal, considerada como 
estrutura ideal para a acumulação de petróleo. 

A figura 3 ilustra uma anticlinal simétrica, podendo-se verificar, na mesma, 
de que modo aqUêles três compostos estão distribuidos na dobra. 
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Outros tipos de estruturas favoráveis, relativamente comuns, são as falhas, as 
lentes, as discordtincias, os domas de sal, etc. 
...... As falhas são fraturas ao longo das quais houve movimentação das camadas 
ou de blocos contiguos. Se uma falha ocorre, em determinado lugar dos horizon
tes porosos, ao longo do qual os fluidos estão migrando, o óleo pode se acumular 
defronte do plano de falha. A figura 4-A dá uma idéia das falhas ideais para êste 
tipo de acumulação. 

Os arenitos em forma de lentes, dentro de formações impermeáveis, como os 
tolhelhos, podem eventualmente servir de reservatórios para o petróleo. Um 
exemplo tipico, dêste tipo de estrutura, pode ser encontrado no Paraná, com o 
arenito Tibaji que ocorre como lente dentro dos folhelhos Ponta Grossa. 

B 

e 

óiscoróoncio 
Fig. 4 - Dustra uma série de estruturas tavo

rAvels 1 acumulação de petr6leo. 

A figura. 4-B exemplifica êste caso. 
As discordânciaS (que são quebras 

ou interrupções numa seqüência de ca
madas) , podem se constituir em estru
turas satisfatórias para o acúmulo de 
óleo. A figura 4-C ilustra uma destas 

A estruturas. 
· Podemos citar, a.inda, os domas de 

sal, que são associados com mui~ 
ocorrências de petróleo, fornecendo 
uma classe especial de estrutura. A 
figura 5 mostra, claramente, uma delas. 

As relações estruturais dos domos 
de sal podem ocorrer em qualquer dos 
seguintes modos: 

a) - As massas salinas agem co
mo "fechos" nos flancos de um hori
zonte, ao longo do qual o óleo está 
migrando. 

b) - a intrusão do sal, nos estra
tos locais, pode ocas'ionar um dobra
mento anticlinal das camadas superio
res. Nesta anticlinal secundária o óleo 
pode-se acumular normalmente; 

c) - podem ocorrer, ocasional
mente, várias falhas nas camadas que 
estão sendo penetradas pelo domo de 
sal, em virtude de fôrça intrusiva dês
te. Estas falhas podem acumular óleo; 

d) - ao redor da periferia dêstes 
domos, os sedimentos geralmente so
frem um afinamento na sua espessura, 
possibilitando a ascensão do petróleo 
de estruturas mais profundas, em con
seqüência do enfraquecimento das ca
madas lmpermeáve~. 

PESQUISA GEOLóGICA DO PETRÓLEO 

De tudo o que foi resumido, acima, sôbre a origem e a acumulação, podemos 
deduzir as condições fundamentais, indispensáveis-, para que o petróleo possa 
ocorrer em determinada zona. 

l!:stes requisitos são, em sintese: 
1 - a região deve conter rochas sedimentares não metamorfoseadas; 
2 -a região deve conter camadas geradoras ou camadas fonte; 
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3 - a região deve conter camadas suficientemente espêssas, de rochas poro-
aas e permeáveis, intercaladas entre rochas relativamente impermeáveis; · 

4 - a região deve conter estruturas geológicas favoráveis à .~cumulação. 
· Dêste modo, o geólogo deve primeiramente eliminar tôdas as áreas de rochas 

metamórficas e ígneas de seu programa de pesquisas. As rochas metamórficas de
vem ser eliminadas devido às profundas modificações que elas sofreram, as quais 
destruíram ou expulsaram o petróleo que eventualmente contivessem. Em virtu
de das rochas ígneas se terem solidificado de massas em fusão a altas temperatu• 
ras, não ocorre petróleo nas mesmas, normalmente. Quando estas rochas apresen
tam acúmulo de óleo, como nos casos raros citados acima, é devido à migração 
do petróleo de camadas geradoras, situadas na sua proximidade. Para exempllfl
car uma região, onde as pesquisas para petróleo seriam totalmente inúteis, cita
mos o primeiro planalto do Paraná, 011 planalto de Curitiba, onde as rochas são, 
dbminantemente, metamórficas e ígneas. A eliminação destas áreas, do plano de 
pesquisas, é feita por reconhecimento geológico ou, então, simples consulta a um 
mapa geológico. 

O segundo passo é procurar bacias de rochas sedimentares e verificar se ali 
existem possíveis camadas geradoras e camadas receptoras, estas constituídas de 
rochas porosas e permeáveis, capeadas pgr estratos impermeáveis. 

Para que êstes dados sejam obtidos, é mister um levantamento geológico de 
superfície. Se o levantamento não fornecer todos os dados necessários, recor
re-se às sondagens. Acresce dizer que, em ~errenos de geologia nia1. conhecida· por 
falta de afloramentos, a sondagem é o únieo reéurso. Somente após observada a 
presença das .condições apontadas, é que_ o geólogo deve passar à fase que con
siste na verlflcação das estruturas geológicas satisfatórias para a acumulação. 

A pesquisa das estruturas é feita por 3 métodos: 
a) - levantamento geológico; 
b) - prospecções geofísicas; 
c) - sondagens estruturais. 

Levantamento geológico: - É realizado por uma pequena turma formada 
por um geólogo e um ou dois ajudantes. Se a área fôr florestada, são necessári08 
mais alguns auxiliares. 

Os levantamentos são feitos, inicialmente, com bússola, passômetro, altímetro, 
cUnômetro, etc. ·Em áreas com afloramentos, freqüentes e_ nítidos, êste método é, 
geralmente, suficiente para localizar estruturas. Quando as rochas são fracamente 
Jnclinadas, toma-se necessária a utilização de métodos mais exatos. 

Todo o trabalho de levantamentos de superfície e do mapeamento de estru• 
turas, é grandemente facilitado pelos mapas topográficos e geológicos, porventura 
existentes, da região a ser pesquisada. A fotografia aérea tem sido amplamente 
usada para preparação de cartas topográficas provisórias que servem de base a 
estudos _de campo mais pormenorizados. 

Os dobramentos e outras estruturas podem, não raro, ser vistos do alto, com 
relativa facilidade. Dessa maneira, muitas vêzes, as estruturas podem ser localiza
das diretamente sem outro trabalho, além de um vôo. 

Resumo das prospecções geofisicas: - Os métodos geofísicos, comumente 
usados na pesquisa de estruturas petrolíferas, podem ser claasificados em: 

1 - Métodos magnéticos, que se baseiam no principio de que certas rochas 
têm maior fôrça magnética que outras. O instrumento usado é o magnetômetro, 
que é fàclimente transportável. Com êsse método é possível pesquisar uma área 
relativamente grande, em pouco tempo. Entretanto, a interpretação das anomalias 
verificadas é dificil e deve ser realizadà à base de dados geológicos. 

2 - Métodos gravimétricos, que se utilizam da diferença da atração da gravi
dade, que existe entre rochas de alta densidade e aquelas de menor densidade. 
~te método usa; na pesquisa de petróleo, dois tipos de instrumento: o gravime
tro e a balança de tmção. 

3 - Métodos sísmicos, são os que se baseiam nas diferenças de velocidade das 
ondas elásticas, entre rochas de vários _tipos, permitindo, em geral, a determina-
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ção da profundidade de certas massas de rochas. O principio, em síntese, é o mes
mo do sismógrafo usado no estudo dos terremotos. O tremor de terra é, por êste 
método produzido artificialmente pela explosão de uma carga de explosivo. Dois 
são os métodos sísmicos: o de reflexão e o de refração. Pelas ondas de ~eflexão 
pode-se atingir freqüentemente até 3 000 metros de profundidade. 

Usa-se êste método em zonas de rochas que apresentam grande contraste 
entre as propriedades elásticas. 

No entanto, o citado método, além de exigir um equipamento pesa.do e nume
roso, requer uma turma relativamente grande de especialistas (geólogo, geofísico, 
engenheiro mecânico, topógrafo, sondador), operários, etc., o que o torna de 
custo bastante apreciável. 

Sondagens estruturais: - Quando nem a geologia de superficle e nem a geo
fisica fornecem dados para uma idéia satisfatória, das estruturas das rochas em 

' profundidade, recorre-se às sondagens 
estruturais. Estas são feitas por son
das relativamente pequenas e portáteis, 
constituindo um método direto para 
delinear as estruturas. As informações, 
obtidas por Intermédio dêste processo, 
são boas, e, em geral, bastante seguras. 

" i 
) 

:· -

Perfuraçllo: - Todos os demora
dos e custosos métodos descritos ante
riormente, visam apenas à localização 
dos pontos onde cr petróleo .pode ocor
rer.· Contudo, não se sabe ainda se 
existe petróleo no local. Torna-se in
dispensâ vela perfuração. Para as per
furações existem vários tipos de son
das. Os de maior aplicação são o tipo 
"rotary" e a sonda de percussão. A 
sonda "rotary" <sonda rotatória) é a 
mais comum e é· a que está atualmente, 
sendo usada no Brasil. A figura 5 llus
tra uma tôrre de sonda dêste tipo usa
da pela Petrobrás. 

As técnicas empregadas nas per
furaçõe.s são altamente complicadas, 
requerendo pessoal bastante especlall
zado. As despesas com uma perfuração 
são muito elevadas, variando de acôrdo 
com vários fatôres. Segundo relatório do 
ONP, de 1947, estas despesas foram, em 
média, de 1 200 cruzeiros por metro, 

Ff&'. 5 - Tôrre de sonda usada pela Pptrobrás. nos poços perfurados na Bahia. · 

. O PAPEL DOS FÓSSEIS N,t\ GEOLOGIA DO PETRóLEO 

Os fósseis exercem função de excepcional importância, na resolução de proble
mas ligados à geologia do petróleo. O seu valor, dêste ponto de ·vista, é tão grande 
que atualmente, na realidade, tôdas as companhias ligadas à exploração do pe
tróleo possuem laboratórios dedicados, especialmente, ao estudo dos mesmos. 

Os fósseis podem, em síntese, ser definidos como quaisquer restos ou vestl
gios de animais e plantas que existiram, em épocas geológicas anteriores à atual,• 
e preservados, de um ou de outro modo, nas rochas sedimentares da crosta ter
restre. Dentro desta definição estão incluídos, indistinta.mente, os restos orgânicos 
microscópicos, como os de certos protozoários, os restos de invertebrados macros
cópicos (moluscos, crustáceos, braqulópodos, etc.), do mesmo modo que os dema.18 
animais gigantescos como os dinossauros, mamutes, megatérlos., etc. 

A ciência que estuda os fósseis, em todos os seus aspectos, é a paleontologia. 
É esta a ciência que vai ser usada pelo geólogo (evidentemente por intermédio d& 
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paleontólogos treinados), para resolver certas questões, ligadas umb111calmente às 
pesquisas geológicas para o petróleo. Os microfósseis e os macrofóssels de inverte
brados têm~muito mais valor, na geologia do petróleo, que os fósseis de grandes 
vertebrados. 

A Importância dos fósseis, nos estudos geológicos para o petróleo, reside prin
dpalmente na possibilidade de seu uso para a correlação de camadas. Os fósseis 
que podem ser usados para a referida correlação, são denominados fósseis guias 
ou fósseis caracteristlcos. :mstes restos têm que preencher certas condições, para 
que sejam considerados fósseis gulas. Assim, por exemplo, é necessário que te
nham ampla distribuição horizontal em horizontes definidos, que a sua distri
buição vertical seja relativamente pequena, etc. 

A utilidade dos fósseis pode ser fàcllmente _comprovada, pelo seguinte exem
plo: mµna determinada perfuráção, no Norte do Brasil, um operador encontra 
uma camada de arenito lltolõgicamente idêntica a uma outra, prêviamente en
contrada em explorações na bacia do Paraná. Dessa semelhança é natural que 
surja (e isto não raro acontece) uma confusão e o operador atribui a mesma idade 
às duas camadas quando, na realidade, a camada que ocorre no Paraná foi depo
sitadas milhõés de anos antes. Entretanto, se pelo menos uma .daquelas camadas • 
apresentar fósseis guias, a diferenciação poderá ser feita exatamente. 

Dessa maneira, se se encontra num determinado estrato "X", um fóssil guia 
"A" e êste m~o fóssil é encontrado num afloramento de sedimentos semelhan
tes, 500 quilômetros ao norte do "X", as camadas dos dois aflorament.:>s podem 
ser perfeitamente correlacionadas em idade. No entanto, a falta de fósseis gulas 
tornaria esta correlação bastante difícil, pois é sabido que as comparaçõe,S pura
mente litológicas são falhas, na maioria das vêzes. 

Numa perfuração qualquer os fósseis são, indubitàvelmente, lmprescindiveis 
para o conhecimento das formações que a sonda está penetrando. Suponhamos 
que os fósseis P. e. e D sejam, respectivamente, guias para o Permlano, Carboni
fero e Devonlano. Se os testemunhos, obtidos na sondagem contiverem aquêles 
fósseis, pode-se afirmar, com segurança, que a sonda perfurou estratos permlanos~ 
carboniferos e devonianos. · 

O exame dos fósseis deverá, sem dúvida, ser feito por paleontólogos experi
mentados pois, da exatidão daquele exame, dependerá o êxito da correlação das 
camadas. 

SUMARIO DAS PRINCIPAIS ROCHAS SEDIMENTARES 

O~ principais tipos de rochas sedlmentax"es, de particular interêsse para a 
geologia do petróleo, são: cascalhos e cônglomerados, areias e arenitos, argilas e 
folhelhos, calcários, dolomitos, gipsita, anldrita e salgema. 

Cascalhos e conglQmerados: - Os agregados não consolidados de seixos ar
redondados (pela ação das águas) , são denominados cascalhos. Quando êstes 
.seixos se tornam cimentados uns aos outros em rochas coerentes, êles constituem 
os conglomerados. Os principais agentes cimentantes são a sillca, a calcita e os 
óxidos de ferro. 

Os cascalhos e conglomerados, de extensão limitada, indicam deposição em 
águas fluviais correntes ou muito movimentadas. Quando êstes sedimentos se 
.apresentam em áreas consideráveis, indicam deposição marinha (nas praias, etc.). 
-Os cascalhos e conglomerados são rochas sedimentares grosseiras, com os com
:ponentes apresentando diâmetro maior que 2mm. 

Areias e arenitos: - Os sedimentos que apresentam constituintes menores 
que os seixos, porém ainda perfeitamente visiveis com a vista desarmada, tais 
·como aquêles que compõem as praias, são denominados areias, consistindo prin
clpalmente de grãos de quartzo. Quando êstel! grãos estão cimentados entre si, a 
rocha resultante é denominada arenito. O cimento (ou matriz) pode ·ser •lllcoso, 
calcítico ou de óxido de ferro. Os grãos de areia apresentam diâmetro entre 0,062 
.e 2 mm. As areias são depósitos típicos de águas relativamente movimentadas e 
pouco profundas. 
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Argilas e folhel.hos: - A argila consiste de partfculas multo finas, principal
mente de materiais aluminosos, contendo quantidades relativamente· elevadas de 
água. As argilas, ao contrário das areias, são depositadas em águas mais profun
das e mais calmas. Os folhelhos são rochas laminadas resultantes da compactação 
das argilas silts e lamas. O silt, por compactação, produz o siltlto, cujas parti
culas possuem diâmetro entre 0,004 a 0,062 "mm., enquanto que o diâmetro da 
argila é menor que 0,004 mm. 

Já vimos a importância dos folhelhos na geologia do petróleo, pois, além de· 
serem excelentes camadas geradoras, em muitos casos, funcionam como estratos 
impermeáveis, nos reservatórios de óleo, impedindo a vazão do mesmo e a sua 
conseqüente perda. · 

Calcários: - O calcário é constltuido, principalmente, por carbonato de cál
cio, resultando, por um lado, da deposição de sais de cálcio nos lagos, mares, la
gunas, etc. e, por .Dutro, da acumulação dos carbonatos de cálcio secretados por 
certos sêres vivos. A composição quimica 'do calcário é, principalmente, Ca, co.~ 
com porcentagens pequenas ·de outros-compostos. 

À importância do calcário como r~ervatórlo de petróleo varia, de acôrdo com 
-M suas flisuras e grau de dissolução. 

Sílex: - O silex (chert) é siUca (Si O.) quimicamente impura, sendo uma 
rocha densa, criptocristallna, composta mineralogicamente de calcedônia e quart
zo crtptocristalino. Mrochas criptocr1stalinas são aquelas aue apresentam cris
tais diminutos, vlsivels, sõmente, com grandes aumentos. O silex pode ocorrer noa 
sedimentos, como nódulos ou em grandes massas lenticulares paralelas aos pla
nos de estratificação ou, ·ainda, preenchendo fraturas. O sílex substitui parte do 
calcár1o ou pode, também, resultar da precipitação direta- da silica. 

Dolomtto: - Quando uma quantidade considerável de cálcio, do calcário, e 
substituída por magnésio, a rocha é denominada dolomito. o dolom1to é; portanto, 
um carbonato duplo de cálcio e magnésio: Ca, Mg, (COa) •· Se a proporção de· 

. magnésio é maior que 15%, a rocha é chamada dolomito. Se esta proporção é 
menor qwe aquêle número,..a rocha será denominada calcário dolomitico. Os do
lomitos, algumas vêzes, apresentam grande porosidade, sendo nestes casos exce-
lentes reservatórios para gás e óleo. . 

A gipsita, a anidrita e o salgema são conhecidos pelo têrmo genérico de eva
poritos. Chama-se evaporito uma rocha sedimentar, composta de minerais pre
cipitados de soluções concentradas pela evaporação dôs solventes. ~ gipsita_ é 
constituída essencialmente, por sulfato de cálcio hidratado: Ca, so .. 2H.o. A 
anidrita é sulfato de cálcio anidro: ./)a SO, e o salgema é formado pelo mineral 
halita NaCl. :l!:stes sedimentos quimicos sãQ precipitados sob condições áridas, em 
massas de água que foram, de um modo ou de outro, separadas do mar ou onde as 
ligações com êste último se tornam precárias, prevalecendo uma e'lapore.ção ace
lerada com a conseqüente concentração daqueles compostos. 

:l!:stes sedimentos se encontram, freqüentemente, associados com formaçõe~ 
petrolíferas. A êste respeito já tivemos oportunidade de verificar, acima, o papel· 
dos domos de sal na formação de estruturas apropriadas à acumulação de óleo. 
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Colégio Imaculada Conceição - Natal 
Rua ·Ana Néri, n.o 340 - Natal 
Ginásio Diocesano Seridoense - Caicó 
Rua Laranjeiras, n.o 16 - Natal 
Ginásio Santo Aritônio - Natal 
Ginásio Santo Antônio - Natal 
Ginásio N. s. das Neves- Natal 
Ginásio Santo Antônio - Natal 

.Rua 30 de Setembro, n.º 86 - Moçoró 
Ginásio Santa Teresinbá - Caicó 
Ginásio Diocesano Seridoense - Caicó 
Ginásio Imaculada Conceição - Natal 

Rua Fernandes Vieira, n.0 33 apt. 2 -
Pôrto Alegre 

Rua 7 de Setembro, n.0 9,61 - Cachoeira 
do Sul 

Escola Normal Duque de Caxias - Ca-
xias do Sul _ 

Instituto Educacional - Passo Fundo 
Rua 7 de Setembro, n.o 226 - Vacaria 
Rua Mal. Floriano, n.0 1214 - Santa 

Maria 
Rua Prof. Alvaro AlviQl, n.0 310 - Pôr

to Alegre 
Rua Mal. Floriano, n.o 1214 - Santa 

Maria 
Av. Bento Gonçalves, n.0 4 314 - Pôr

to Alegre 
Rua 18 do Forte, n.o 1 754 - Caxias do 

Sul 

• Organizado pelo Setor de Assistência ao Ensino da Secção de Divulgação Cultural. Inclui 
t>rofeaõres do ensino 11ecundArio lnscrltoa at6 dezembro de 1956, de acõrdo com oa dados far
CUICldoa pelos 1nterell5adoa ou peloa responaAveia pelos estabelecimentos noa quais oa mesmOI 
exercem o magtatérto. 
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Alvaro (Irmão> • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Independência, n.º 359 - Pôrto 

Antonlnha Werlang (Irmã) .......... . 
Ana Jandlra Figueiredo Alves .... : .. . 
Angelo Boanerges Alves Ferreira 
Angela T. Murara ............. . ... .. . 
Ana Stefani Cirmã Mª Celeste) ...•... 
Ana P. Kiel ......................... . 
Ana Maria Luísa F. da Silva ....... . 

Alegre 
Oinâsio São José - São Leopoldo 
Banco da Provincla - Livramento 
Ginásio Estadual - São Borja 
Rua Félix da Cunha, n.o 400 - Pelotas 
Ginásio N. S. · Aparecida - Carà.zinho 
Ginásio Adventista - Taquara 
Ginásio Santa Teresa de Jesus - Li-

vramento · 
América Achttl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Aires, n.0 1162 - Santa Maria 
Amélio (Irmão> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Mal. Floriano, n.o 1214 - Santa 

Maria 
Alzira Gossler 

\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Ramiro Barcelos, n,o 996 - Põr

to Alegre 
Antônia Czermak .................... Ginásio Santa Catarina - Novo Ham

burgo 
Antônio (Irmão> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio São José - Lajeado 
Antônio J. Ott Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio - Caràzl-

nho · 
Antônio Neis (Irmão Amaro) . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio São Lula 

- Santa Cruz 
. Arlindo Matias Reis ................. . Ginásio São José - Canoas 
Armindo Frederico Haetlnger . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio Alberto 

Tôrres - Lajeado 
Arlindo Hoppen ..... ...... ... . ..... . 
Artur Boll (Padre) ................... . 
Artur Ernesto Werlang .............. . 

Ginásio Sinodal - São Leopoldo 
Caixa Postal n. 358 - Pôrto Alegre 
Ginásio Imaculada Conceição - Gua-

poré 
Artur Frederico Relf . . . . . . . . . . . . . . . . . Colégio Estadual Júlio de Castllhos -

Pôrto Alegre 
Astério (Irmão) • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Rua Mal. Floriano, n.o 1214 - Santa 

Maria 
Astrogildo Fernandes . . . . . . . . • . . . . . . . . Rua Lima e Silva, n.0 93 - Pôrto Alegre 
Astroglldo Zilio (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio São Lula 

- Santa Cruz 
Augusto Sdlnem • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . Rua 7 de Setembro, n.o 226 - Vacar!a 
Aurélio José <Irmão> . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio N. B. da Conceição - Passo 

Fundo. 
Balduino José (Irmão) ............ ., . . . 
Balduino Rambo (Padre) ........... . 
Benedito Félix (Irmão> . .... ..... .. . . 

Ginásio Santana - Uruguaiana 
Colégio Anchieta - Pôrto Alegre 
Av. Independência, ii.0 359 - Põrtor 
Alegre 

Bonltáclo (Irmão> •.•••.• , •••.. , • . . . . . Rua Mal. Floriano, n.o 1214 - Sahta 
Maria 

Branca Lopes da Rosa ............... , Rua Gaspar Martins, n.o 2 003 - San-
ta Maria 

Brunhllde Lotz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio Visconde 

Calixto (Irmão) .......•... . ... .•.. •... 
Carmem Contl ...................•... 
Carlos Alfr(ldo Azevedo Oliveira ..... . 

de Mauá - Santa Cruz 
Colégio São Francisco - Rio Grande 
Ginásio ss. Trindade - Cruz Alta 
Rua Riachuelo, n.O 314 apt. 81 - Pôrto 

Alegre 
Carlos Lelsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Roque Gonçalves - Cachoelra 

Carlos Loureiro Pinto ............... . 
Carlos Othmar Gewehr •.. .•....•.....• 
Célia Lang Lisboa .... ............. . 

do Sul · . 
Rua Zaloni, n.o 191 - Rio Grande 
Ginásio São José - Canoas 
Rua Cristóvão Colombo, n.O 356 - Põr

to Alegre 
Cell Araújo Silva •.•..•••.•..•.•..•.. Rua João Guimarães, n.º 275 - Pôrto 

Alegre 



115 BOLETIM GEOGRAPIOO 

Celso Maria (Irmão) . • . • • . . • . • • • •• • . . Av. Independência, n.o 359 - Pôrto 
Alegre 

Clarice B. Cardoso . • • • . . • • . . • . . • • • • • . • Colégio Santana - Santa Maria 
Cipriano (Irmão) •...••....••.....•. Rua Teixeira Soares, n.o 853 - Passo 

Fundo 
Cirilo (Irmão) ........................ · Ginásio São José - Lajeado 
David Piussi .......... , • .• . . . • . . • . . • . Ginásio- São José - Soledade 
David Thiegel Netto • , ..••... , • . • . . • . . Ginásio Municipal - São Borja 
Delfina de o. Moura . . . . . . • . . • • . . • . . . Ginásio N. S. do Hôrto - Uruguaiana 
Delfina Lidvlna Flach (Irmã.) •• : ••••• , Ginásio Imaculada Conceição - Ca-

choeira do Sul 
Desidério (Irmão) •..•....•.•....•.... Colégio São Francisco - Rio Grande 
Dionéia Bonapace .••••.••••.••••.•••• Ginásio Santa Teresa de Jesus - Ita

qui 
Diva Marinho Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . • Rua Acampamento, n.o 403 - Santa 

.,.~ -· Maria · 
Domingos C. Viccell ••.......... , . • . • . . Ginásio La Salle - Caràzinho 
Donato (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Mal. Floriano, n.o 1 214 - San-

ta Maria 
Donato Ildefonso <Irmão) ...•........ Ginásio Medianeira - Erexim 
Dorália Siqueira Duarte . . . . . . . . . . . . . • Rua do Parque, n.0 118 - Pôrto Alegre 
Qorval d.'Avlla Vielia . . . . . . . . . . . . • . . Ginásio Municipal São Gabriel - São 

Gabriel 
Edelmlra Dutra , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Gaspar Martins, n.O 2 003 - San

ta · Maria 
Edna Ruth de Castro Otto .... :. . . . . . Rua Mariz e Barros, n.o 550 - Cruz 

Alta 
Edwuin Wickert ••...•.......•.•.•..•.. GinásiÕ São José - Canoas 
Elfrida C. Jaeger ..................... Ginásio Dom Feliciano - Gravatai 
Ema Bela Casas ...•..•..........• , • . Ginásio N. s. do Hôrto - Uruguaia.na 
Erci Dolsan •..•...........••.... ...._,. . . . Rua Ramiro Barcelos, n.o 996 - Pôrto 

7" Alegre 
1!:.stanislau (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . .• . . . Av. Independência, n.o 359 - Pôrto 

Alegre 
!:telvlno Pedrazzant .•. ....... .••.• -... Ginásio São José - Soledade 
'Etvino Hoppen . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . Escola Técnica de Comércio Visconde 

·, de Mauá - Santa Cruz 
Eugênio Batista M:enegusso ............ ' Praça D. Sebastião, n.o 2 apt. 12 - Pôr-

to Alegre 
Evàldo Shall • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . Av. Bento Gonçalves, n.º 4 314 - Pôr

to Alegre 
l'eliciano Gregório (Irmão) . . . . . . •• . Ginásio São Gabriel - São Gabriel 
Filipe Bonenberg_er • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Rua 18 do Forte, n.º 1 754 - Caxias do 

Sul 
l'illpe M: Carrion . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Rua Lima e Silva, n:o 124 - Pôrto Ale

gre 
Félix (Irmão) ... , ., . . . . . . . . . . • . . . . . . Ginásio São José - Lajeado 
Fernando êouto •...•..•..... , ..•••••• Rua Princesa D. Isabel, n.o 207 - Pe

lotas 
Fernando de Morais Vernes . • . . . • . . . . • Escola Preparatória (Estado Maior do 

Exército) - Pôrto Alegre 
Flaviano (Irmão) .•.••... ••.....•... Rua Teixeira Soares, n.o 853 - Passo 

Fundo 
J'lora Mezzomo . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . Ginásio Feminino São José - Mon

tenegro 
.Florentino Gingllan .•.... , . . . . . . . . . . . . Rua Saldanha Marinho, n.0 597 - Ca

choeira do Sul 
_ h.ancisco (Irmão) ......•.•.•••..• , , , • • Colégio Santana - Santa Maria 
J'ranciSco de Bastlanl •••. : . • . • . . . . • • • Colégio São Francisco - Rio Grande 
rranctsco José Petruccl •• , • • . • . . • • • • • Colégio Gonzaga - Pelotas 
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Francisco Silva (Padre) •••••••••••••• 
Frederico Hactlnger .•............. : . 
Floriano (Irmão) ................... . 

Fulgêncio Cirmão) .•..••••••• , •••••••• 

Gabriel Luís (Irmão) ......... ; ....... . 

Galdlno Emerl (Inilão) ........ . . . .... . 

Genésio (Irmão> 

Glorlnha Miranda de Figueiredo ....... . 

Guilherme Clemente Kõhler ....... . .. . 
Godofredo (Irmão) ..........•........ 

Gustavo Urbano Funk ............... , 
Hans Schmltt ......•...... ... ....• •• 

Harry Kramer de Lima .... . . . ..... . .. 

Helena M. do C. Londero ........... .. 

Helenita R. Pinto (Irmã Clarice) 

Hélio Machado da Rosa ............ .. 

Heloísa s. Lousada .•.••••.••• , , ••••••• 
Hllda Plagetti Bernd ...• , .......... .. 

Hilda B. Amaral .................... . 
Hugo <Irmão) ........••........•.• • 
Hugo Colllng ............. , . ......... , 
Hugo Vieira da Cunha .............. .. 
Ida Possapp .•.•.•..••....•....••••• 

Inácio Fernandes Gonzales •....••.••.• 
Iná Canabarro Lucas ................ . 

Iná Noll Silveira .................. · ... 
Infância Marques da Rocha . : ••.....•• 
Inocêncio A. Pedroso ................ .. 
Irene Rosália Montemagglore ••......•• 

Isabel Rohr .......•.••..... . .•..••• : •• 

Israel Ramiro Souto .•....•••••.••••• , 

Isidoro Pereira 

Jeanette Sinnlng .•.•••..••• , •...••.• • 

João Batista Cecchin Netto •.••...•• 
João Ernesto Flach ............... .. 

João Fridolino Finkler ...•• •.....••..• 
João G. Einloft ..• , ...........••....•• 
João José (Irmão) ................ ... . .. 
João Munaro ... , ...... ........•....•... 

8-25454 

Colégio N. s. Auxiliadora - Bajé 
Caixa Postal n.0 68 - Santa Cruz 
Ginásio Municipal Santo Angelo 

Santo Angelo 
Pça. D. Sebastião, n.o 2 - Pôrto Ale-

gre · 
Av. Independência, n.0 359 - Pôrto 

Alegre · 
Rua Barão do Triunfo, n.º 167 - Li

vramento 
Av. Independência, n.0 359 - Pôrto 

Alegre 
Rua 11 de Agosto, n.O 194 - Pôrto Ale

gre 
Caixa Postal n.0 38 - Ijuí 
Rua Mal. Floriano, n.o 1214 - Santa 

Maria 
Giná.sio Santo Antônio - Garibaldi 
Rua Anita Garibaldi, n.0 829 - Pôrto 

Alegre 
Rua Dr. Nascimento, n.o 442 - Rio 

Grande 
Rua Dr. Flores, n.o 472 apt. 403 -

Pôrto Alegre 
Ginásio -S. Coração de Jesus - Santa 

Cruz 
Rua Duque de Caxias, n.0 1580 - Pôrto 

Alegre 
Ginásio N. s. do Hôrto - D. Pedrlto 
Ginásio Santa Teresa de Jesus - Li-

vramento 
Instituto Educacional - Passo Fundo 
Ginásio São José - Lajeado 
Ginásio São José - Canoas 
Rua Ancfraàe Neves, n.0 913 - Pelotas 
Ginásio Medianeira (Secção Feminina> 

- Erexim 
Colégio , Gonzaga - Pelotas 
Ginásio Santa Teresa de Jesus - Li-

vramento 
Rua Garibaldi, n.o 1047 - Santa Maria 
Rua Garibaldl, n.0 1278 - Pôrto Alegre 
Rua Andradas, n.o 1165 - Uruguaiana 
Rua f8 do Forte, n.0 1 870 - Caxias do 

Sul 
Ginásio Santa Catarina - .Novo Ham

btll'go 
Escola Preparatória (Estado Maior do 

Exército) - Pôrto Alegre · 
Rua Gal. Câmara n.o 1 230 - Uruguala

na 
Escola Técnica de Comércio São Leo

p&ldo - São Leopoldo 
Ginásio Santa Cruz - Santa Cruz 
Rua 18 do Forte, n.o 1 754 - Caxias d-> 

Sul . 
Colégio Gonzaga - Pelotas 
Caixa Postal n.0 34 - Caràzinho 
Ginásio Santana - Urugualana 
Ginásio São José - Canoas 
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João Shnen ............... , . . . . . . . . • Rua Saldanha Marinho, n.0 597 - Ca-

João S. Pajés ..........•............ 
José Alvarenga Júnior - .............. . 
José Avelino Berwanger .............. . 

choeira do Sul 
Rua Andradas, n.o 769 - Pôrto Alegre 
Caixa Postal n.o 12 - Taquara 
Av. Bento Gonçalves, n.0 4 314 - Pôr

to Alegre 
José Benedito Both .........• , ........ Rua 18 do Forte, n.0 1 754 - Caxias do 

. Sul 
José B. D. Gallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Rua 7 de Setembro, n.0 226 - Vacaria 
José Moura da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Assis Brasil - Pelotas 
José Raimundo Pletsch ............... Escola Normal Rural La Salle - Cêrro 

Largo 
Judite Mascarello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Félix da Cunha, n.o 400 - Pelotas 
Juliano Carlos <Irmão) ..... , . . . . . • . . . Rua Teixeira Soares, n.0 853 - Passo 

Fundo 
Juvenal Dias da Costa 
Leão Magno (Irmão) 
Lella C. Pinto Correia 

. . . . . . . .. . . . . . . . Rua 3 de Mafo, n.o 553 - Pelotas 

. . . . . . . . . . . ... . . . Caixa Postal, n.0 177 - Erexim , 
. . . . . . . . . . . . . . . Rua João Alfredo, n.o 277 apt. C 

Leôncio José (Irmão) ................ . 
Leonor Paiva Teixeira ..............• 
Leonora Maria Zanatta ...............• 

Pôrto Alegre 
Ginásio Santana - Uruguaiana 
Rua Esperança, n.o 344 - Pôrto Alegre 
Rua 18 do Forte, n.0 1 870 - Caxias do 

Sul 
Libera A. Guerra . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • Rua Félix da Cunha, n.o 400 - Pelotas 
Libério Bento (Irmão) . . . . . . . . . . . . • . • Av. Independência, n.º 359 - Pôrto 

Alegre . 
Ligla Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • Rua República, n.o 53~ - Pôrto Alegre 
Lilla Martins O. Guimarães . . . . . . . . . Rua Monte Caseros, n.0 77 - Urugu'aia

na 
Lina Leite da. Cunha . , . . . . . . . . . . . . . . . . Colégio Sevlgné - Pôrto Alegre 
Lindolfo Wendelin Wagner . . . . . . . . • Rua Júlio de Castllhos, n.0 216 - Bento 

Gonçalves 
Lino Vasques Capuano . . . . . . . . . . . . . . • Rua Riachuelo, n.o. 1 280 - Pôrto Ale

gre 
Livino (Irmão) ............ _ ......... Av. Independência, n.º 359 - Pôrto 

Alegre 
Luís Alves Rolim Sobrinho . . . . . . . . . . • Rua Acampamento, n.o 721 - Santa. 

Maria 
Luis José Fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Av. Bento Gonçalves, n.0 4 314 - Pôr

to Alegre 
Luís M. Lovatel .....................• Palácio do Bispado - Vacaria 
Luis S. Magalhães ................... Ginásio N. S. do Patrocínio - Dom 

Luisa B. Ferreira .....................• 
Lyz G. Basso Volcato ......... · ..•.• , •• 
Margarida Nunes Brum ... .......... ·. 

Maria Adelgarde .................... . 
Maria Amélia Marletto .........•...• 
Maria Ana Flach .................. . 

Pedrito 
Instituto Educacione,l - Passo Fundo 
Instituto Educacional - Passo Fundo 
Rua José do Patrocínio, n.o 506 apt. 40 

- Pôrto Alegre 
Ginásio Notre Dame - Passo Fundo 
Ginásio N. S. do Hôrto - D. Pedrito 
Ginásio Municipal São Gabriel - São 

Gabriel 
Maria Antonieta Blessmann . . . . . . . . Ginásio Imaculada Conceição -:- Ca

Maria Anunciação Bina Machado 

Maria Araci da Silva dos Santos 

choeira do Sul . 
Rua Dr. F. Ygartua, n.0 48 - Pôrto Ale

gre 
Rua Cel. Fernando Machado, n.o 319 

- Pôrto Alegre 
Maria A. Pfeifer • . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . • Rua Barão do Triunfo, n.o 1187 - San

ta Mar.la 
Maria Boaventura • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • Ginásio Notre Dame - Passo Fundo 
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Maria Born Mergener ............•.•... 

Maria Catarina Parmagnani ......•... 

Maria Clélia 

Maria de Lourdes Jaeger ..........•... 
Maria do Hôrto A. de Oliveira 
Maria Ehlert ....................... . 

Maria Escolástica ................... . 
Maria Gaudina ..................... . 
Maria Gouveia da Costa ............. . 

Av. Independência, n.0 1125 - Pôrto 
Alegre 

Rua Duque de Caxias, n.º 1 475 - Pôr
to Alegre 

Rua .Pinheiro Machado, n.0 122 - Cruz 
Alta 

Ginásio Assis Brasil - Pelotas 
Ginásio N. S. do Hôrto-'" Uruguaiana 
Rua Ramiro Barcelos, n.o 996 - Pôrto 

Alegre 
Ginásio Notre Dame - Passo Fundo 
Ginásio São José E.atista - Camaquâ 
Rua Pinheiro Machado, ·n.o 931 - Ca-

choeira do Sul 
Maria Gregoris .....•................. Ginásio Notre Dame - Passo Fundo 
Maria Helga Volkeis ............. . ... Ginásio Santa Catarina - Novo Ham-

burgo 
Maria Hertilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio São José - Canoas 
Maria Hintesseitner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Medianeira (Secção Feminina) 

- Erexim 
Maria Iolanda C. Pires ......... , . . . . . Rua Venâncio Aires, n.o 1 022 - Pôrto 

Alegre · · 
Maria Ivo Schwermer . . . . . . . . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio Sagrado 

Maria José (Irmã> .................. . 
Maria Leonl Malmann (Irmã) •....... 
Maria Letícia ....................... . 
.Maria Matilde Schmltz ............... . 

Maria M. Medeiros ................... . 
Maria R. Rezende ................... . 
Maria Santana ...................... . 

Coração de Jesus - Santa Cruz 
Ginásio São José - Canoas 
Ginásio São José - São Leopoldo 
Ginásio Notre Dame - Passo Fundo 
Ginásio Imaculada '.Conceição - Ca
choeira do Sul 
Ginásio N. S. do Hôrto - D. Pedrito 
Instituto Educacional - Passo Fundo 
Ginásio Santa Teresa de Jesus - Li
vramento 

Maria Teresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • Ginásio São José - Canoas 
Mary Titof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Ivo Corseuil, n.0 131 - Pôrto Ale-

·Maria Zilda ......................... . 
Marta Berta Jersak ...................• 
Martim José Webwe ..............•.... 
Miguel Eduardo Slrangelo Ferro . . ..... 
Miguel Ody .......................•.. 
·Nehyta Martins Ramos ............. . 
Nelly Marga Gaspary . . . . .. . • . .....•. 

gre 
Ginásio SS Trindade - Cruz Alta 
Av. Pátria, n.o 728 - Pôrto Alegre · 
Ginásio São José - Canoas 
Rua Andràdas, n.0 251 - Pôrto Alegre 
Ginásio São José - Canoas 
Rua Gal. Sampaio, n.o 613 - Alegrete 
Rua Gaspar Martins, n.o 2 003 - San-

ta Maria 
Nemésio (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Ginásio São José - Lajeado 
Nereu Marcelo .... . ~ .................. . Rua Teixeira Soares, n.º 853 - Passo 

Fundo 
Niceto José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caixa Postal, n.º 177 - Erexim 
Nicolau Teobaldo Horn ........ ·. . . . . . . Rua Júlio de Castllhos, n.º 216 - Ben-

to Gonçalves 
Nilo (Irmão) ..... , . . . . . . . . . . • . . . . • • • Ginásio M. São José - Lajeado 
Noêmia S. Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . Rua Gal. Marques, n.o 1491 - São 

Borja 
•Odemar Xavier ...................... Caixa Postal n.o 30 - Jaguarão 
·Odilon ............................... Av. Independência, n.0 359 - :Pt>rto 

Alegre 
Olivia Aninha Werlang .. :: . . . . . . . . . . • Escola Técnica de Comércio Sagrado 

Coração de Jesus - Santa Cruz 
Oscar Kneip . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . • • . . • Instituto Educacional - Passo Fundo 
Oscar Weschenfelder . . . . . . . • . . . . • • . . • . Av. Bento Gonçalves, n.0 4 314 - Pôr

to Alegre 
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Otelo S. Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Rua Duque de Caxias, n.o. 1195 - Pôr
to Alegre 

Pacômlo (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Cristo Redentor - Cruz Alta 
Paula Sllveira (Irmão) ;. . . . . . . . . . . . . . Ginásio Sagrado Coração de Jesus -

- Ijui 
Paulo Maria (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . . . . Praça D. Sebastião n.º 2 - Pôrto Ale-

Pedro Augusto Meneses •....... , .•••. 
Pedro Canísio Orth .................. . 
Pietrina Cestra ...•.......•....•.••••• 
Pio José Busanello .................... . 

gre 
Ginásio N. S. Aparecida - Caràzinho 
Caixa Postal n.o 358 - Pôrto Alegre 
Ginásio N. S. do Hôrto - Uruguat~na 
Ginásio '5agraao coração de Jesus -

- Ijui 
Públio Armando (Irmão> ••..•..•.....• Praça D. Sebastião n.o 2 - Pôrto Ale

gre 
Raul Iruzun .. .. • • .. .. • .. • • .. .. .. • .. Rua 3 de Ma.lo, n.o 20.6 - Pelotas. 
Reisla L. Welssblüth ..........•.... .• Rua Dt. .sozano, n.0 574 apt. 2 - Santa 

uroz 
Renato Lúcio (Irmão) . . • • . . . . . . . . • . . . Av. Independência, n.0 359 - Pôrto 

Alegre . 
Renato Palma . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . Rua Mal. Floriano, n.o 1 214 - Santa 

Maria ~ 

René Perrot ........................ . . . Rua Silva Jardim, n.o 352 - Pôrto Ale-
gre 

fl9berto C. Bergaminl ........ .. ....•.. Ginásio N. S. do Patrocínio - Dom 

Roberto Germano ....•.............•. 
Roberto Medaglia Marroni •........••.• 
Rodolfo Lemos de Melo .............. . 

Pedr1t·o 
Colégio N. S. Auxiliadora - Bajé 
Colégio .Anchieta - Pôrto Alegre 
Escola Preparatória (Estado Maior do 

Exército) - Pôrto Alegre 
Rodolfo Vâlter Schrelner . . . . . . . . . . . . . . âlnásio Sinodal - São Leopoldo 
Rosa Steinbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Escola Normal Olavo BUac -

Santa Maria 
Rosália Rossetto . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Rua 18 do Forte, n.0 l 870 - Caxias do 

Sul 
Rui Rubem Ruschel ....•............. · Glnãsio General Oâmara - General 

Câmara 
Rute Lamas Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Anchieta, n.o 253 - · Pelotas 
Babino Santos ...................... , . . Instituto Educacional - Passo Fundo 
Salústio f!rmão) ....................•• . Colégio N. s. do Rosârlo- Pôrto Alegre 
Salvador (Irmão) ............ , .....• Colégio Santa Maria - Santa Maria 
Selene Ribeiro Machado . . . . . . . . . . . . . • Ginásio Fundação Evangélica - Ham-

burgo Velho 
Sereno (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio M. Roque Gonçalves - Ca

choeira do S'ul 
. Sérgio (Irmão) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio M. Santo Angelo ~ Santo An

gelo 
Severino Faclna (Irmão D. Idelfonso) . . Colégio N. s. do Rosário - Pôrto Alegre 
Siegbert Saft . • . . • . . . . • • . . . . . . . . ... . . . . Rua Marquês de Erva!, n.º 1143 -

São Leopoldo 
Silvério José (Irmão> ..... : . . . . . . . . . . Ginásio M. São Gabriel - São Gabriel 
Sílvia Clara Krindjer . . . . . • . . . . . . • . . • . Ginásio da Escola Normal Osvaldo Ara

nha - Alegrete 
Silvio Ferreira Paes • • • . . . . . . . . . . • . . . . . Rua dos Alldradas, n.o 1 073 9.º a•dar 

- Pôrto Alegre 
Suzzane Raymonde Dinlz ......••.•• ~ . . Instituto Educaeional - Passo Fundo 
Tais Silva Antunes • . . • . . . . . . . . . • • . • . • • Rua Santo Antônio, n.o 85 - Pôrto 

Alegre 
Túllo Enzo P. Perozzt (Major) . • • . . . . • Rua Ramiro Barcelos, n.º 2 281 apt; 22 

- Pôrto Alegre 
Túlio ~car (Irmão) ••....••.••••••••• Av. Independêncla, n.º 359 - Pôrto 

Alegre 
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Valdemar Colvero 

Valentina Paiva .................... -; , . 

Válter C. Kahmann ..................• 
Victor Hugo Pereira Marcelo ......•.... 
Vicente Berlitz ...................•.•• 
Vicente Konzen .............•.•.•... 
Vidal Aloísio ........................ . 

Válter Costa Lopes ............ -...... . 
Wolny Henrique Beckel Ribeiro ..... . 
Iole Festugato ....................... . 

Zaira Severo 

Zeferino (Irmão) 

Zell Freitas Dariano ••..•.•...•.•..•.•• 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

ÁbUio dos Reis (Cel.) ................ . 
Adaí Coelho dos Santos ............. .. 

Adib Antoun Mercheck •......•.......• 
Adi Seixas Pirés Rangel .............. .. 
Alberto Fernandes Rebêlo •....•.•••.• 

Alvaro Augusto da Fonseca Lontra . , ..• 
Alvaro Figueiredo Costa ••....••......•. 

Alvaro Pais de Barros Filho ••..••.•••• 
Amadeu Queirós Guimarf!Ps ...... ; •... 
Américo da Mota Pereira .•........... 
Anaide Panare Caldas ............... .. 

Antonieta P. ·Montenegro de Sousa ... . 
Antônio da Silva Mendes ........... . 

Antônio Luis Hart Côrtes 

Antônio de Oliveira Sumavielle ••...... 

Anycto Magalhães Costa 
Aresina Moreira Duarte 

Ariadna Azevedo 

Aristotellna Braga Silva Bastos •••....• 

Armando Figueiredo Costa •••••..•••.. 
Armando Lauria .........••.••• n ••••• 

Arnaldo Bertocini 
Assuntina Grassini ••.••••.•••••••••.•••• 

Ari Pinto de Marins ..••••••••••.••••• 
Augusto da Mota Brandão •••••••••.••• 

Praça D. Sebastião, n.o 2 apt. 12 -
Pôrto Alegre 

Av. Borges de Medeiros, n.o 929 - Pôr-
to Alegre 

Caixa Postal n.º 68 - Santa cruz 
Escola Técnica de Comércio - Ijui 
Rua São Luís, n.o 1 092 -- Pôrto Alegre
Colégio Anchieta - Pôrto Alegre 
Av. Independência, n.0 359 - Pôrt<> 

Alegre 
Caixa Postal n.o 30 - Jaguarão 
Ginásio São José Batista - Camaquã 
Av. Júlio de Castilhos, n.o 1594 - Ca-

xias do Sul 
Rua Antão Faria, n.o 6 apt. Y - Pôrt<> 

Alegre 
Rua Barão do Triunfo, n.0 122 - Ale

grete 
Rua Mariz e Barros, 122 - Alegrete 

Ginásio Dom Bôsco - Resende 
Rua Visconde de Itaborai, n.o 322 
Niterói 
Rua Dr. Sá Earp, n.o 761 - Petrópolis. 
Rua Cel. João Sanches - São Fidélls
Rua Marechal Floriano Peixoto, n.0 372 

- Petrópolis 
Caixa Postal n.o 30 .._ Miracema 
Rua Dr. Geraldo Martins, n.0 32 - Ni-

terói 
Rua Itaperuna, n.o 139 - Niterói 
Rua Airosa Galvão, n.o 138 - Niterõl 
Rua Alice Galvão, n.o 26 - Niterói 
Av. Nilo Peçanha, s.n.0 - Sto. Antônlô

de Pádua 
Rua Paulo Alves, n.o 36 - Niterói 
Colégio do Liceu Nilo Peçanha - Nite

rói 
Rua da Campesina, n.o 38 - Nova 

Friburgo 
Av. J. J. Regados, n.o 148 s.n.0 - Te

resópolis 
Colégio Dom Bôsco - Resende 

Rua Visconde do Rio Branco, n.o 823 
c-12 - Niterói 

Rua Benjamim Constant, n.o 213 -
. Petrópolis 

Rua Tte.-Cel. Cardoso, n.0 551 - Cam-
pos ' 

Av. 7 de Setembro, n.º_?_~5- Nite!:§i 
Av. Delfim Moreira, n.O '749 - Tere-

sópolis 
Colégio S. Santa Rosa - Niterói 
Rua Visconde de Morais, n.º 23 - Nite
rói 
Rua José Clemente, n.0 118 - Niterói 
Av. Delfim Moreira, n.0 '749 - Teresó-

polis 
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Bárbara Leão Cabral ...... " . . . . . . . . . . . Rua José Bonifácio, n.0 30 - Niterói 
Basillo Machado da Silva Filho . . . . . . . . Ginásio Valença - Marquês de Valen-

ça . 
Benedito J. s. Leite ........•......... Rua Otávio Tarqulno, n.0 219 - Nova 

Iguaçu " 
Benedito Pereira Rocha .......•...... Escola Almirante Batista das Neves -

Angra dos Reis . . 
Benjamim Lenz de Araújo César ...... Rua das Palmeiras, n.0 21 - Campos 
Beti Ururai Kingston ................ · Praia de Icarai, n.o 149 - Niterói 
Blandina Rangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Morais Barbosa, n.o 131 - Barra 

do Pirai 
Branca (Irmã) . . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • • Colégio Santa Catarina - Petrópolis 
Cartano Leão Cabral .................•. Rua Presidente Domiciano, n.o 98 -

Carlos Alberto Rodrigues da Cruz 
Niterói 

Escola Comercial StQ. Antônio - Du
que de Caxias 

Carlos Henrique Monnerat . . . . . . . . . . . Rua Mal. Deodoro, n.0 279 - Três Rios 
Carmela Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Padre Oliveira Botelho, n.o 220 -

Resende 
Carolina Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colégio Plinio Leite - Niterói 
Cecília Camargos (Irmã) .•.••••...••• Colégio Sagrado Coração de Jesus 

Marquês de Valença 
Célia Drumond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua ·Dr. Alberto Tõrres, n.0 229 

Campos 
Çlélia Roselli ... : ........... .._. . . . . . . . Rua General Câmara, n.o ·75 

burgo 
Fri-

Cleonice de Sales Macuco . . . . . . . . . . . . . . Rua General Câmara, n.o 75 
burgo 

Frl-

Clodoaldo de Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . R.ua Barão de Entrerios, n.O 443 - En-

Consolação L. Cabral ............... .. 
Consuelo Cabral Pereira ........... , .. . 
Cremilda Rodrigues da Silva ........•.. 

trerlos 
Rua José Bonifácio, n.o 30 - Niterói 
Rua Pres. Domiciano, n.o 30 - Niterói 
Praça Manuel Duarte, n.o 111 sob. -

Mesquita · 
Dagmar Neves de Abreu . . . . . • . . . • . • •• . Ginásio N. S. Medianeira - Barra do . 

Pirai 
Dálgio Viana da Cunha : . . . . . . . . . . . . . Rua Presidente Backer, n.0 225 - Nite-

rói · 
Darci Monteiro , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Aureliano Garcia - Barra do Pi

rai 
Delmira Luisa Aires Neves . . . . . . . . . . . Rua Visconde de Morais, n.o 42 - Ni

terói 
DeusdedJt Tlnoco de Resende ....••••. Ginásio Rlo Branco - Bom Jesus do 

Itabapoana 
Dionéia Monteiro de Castro ...•••..•.• Rua Aquidabi, n.o 186 - Campos 
Diva Magalhães Freire ..............•. Rua Paulo Barbosa, n.o 55-A - Pe-

trópolis · · 
Domingos Mendes da Silva ....•...•.. Rua Antônio Parreiras, n.º 55 - Ni

terói 
Dora Eulália de Sousa Papaleo •..••••• 

Dulce Machado ....................... . 
Edalmo Costa ......•.........••.••.• 
Edite Maciel Levi ................. .. 
Edméia Sales Lima •...••..•.••••..••• 

Rua Paulo de Frontin, n.o 202 - Nova 
Iguaçu 

Rua Ipiranga, n. 17 - Campos 
Cplégio Figueiredo Costa - Niterói 

Rua N. Torresão, n .0 262 - Niterói 
Rua Marechal Deodoro, n.o 328 - Ni

terói 
Elias Rodrigues da Fonseca . . . . • . • • . • • Rua 4, n.º 304 - Volta Redonda 
Elisio Teixeira • . . . . . . • • . • . . . . • • . . • • • • Escola Comercial Sto. Antônio - Du

que de Caxias 
Elvira Sardinha Carvalho •...••..••••• Rua 14 de Maio, n.o 7 - Campos 
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Ell Combat • . • . .. . . • . .. . .. . • . . .. .. • .. Rua Maria Lulsa Chaves, n.o 39 - Du
que de Caxias 

Emilla Chaves (Irmã) ........•...•... Colégio Sagrado Coração de Jesus ·- 
Marquês de Valença 

Emâni Antônio PintO Ferreira ........ Av. 15 de Novembro, n.o 480 - Petrópo--
lis 

Ernesto Afonso Tessarollo ............. Av. Vicente Sobrinho, n.0 2 - Nova Fri-
burgo 

Esmeralda de V. Sã Alves Souto . . . . . . Rua Presidente Domiciano, n.o 186 -
Niterói 

Ester da Silva Dias . . . . . . . . . . . . . • . . • • Rua Tavares de Macedo, n.0 265, apt. 12 
- Niterói 

Eugênia Damasceno Vieira Prado ...... Rua Moreira César, n.o 260 - Niterói 
Eunice Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Prado Leandro, n.0 72 - São Gon

çalo 
Eunlla Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Tte.-Cel. Cardoso, n.o 727 - Cam

pos 
Eurídice Mastrangelo Mendonça . . . . . . Rua Alvares de Azevedo, n.o 46 - Ni

terói 
Evangellna Guedes . . . . . • . . . . . . . . . . . . Rua Tte.-Cel. Cardoso, n.o 731 - Cam-

pos 
Farlde Miguel Chacar ........•.......•. Av.15 de Novembro, n.º 1299- Campos: 
Fernando Andrade .............. •.... Av. 15 de Novembro, n.º 1325 - Campos 
Fernando Vilela de Andrade . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio - Barra 

Mansa 
Flora Monte ........................ Rua General Câmara, n.o 75 - Nova 

Friburgo 
l'rancisco Portugal Neves ............ · Rua 15 de Novembro, n.o 32 c-15 - Ni-

terói 
Francisco. Salgado Domingues (Padre) . . Rua Dr. Carlos Maximiano, n.0 10 

Niterói 
Galdeek Garcia de Godofredo .........• Rua Cel. Antônio Ribeiro, n.o 115 

Nilópolls 
Georgeta David Sayah ..... ._ ......... Rua Boa Mor~. n.o 17 - Campos 
Gilberto Rodrigues . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Rua Morais Barbosa, n.o 61 - Barra 

do Pirai 
Guinar Dias de Alcântara ............. Rua Benjamim Constant, n.0 316 -

Niterói 
Guilherme Adriammen . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Coronel Veiga, n.o 550' - Petrópolis 
Helena .Perlssé Turon Campos .... .. -.. Rua Dr. Barros Júnior, n.0 54 - Nova, 

Iguaçu ' 
Hélio Ferreira da Rocha . . . . . . . . . . . . . . Rua General Castrioto, n.o 477 - Ni

terói 
Henrique do Nascimento Teixeira <Pa-

dre) •.............................. 
Henrique G. Rodrigues •............... 

Henrique Suzo Cirmão) .......•...... 
Heriberto Schmidt <Padre) .....•..... 

Hermes Simões Ferreira •.••.•......•• 
Herminia Vaz ..•..........•.......••. 

Hilda Silva .......•.....•.....•.•...•. 

Humberto Bittencourt Silva ......... . 
Huylo Ribeiro Qulntanilha (Padre) 

Ilca Brasil Barbosa . : ...•••.•••..••••• 

Iris Seixas Pires ..................... . 

Colégio S. Santa Rosa - Niterói 
Rua General Osório, n.O 181 - Nova 

Friburgo 
Ginãsio São José - Barra do Pirai 
Colégi~ Salesiano Santa Rosa - Nite

rói 
Colégio Miracemense :___ Miracema 
Rua Silva Jardim, n.o 51 - São Gon

çalo 
Ginásio do Instituto Adventista - Pe

trópolis 
Rua José Bonifácio, n.o 48 - Niterói 
Rua General Osório, n.o 181 - Nova 

Friburgo 
Alamedas. Boaventura, n.º 369 - Ni

terói 
Ginãsio Fidelense - São Fidélls 
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Ismael Antônio (Irmão) .....••••••••• 
Ivo Pereira Soares .........•....•.•.... 

Ivone Teles Pinto ...•..••••••••••••••• 

Isabel Klausner .•.....•..............• 

Jabs dos Santos Leão ............... .. 
Jacira Moura Tavares ...........•.... 
Jair de Siqueira Bittencourt .....•..... 

Jair Gonçalves Pereira 

João Batista de Paula .............. . 
João Batista Vale .................... . 

João Vieira Filho ...................• 
João Vilela A. Leandro ................• 
João Pechocinski (Padre) ......•....... 
Jorge Paulo Wishart ................ .. 
José Augusto da Câmara Tôrres ..... . 
José Bittencourt Silva .............. .. 
José Carlos Cárdoso de Melo Tinoco .. 
José Garcia de Vasconcelos .........•• 

José Ignórlo de Araújo .•.............. 
José Lourenço Furtado Portugal ...... . 
José Marcelo (Irmão) ............... . 
José Ranulfo Siqueira ................ . 
losé Ribeiro da Costa ................ . 
Jo.sé Torquato Caiado Jardim .•.....• 
José Vieira de Sousa .............•.••. 

Josefina Rosalina da Fonseca •....... 
Jossélia Seabra ....•....•.•.•••.•••.• 

Júlia C. dos Santos ................ .. 
Júlio Alves Nogueira de Oliveira •.•••• 

Lauro M1"tura •......••..••.•.......•• 

Lauro Saraiva de Moura 

Lavoisier Escobar Bueno 

Lealdino Soares Alcântara ..••.•.••••• 

Leôncio Brasil Silvado ................ . 

Leopoldo Haimberg ...... ·········· .. . , 

Leopolcf'o Machado Barbosa .......... . 

Llci Luylaert Silva Rêgo ............. . 

Lourival Gomes de Andrade ......•..• 
Lúcia Machado Gonçalves de Uzeda, .• 

Luis Gonzaga Tessarollo 

Luis Marcelino Cirmão) 

... ~ ......... . 

Ginásio São José -~ Barra do Pirai 
Rua Frei Angelo, n.o 111 - São Fidé

lis 
Colégio M. de Pádua - sto. Antônio de 
~ádua ' 

Rua. Tavares de Macedo, n.o 38 - Ni-
terói 

Caixa Postal n.o 60 - Miracema 
Rua Cel. Amado, n.º 12 - Macaé 
Av. Cardoso Moreira, n.o 253 - Itape

runa 
Rua Prepidente Domiciano, n.o 98 -

Niterói 
Trav. Chaves, n.o 329 - Nova Iguaçu 
Ginásio Municipal Verbo Divino - Bar-

ra Mansa 
Rua 13 de Maio, n.0 436 - Petrópolis 
Colégio Dom Bôsco - Resende 
Colégio S. Santa Rosa - Niterói 
Ginásio Angrense - Angra dos Reis 
Ginásio Angrense - Angra dos Reis 
Rua José Bonifácio, n.o 48 - Niterói 
Av. Alberto Tôrres, n.º ~1 - Campos 
Rua Frederico Dameche, ·n.o Sl - Pe-

trópolis ' 
Rua José Bonifácio, n.0 30 - Niterói 
Rua Dr. Viana, n.o 359 - Niterói 
Ginásio São José - Mendes 
Ginásio São Gonçalo - São.Gonçalo 
Rua 62, n.o 104 - Volta Redonda 
Ginásio Santa Angela - Resende 
Rua Geraldo Martins, n.o 119 - Ni

terói 
Ginásio N. S. Auxiliadora - Campos 
Rua Dr. Alberto Tôrres, n.º 50 - Cam

pos 
Rua Manuel Teodoro, n.o 50 - Campos 
Travessa Assunção, n.0 19 - Bai;ra do 

Pirai 
Rua General Osório, n.o 181 - Nova 

Friburgo 
Rua Coronel Veiga, n.0 550 - Petró

polis 
Colégio Valenciano São José - Mar

quês de Valença 
Alameda S. Boaventura, n.o 363 - Ni

terói 
Ginásio N. S. do Amparo -Barra Man-

sa 
Rua General Osório, n.o 181 - Nova 
Friburgo 
Rua Eduardo Soares, n.o 110 - Nova 

Iguaçu 
Rua Dr. Nilo Peçanha, n.0 52 - Nite

rói 
Colégio s. Santa Rosa - Niterói 
Rua Miguel de Frias, n.o 226 c-2 -

Niterói 
Rua Baronesa, n.o 70 - Nova Fribur

go 
pt"Q.8,.<;\o São ,Tos' - Barra do Pirai 
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Luís Soares de Siqueira .............. . 

Luís Vallejo .......•.......•.•.....•.• 

Manuel Cardoso Guimarães .......•.•. 

Manuel da Cunha Freitas ........... . 

Maria Amélia de Sousa Abboud .•. N ••• 

Maria AméUa Veiga de Oliveira ..... . 

Maria Augusta Dinorá Freire ••••••• ! • 

Maria da Conceição de Santa Rita Dinelll 

Maria da Conceição Santos ......... . 
Maria de Lourdes Dietrlch Gonçalves .• 

Maria do Amparo Soares Pacheco .... 

Maria Dulce Braune Portugal ...••... 

Maria Gertrudes Soares <Irmã., 
Maria Glsette Barroso Santiago .....• 
Maria Joana Coimbra (Madre) ........ . 

Maria José Areias .................. .. 
Maria José Frlzzera Mota .•..........• 

Maria José Geoffroy ................. . 

Maria José Pinheiro ................ . 
Maria Lidla Correia Braga .•• : •..•... 

Maria Magdalena de A. Vallm 

Maria Mala de Oliveira Berriel 

Maria Mercedes de A. B. Pereira •.•.. 
Maria Noêmia Coelho (Irmã) .•...... 

Maria Pereira ••.........•••..•••••.... 
I 

Maria Perllngelro Lavaqulel •••........ 

Maria Teresa Maia Cunha ........... . 
Maria Teresinha Ferreira Caieiro ..... . 
Maria Thusuelda <Irmã) •....•........ 

Mário Nogueira Filho 

Mário Silva 

Mariana Martins Santa Rita Abreu .... 
Marina Junqueira Schmidt ••...• : .•..• 

Marino Alves 
1

de Castro ...........••• 
Mário Correia do Couto : .............. . 

Mário Morais Teixeira 

Rua Major .Ferraz, n.o 32 - Barra do 
Pirai 

Ginásio N. S. do Amparo - Barra Man
sa 

Rua Benjamim Constant, n.0 1175 -
Barra do Pirai 

Rua Noronha Torresão, n.o 164 - Ni
terói 

Rua Duarte Galvão, n.o 38 - Niterói 
Rua Benjamim Constant, n.o 213 -

Petrópolis 
Rua Simão da Cunha, n.o 73 - Resen-

de 
Rua Marechal Deodoro, n.o 130 - Cam
pos 
Rua Santa Clara, n.º 77 - Niterói 
Av. Farmacêutico Rodolfo Albino, n.0 

58 - Cantagalo 
Av. Visconde de Morais, n.0 · 46 - Nite

rói 
Rua Paulo de Frontin, n.º 90 - Barra 

do Pirai 
Colégio N. S. das Mercês - Niterói 
Rua Alzira Vargas, n.o 64 - Niterói 
Rua Gonçalo· de Castro, n.º 393 - Te-
resópolis 

Rua S. Bento, n.0 137 - Campos 
Rua 7 de Setembro, n.o 193 - Duque 

de Caxias 
Rua Barão do Rio Branco, n.o 126 -

Petrópolis 
Ginásio N. s. Auxiliadora - éam.J.?os 
Travessa do Forum, n.0 47 - Novà 

Iguaçu 
Rua Benjamim Constant, n.o 213 - Pe

trópolis 
Rua Almirante Tefé, n.0 628 apt. 203 -

Niterói 
Colégio N. S. das Mercês - Niterói 
Colégio Sagrado Coração de Jesus 

Marquês de Valença 
Rua Benjamim Constant, n.º 213 

Petrópolis 
Colégio Municipal de Pádua - Santo 

Antônio de Pádua 
Ginásio Fidelense - São Fidélis 
Rua São João, n.o 296 apt. 210 - Niterói 
Ginásio N. S. Medianeira - Barra do 

Pirai 
Rua Bernardo Viana, n.º 33 - Marquês 

de Valença 
Rua Andrade Pinto, n.o 742 - Barra 

do Pirai 
Rua Ipiranga, n.0 173 - Campos 
Rua Benjamim Constant, n.o 213 -

Petrópolis 
Rua José Clemente, n.o 134 - Niterói 
Alameda s. Boaventura, n.o 1094 -

Niterói 
Av. Farmacêutico Rodolfo Albino, n.0 

258 - Can~g~l~ 
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Mário Perez Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . • Rua Marquês do Paraná, n.o 355 - Ni
terói 

:Mirtes Perlssé Turon •..........•..... Rua Dr. Barros Júnior, n.o 54 - Nova 
Iguaçu 

Monir Antony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . Colégio M. São Vicente de Paula - Pe
trópolis 

Myrss Guiomar de Schueler e Silva ... : Praça Veríssimo de Melo, n.o 1 - Ma-
caé 

Newton Gonçalves de Barros .. 
1
•• • • • • • • Rua Prof. Paris, n.0 53 - Nova Iguaçu 

Nelson Pereira da Silva . . . . • . . . . . . . . . . Ginásio Fernando Co'Sta - Itaguai 
Nilo Borges Graciosa . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Bernardo Viana, n.o 15 - Marquês 

de Valença 
Nllza Bastos Correia •.••........••.• Rua Barão do Amazonas, n.º 426 -

Niterói. 
Nise Codeço ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Bento Pereira, n.0 189 -=camPõS 
Odllo custódio de Resende . . . . . . . . . • Rua Dr. March, n.o 263 c-2 - Niterói 
Oscar José Bernardes .............. . .. Rua Andrade Pinto, n.0 638 - Barra do 

Pirai 
Osmar Serpa de Carvalho ............ Rua Aristóteles Coutinho, n.o 70 - Ni-

lópolis 
Osvaldo da Silva Teixeira . . . . . . . . . . . . Colégios. Santa Rosa - Niterói 
Osvaldo Gonçalves de Sousa . . . . . . . . . Rua Padre Leandro, n.0 80 - Niterói 
Paulo do Couto e Pfeil • . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio "Rio Bonito - Rio Bonito 
Paulo Gomes da Silva . . • . . . . . . . . . . • . Rua São Sebastião, n.o 373 - Petró-

polis 
Pedrita da Silveira Curto . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Santa Angela - Resende 
Pedro José Kassab .................. Escola Almirante Batista das Neves -

Angra dos Reis 
Ricardo A. Rêgo Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Rio Bonito - Rio Bonito 
Rodolfo Rigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua General Osório, n.º 181 - Nova 

Friburgo 
Rubens Soeiro de Carvalho . . . . . . . . . . . Rua 15 de Novembro, n.º 7 - Paraiba 

do Sul · 
Rui Afrânio Peixoto ....•••••..••.••••• Ginásio Afrânio Peixoto - Nova Igua

çu 
Rui Las-Casas de Brito ............ -.. . Rua K, n.o 11 - .Nova Iguaçu 
Salvador Edson Perissé Duarte Rua Conselheiro Otaviano, n.o 93 -

Campos 
Sandálio Alcover y 'cots . . . . . . . . • . . . . . . Ruà Washington Luis, n. 1213 - Pe

trópolis 
Sônia Cosmelli ....................... Rua General Câmara, n.0 75 - Nova 

Friburgo 
Sebastião Alves de Medeiros . . . . . . . . . . . Rua Beatriz, n.o 71 - Nilópolls 
Sebastião Francisco Klein . . . . . . . . . . . . . Rua Cristóvão Leal, n.o 105 - Barra 

Mansa 
Sonja Stofels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Monte Caseros, n.o 288 - Petró

polis 
Stela Borges Araújo . . . . . . . . . . . . . • . . • • Rua Visconde de Morais, n.0 231 - Ni

terói 
Talita de Oliveira ......•.........••.• Rua Bernardo Vasconcelos, n.0 66 -

Niterói 
Teodoro José dos Santos . . . . . . . . . . . . Ginásio Alberto Tôrres - Itaborai 
Tibúrcio Miguel (Irmão) . . . . . . . . . . . . . . Ginásio São José - Barra do Pirai 
Tomás Tejerina do Prado (Padre) . . . . . . Ginásio Valenciano São José - Mar-

quês de Valença 
Valdemar San~os da Silva . . . . . . . . . . . . Alameda Boaventura, n.0 474 - Ni

terói 
Valdina de Sousa Botelho ..........•.. Rua Dr. Barros Júnior, n.0 54 - Nova 

Iguaçu . 
Válter de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Rua José Bonifá<;lo, n.0 30 - Niterói 
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Válter dos Santos 

Válter Siqueira 
Warton Pinto 

Wilson Costa Chami . .... ............ . 

Zeni Blttencourt Soares .....•••....... 
Ziede Coelho Moreira .............. . 
Zilda. Ribeiro ........................ . 

Zilda Sardemberg 

Zita Maria Toledo (Madre) 

Rua Olavo Bilac, n. 14 - Nova Frl
·burgo 

Rua Formosa, n.0 873 - Campos 
Rua Major Ferraz, n.0 103 - Barra. do 

Pirai ·. 
Rua Barão do Amazonas, n.0 92 - Cam-

pos . 
Rua José Bonifácio, n.0 46 - Niterói 
Rua Almirante Teté, n.o 651 - Niterói 
Rua General Andrade Neves, n.0 126 -

Niterói 
Rua Barão do Amazonas, n.o 269 - Ni

terói 
Rua Gonçalo de Castro, n.o 393 - Te
resópolis. 

' 

\ 

~ Use o serviço de lnformaçlSes do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dfntdat 
e completar os seus infonnes slibre a geogtafla em genJ e a geografia do Brasil em especial. 
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Livros 

. As Ciências no Brasil - Vol. I -
EDIÇõES MELHORAMENTOS - Obra 
organizada e publicada sob a direção e 
com introdução de Fernando Azevedo e 
sob os auspícios da Instituição Larra
goiti e por iniciativa de seu diretor, 
Prof. Leonidio Ribeiro. 

Está em circulação o volume pri
meiro dessa importante obra, a cargo 
dum grupo de cientistas nacionais e 
destinada a projetar luz sôbre um dos 
aspectos mais descurados da cultura 
brasileira. Nela se encontra não só a 
história de cada uma das especialidades 
cientificas, mas ainda a análise de seus 
problemas fundamentais. Origens, de
senvolvimento e estado atual das prin
cipais ciências cultivadas entre nós e as 
questões relativas ao ensino e às pes
quisas, tudo isso é focalizado pelos vá
rios colaboradores, em seus respectivos 
trabalhos. 

Livro útil aos orientadores da opinião 
pública e do pensamento, aos adminis
tradores e políticos e a todos os que 
amam a cultura. Abrangerá dois vo
lumes ilustrados, o primeiro dos quais 
já lançado; apresenta uma Intr:oãução 
escrita por Fernando de Azevedo, e as 
seguintes matérias·: "A Matemática no 
Brasil", por F. ~· de Oliveira Castro; 
"A Astronomia no Brasil", por Abraão 
de Morais; "A Física no Brasil", por 

-J. Costa Ribeiro; "A Meteorologia no 
Brasil'', por J. de .Sampaio Ferraz; "A 
Geologia e a Paleontologia no Brasil", 
por Victor Leinz; "A Mineralogia e a 
Petrografia no Brasil", por Othon Hen
ry Leonardos; "A Geografia no Bra
sil", por José Veríssimo da Costa Pe
reira. 

Da parte da Geografia incumbiu
-se o saudoso Prof. José Veríssimo da 
Costa Pereira, nome sobejamente co
nhecido nos meios geográficos brasi
leiros. Constitui o capitulo VII do li
vro e abrange uma introdução e partes 
assim intituladas: Primeira Parte -
"Do século XVI aos começos do século 
XIX" - Segunda parte - "O século 
XIX. A contribuição dos naturalistas 
estrangeiros e a atividade dos nacio
nais" :--- Terceira parte - "O século 
XX. Fase pré-contemporânea. Do últi
mo decênio do século XIX1 ao quarto 
decênio do século XX. A Geografia 
nas comissões geográficas e geológicas 
e em outras instituições cientificas e 
serviços governamentais. As iniciativas 
isoladas". - Quarta parte - "O século 
XX. A época ~ontemporânea. A geo
grafia-ciência, progresso dos ·estudos 
geográficos no Brasil". 

Em sua apreciação analítica, o au
tor destaca o papel do Conselho Na
cional de Geografia na expansão dos 
estudos geográficos e também o papel 
desempenhado por outras instituições 
no campo da pesquisa geográfica como 
a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo 
e outros estabelecimentos universitários 
criados posteriormente, o Serviço Geo
gráfico do Exército, a Diretoria de Hi
.drografia e Navegação do Ministério da 
Marinha e a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros. 

A.V.L. 
~ 

GAÚCHOS E BEDUíNOS • 
A formação social do povo rio-gran

dense do sul oferece aspectos sedutores 

• Transcrito do Dt4rlo de Notfcfaa, ediçf.o de 31-3-957. 
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às conCiusões dos sociólogos e uma re
levância digna de investigações curio
sas. Jorge Satis Goulart, num livro que 
Oliveira Viana considerou a mais sé
ria tentativa de ,;explicação" do nosso 
extremo meridional, viu com visão per• 
cueiente os primeiros estágios da civi
Uzação rio-grandense, quando viviam 
em luta Portugal e Espanha e os açoria
nos primeiro se estabeleceram nos cam
pos de Viamão e depois procuraram 
uma direção contrária ao oceano, para 
as bandas do Jacuí. "Na vida agitada 
e heróica dos acampamentos milita
res que a providência lusa espelhava 
em diversos pontos da fronteira meri
dional do Brasil, é a colonização açoria
na que coloca num campo, aonde se en
trecruzam incessantemente o espirito 
belicoso e a idéia de aventura, a nota 
inicial do trabalho organlZado e da 
vida calma. 'e operosa, preparadora de 
um grandioso futuro econômico - es
crevia Salis Goulart, abordando um · 
vasto tema que veio agora seduzir a 
cultura e o espírito crítico do Sr. Ma
nuelito de Ornelas. Gaúchos e Beduí
nos - eis o título da obra do Sr. Or
nellas, sôbre a origem étnica e a forma· 
ção social do Rio Grande do Sul. 

A influência mourisca estudada pelo 
Sr. Manuelito de Ornelas sôbre a ori
gem étnica do Rio Grande é original 
e nova, cremos que ainda não estudada 
por qualquer outro sociólogo. Poderá 
<iar origem a controvérsias, mas afigu
ra-se-nos cheia de encanto e de juste
za. A feição cavalheiresca e atraente 
d.o gaúcho empresta-lhe foros de nobre
za e de intrepidez invencivel. Foi o que 
tão bem observou Euclides da Cunha 
ao assinalar a festa continua que era a 
vi!ia nas estâncias, que nunca assume o 

-caráter selvagem da dos sertões do 
norte. Como bem dizia êle, o gaúcho 
não conhece os horrores da sêca e os 
combates cruentos com a terra árida 
e excitada, não tem, no meio das no
ras tranqüilas da fellcidade, a preo
-0upação do futuro, que é sempre uma · 
ameaça, tornando aquela instável e 
fugitiva. 

o primeiro ensaio do llvro do Sr . 
Manuelito de O!'nelas é dedicado ao 
gaúcho. ítle nota que os antigos redu
tos demográficos conservam, através 
da idade, os caracteres peculiares da 
sua origem. Ali permanece, nas Missões, 
a fisionomia castelhana. O caipira pau
lista permanece no Planalto Médio e 
no Nordeste. O açoriano permanece nas 

. 
cidades fluviais e marítimas. E exul
ta verificando que o negro foi o úni
co elemento inexpressivo, entre os las
tros étnicós no surgimento gaúcho. Na 
indústria pastoril o negro foi sempre 
um elemento secundário. 

A principio o Rio Grande era um de
serto. Raras estâncias e povoados sur
giam na região pampeira. A Espanha 
era negligente na defesa das terras 
fronteiriças. Diz Rubens de Barcelos, 
citado pelo autor, a respeito do que en
tão se observa: ! ' .. . contavam-se tão 
somente quinhentos e tantos proprietá
rios de estâncias no interior. Era o de-· 
serto. Só depois da incorporação da 
Banda Oriental em 1821 (um ano antes 
da independência do Brasil) e relati
va seguridade conseqüente desenvolveu
-se esta população ·rural, entremeada 
de elementos castelhanos e em tudo 
idêntica a êles. Os hábitos e costumes 
dêsses campeiros em nada se distin
guem das usanças e práticas dos gaú
chos orientais". E mais longe escreve 
o ensaísta: "a sua existência transcorre 
asiàticamente, entre a ociosidade e a 
violência. E' como o árabe e o beduino, 
para quem a vida se sucede entre a cor
reria das algaras e o repouso das caba-
nas,,, . 

A facilldade da vida de então, nos 
pampas, foi estudada por um sociólogo 
uruguaio que tirou as seguintes obser
vações: O trabalho quase inútil fêz o 
homem ocioso e livre, como os ricos da 
vida civilizada. A abundância do gado 
e a ausência de tôda propriedade per
mitiram ao habitante do pampa - no 
século XVIII - viver sem esforços. O 
cavalo lhe as.segurou a rãpida mobilida
de, o couro proporcionou-lhe os arreios, 
as botas, as rédeas; deu-lhe também o 
chapéu, a cama e a habitação. Lançada 
ou boleada a rês, em pleno campo, dela 
se retirava o couro e o melhor pedaço 
de carne para o churrasco e o resto 
ficava na coxilha a atrair os milhares 
de corvos que negrejavam em bandos 
saltitantes ou ~m revoadas turbulen
tas". Dês.se amálgama vai surgindo o 
verdadeiro tipo do gaúcho. Cercam-n<?s 
os verdes prados, as planicies risonhas, 
a abundância. :mie se toma altivo e 
hospitaleiro. Vai crescendo a população. 
o branco e o índio vivem lado a lado 
em franca camaradagem. índio, para 
o branco, era o mestiço branco para o 
hldio - Mpara Salvador -ele Madaria
ga. Os dois, segundo observou Félix' de 
Azara, são astutos, sagazes, ativos, de 
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luzes mais claras, de maior estatura, 
de formas mais elegantes, e ainda mais 
brancos não somente que os creoulos 
e filho de espanhóis e espanholas na 
América, senão também que os próprios 
espanhóis da Europa. O tipo do gaúcho 
vai-se impondo por entre as lutas dos 
conquistadores dos pampas nos séculos 
XVI e XVII. 11:le não tem estradas nem 
pontes sôbre os arreios, mas tem o ca
valo. O cavalo transporta-o para onde 
quer, com a maior facilidade. Nasce 
dai a sua sociabilidade que não anula 
o seu individualismo. Dessas duas fôr
ças de atuação progressiva, conforme 
assinalou Jorge Balis Goulart, se origi
na a psicologia do rio-grandense. 

Assim altivo e forte o gaúcho, segun
do observa o Sr. Manuelito de Ornelas, 
foi uma vitima da prepotência políti
ca. "De espada em punho, diz êle, in
corporou ao patrimônio territorial do 
Brasil as vastas regiões missioneiras, 
que tanto agitaram a diplomacia dos 
séculos XVII e XVIII; enfrentou tôdas 
as conseqüências advindas das lutas 
que, nesta parte do mundo, separaram 
Espanha e Portugal, até o conflito qua
se continental do Paraguai. Participou 
de todos os exércitos, de tôdas as expe
dições militares, disposto sempre ao 
sacrifício da vida, onde quer que o Bra
sil fôsse atingido na sua honra, na sua 
paz e na sua soberania. O Brasil mesmo 
exigiu-lhe, antes de lhe dar as .p(enas 
prerrogativas de cidadão, a condição 
de soldado". 

Foi preciso o aparecimento de Silvei
ra Martins para que a voz do Rio Gran
de do Sul se fizesse ouvir na Côrte, nos 
últimos tempos do segundo reinado. A 
politica sempre foi ingrata para o gaú
cho, que, por sua sociabilidade, sempre 
foi um politico. o Sr. Manueuto de Or-

nelas, numa bela página sôbre o des
preendlmento do gaúcho explorado sem 
escrúpulos, evoca, como um símbolo, 
aquela figura de Alcides Maia, no seu 
romance Ruínas Vivas "personifican
do o gaúcho quase derrotado, a desapa
recer nas dobras de uma coxilha fron
teiriça ... " 

Imaginação de poeta, que tanto crê 
no gaúcho que o leva a parecer o beduí
no do pampa. :J!:sse estudo sôbre o be
duíno e o gaúcho é o mais interessante 
e o· mais vivo do livro em aprêço. O 
gaúcho é o retrato e o descendente dos 
nômades do deserto da Arábia. índio 
cem maneiras européias e alma asiáti
ca. Acompanhemos passo a passo as ln-

teressantes observações do autor. Vê 
êle nas salamancas, cavernas guardiãs 
de riquezas, uma aproximação com a 
Espanha dos mouros, pois; segundo es
clarece, o nome vem da própria cidade 
de Salamanca, onde a tradição locali
zou famosa escola de magia na época 
do domínio sarraceno. Dessas salaman
cas vieram as crendices populares. E 
nessa altura, traça o autor um paralelo 
entre os espanhóis de Salamanca e o 
gaúcho rio-grandense, afirmando: "Co
mo em Salamanca, o espanhol não veio ' 
encontrar aqui, nas planicies do sul, 
onde o céu e a terra se fundem, um 
campo de sementeira, mas um campo 
de bois. Como em Salamanca êle ·se fêz.. 
centauro. Como em Salamanca, êle es
colheu a beira dos riachos para cons
truir sua casa de barro com teto de pa
lha santa-fé e continuar o uso, não 
mais de suas bombachas de couro, po
rém de pano, mais adaptâveis ao clima, 
na forma inteligente do chiripá que o 
maragato criou. Nas perdidas extensões 
solitárias do pampa, veio encontrar o 
cavalo chimarrão, em manadas quedes
cendiam daquelas que o adelantado 
Mendoza trouxera de Cádlz em 1535 e 
que, segundo Dionísio Schoo Lastra, 
eram animales proveriientes de la raza 
berberia cruzada con la asiatica de los 
moras". 

Como negar ainda à fillação do 
gaúcho ao árabe, a sua remota descen
dência do berbere? O Sr. Manuelito de 
Omelas prova-nos essa descendência 
em argumentações curiosas e vigorosas. 
Deixa-nos convencidos. · 

. O homem do deserto, como o ho
mem da peninsula, é quixotesco. Qui
xotesco no bom sentido, pois espanhóis 
não achain D. Quixote cômico. Diz o 
Sr. Omelas que D. Quixote, para o es
panhol, é a mais alta representação do 
homem e êste em proporções muito 
maiores do que foi a figura do Goethe 
para os alemães. Lembra que Bolivar, 
no seu leito de morte comentava seu 
trágico destino, murmurando: "Jesus
Cristo, Dom Quixote y Yo, hemos sido 
tres grandes majad-deros". O gaúcho 
herdou o humor espanhol e a alma.ára
be. E' como o beduíno, "um homem me
lancólico, nostálgico, ladeado sôbre os 
pelegos do lombilho ou serigote, no lom
bo de um cavalo que acompanha, sono
lento, a marcha tarda dos bois. A noite 
pousa. em acampamentos, como o ára
be, sob a colcha. luzente das estrêlas. 
E, como o árabe canta. suas. cantigas 
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. nostãlgicas ao som dos mesmos instru
mentos comuns - acordeona, a viola 
·e a guitarra". A cavalhada instituída 
,pelos jesuítas nos pampas com suas 
danças dramáticas e simbólicas, não 
·é mais do que uma reminiscência das 
lutas entre mouros e espanhóis. Seus 
comparsas são árabes que empunham 
alfanjes. É a presença do deserto 
africano nos descampados gaúchos. 

Não foi sem razão que Sarmiento 
assinalou a semelhança notada entre 
argentinos e árabes, semelhança que 
pode ser extensiva a todo homem do 
pampa. Dizia êle: "Em Argel, em Oran, 
em Mascara e nos arredores do deser
to, sempre vi os árl:\bes reunidos em 
cafés, apinhados em redor dos canto
res, recitando canções nacionais, cho
rosas como os nossos trístes. Muitos dos 
nossos costumes revelam o contato dos 
nossos pais com os mouros da Andalu
zia. Da fisionomia - nem se fala, al
guns árabes vi que jurara tê-los conhe
cido na Argentina". ~se hábito de 
ajuntamento .para ouvir cantores é 
também comum no Rio Grande do Sul 
e os temas são sempre os mesmos: o 
cavalo, a mulher e a luz. O gaúcho do 
pampa, afirma Menendez y felayo, con
forme a citação do autor, não é senão 
o campônio andaluz, adaptado a dis
tinto meio ·geográfico ~ social e modi
ficado pela vida nômade do deserto e 
pelo contínuo exercício · do cavalo e do 
laço. "Foi sempre guitarrista, cantador 
e tem entre seus antigos poetas, os poe
tas populares que ,se. dizem piadores". 

O Sr. Manuelito de Ornelas faz um 
]>aralelo intimo entre os poemas criou
los mais conhecidos e entre os seus poe
tas mais interessantes: os argentinos 
Hllário_Ascasubi, José Hernandes e Es
tanislau del Campo; os uruguaios Bar
tolomé Hidalgo, El Viejo Pancho, Elias 
Regulen e Santos Garrido e no. Rio 
Grande Ramiro Barcelos (Amaro Juve
nal), com Antônio Chimango, e Zeca 
Blau, com Estância Abandonada: As 
descrições, as apresentações dos moti
vos se aproximam muito nesses poetas 
<los pampas. Eis a descrição de uma es
tância, em Ascasubi: 

"Tal era la estancia grande 
·Que don Faustino pobló 
·Conocida alla en su tiempo 
por la Estancia de la Flor ... 

Amaro Juvenal aproxima-se muito de 
Ascasubi quando descreve a sua estân
cia de São Pedro: 

~'Estância linda era aquela, 
Onde a vista se estendia 
Por mais de uma sesmaria 
De campo todo gramado, 
Era de fama o seu gado, 
- Quer de corte, quer de cria". 

A mesma aproximação é notada pelo 
autor entre o Dom Faustino, de Asca
subi e o coronel Prates do Antônio Chi
mango. 
Eis como Ascasubi nos pinta o fazen-
deiro de La Flor: · 

"Pues Don Faustino tenia 
Ia excelente condición, 
Que al conocerle a cualquiera 
una buena inclinación, 
y un regular proceder, 
le franquiaba el corazón 
sin más interés .ninguno -
que el gusto de hacer favor ... " 

O coronel Prates, de Amaro Juvenal, é 
assim apresentado: 

"O coronel Prates, cuepucha: 
Tinha um dom particular. 
Era um homem de respeito, 
Trabalhador, camperaço; ' 
Tinha firmeza no braço, 
Na vista a mesma firmeza, 
Pois era aquela certeza 
Quando sacudia o laço". 

Cita ainda o Sr. Manuelito de Ornelas 
os versos em que Ascasubi põe na bôca 
de seu piador a lembrança de um can
tor ... 

"Un cantor, como lechuza 
que nasció e murió piando 
sin que a ningun pyador 

. de todos los afamados 
le reculara lechuza 
la pisada de um chimango" 

Nota que aí surge pela primeira 
vez, no poema de Hilárió, uma referên
cia a Rosas, o chimango, que Amaro Ju
venal acresceria ao nome de seu herói 
na própria capa do livro ... " E cita do 
poema de Juvenal: · 

"Pra les contar a .vida 
Saco da mala o banaônio, 
A vida de um tal Antônio 
Chimango - por sobrenome, 
Magro como lobisome 
Mesquinho como o demônio" 
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Não quer o autor, com estas e mui
tas outras citações, insinuar a hipótese 
do plágio, pois que plágio não há em 
qualquer dos poemas crioulos tanto do 
Rio Grande quanto da Argentina e do 
Uruguai. o seu intuito é assinalar o 
"paralelo íntimo" de tais poemas, "que 
guardam uma s1mllitude enorme". Idên
tico pare~tesco poderíamos assinalar 
nos antigos poemas sertanejos, nas 
quadrinhas que, cantadas em regiões 
diferentes do Nordeste, revelam mo
tivos folclóricos semelhantes, as mes
mas manifestações de arte popular, 
não obstante produzidos em regiões 
distintas, em épocas diversas, cheios de 
coincidências acidentais. Há parentes
co entre os poemas crioulos como o há 
entre os campos do sul e as solidões 
asiáticas. 

Alguma analogia se encontra entre 
o pampa, observa Leopoldo Lugones, 
"entre o pampa e as planuras que 
medeiam o Tigre e o Eufrates; al
gum parentesco na solitária tropa de 
carrêtas e a caravana de camelos que 
se dirige a Smima ou ·Bagdad". o Sr. 
Manuelito de Ornelas vai mais longe e 
observa as cenas de acampamentos 
gaúchos, a reunião em volta do fogão 
comum, a chaleira fumegante e a cuia 
de porongo, cheias de erva-mate, que 
aproximam os homens como o nar
gullé do árabe, nos desertos. O galpão 
do gaúcho é uma "tenda que se fixou". 
Em vez de panos ondulantes, paredes 
de barro. O casamento gaúcho asseme
lha-se ao do árabe: o mesmo cerimo
nial, as mesmas usanças. A expressão 
"Oxalá'', tão usada pelo gaúcho, é sar
racena: la xá Ilah, quer dizer "se Deus 
quiser". Bedtiino significa em árabe o 
homem que vive do gado. "Vem de be
duin". 

O gaúcho sempre viveu do gado. O 
amigo insepará veí do ãrabe é o cava
lo; assim também do gaúcho dos pam
pas. "Não tente ninguém separar do 
cavalo êsse habitante das savanas 
brasileiras, escreveu Lindolfo Color 
em seu livro Garibalãt. Um gaúcho sem 
cavalo é a última expressão da miséria, 
já não apenas econômica, mas moral". 
A hospitalidade é um traço pessoal do 
beduíno e do árabe. Têm mesa farta à 
qual se sentam todos. 

O autor de Gaúchos e Beduínos 
não se deixa, entretanto, embalar pelo 
romantismo do tipo que estuda magis
tralmente. Vê a realidade presente, as 

. terras perdidas nos latifúndios sem 
raias e lamenta o abandono em que 
deixaram o gaúcho, esquecido e espo
liado, arrancado de seus campos e ba
nido das planícies. O que há de deplo
rável no fenômeno é o entrechoque do 
indivíduo e da sociedade. A sociedade 
devorou o individuo1 repeliu-o para um 
segundo plano, deixando, entretanto, 
bem nítida, no ambiente, a sua ima
gem. O gaúcho, conforme observou na 
Argentina José Ortega y Gasset, "vive 
entregue, hoje, não a uma realidade 
senão a uma imagem. E uma imagem 
não se pode viver senãq contemplan
do-a. O gaúcho está se revendo sem
pre, refletido na. própria imaginação. 
E' sobremaneira um Narciso. Narciso e 
fonte de Narciso. j..eva-o todo consigo: 
a realidade, a imagem e o espelho". 

O livro do Sr. Manuelito de Ornelas 
tem as qualidades que revelam um pen
sador honesto e um excelente sociólogo. 
Os povos e os homens podem ser gran
des, originais, singulares, mas preci
sam de seus historiadores, de seus psi
cólogos. O gaúobo é um tipo de deter
minada zona brasileira destinado tal
vez a desaparecer tragado pela civili
zação. Seria lastimável que isso acon
tecesse. Mas ao menos, dado que predo.: 
minasse a lei inexorável do tempo que 
nos resta a consolação de admi;á-lo, 
futuramente, através de estudos pro
fundos e sinceros como êsse que acaba 
de nos ser apresentado pelo poeta de 
Rodeio de Estrêlas, magnifico escritor 
de sempre. 

Joaquim Tomás 
it 

UMA COMUNIDADE AMAZÔNICA 
José Honório Rodrigues escreveu 

na Tribuna dos Livros, suplemento da 
Tribuna da Imprensa, edição de 15-16 
de junho de 1957, o comentário abai
xo: Uma Comunidade Amazônica (Es
tudo ão homem nos trópicos>, de Char
les Wagley, na tradução de Clotilde da 
Silva Co<>ta. Trata-se do volume 230 
da Coleção Braslllana, publicado pela 
Comnanhia Editôra Nacional. 

"No estudo da transplantação da cha
mada civilização ocidental para o Bra
sil; um desafio provocou desde o inicio, 
os pioneiros portuguêse~ o trópico, que 
significava a mudança do ambiente em 
que germinava a civilização európéla. 
Toynbee, no exame generalizado da 
g@nese das civilizações, estuda os pos
sivels fatôres positivos, de raça e am-
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biente, aceitando a tese de Huntington, 
Já tão repelido. Daí resulta sua afirma
ção de que o sul do Brasil é inferior 
em civilização às regiões mais meridio
nais, como Q Uruguai e a Argentina, 
uma vez que o setor equatorial não é 
estimulante, mas positivamente depres
sivo. Para êle o desafio era tão exces
sivo, pela própria prodigalidade da na
tureza, que a conseqüência seria a pa
ralisação da vida. 

A resposta a esta tese geral, tão des
tituída de melhores fundamentos cien
tificos, encontra-se neste livro que o 
professor Charles Wagley, escreveu em 
1953 e agora acaba de ser traduzido. · 

Charles Wagley, atual chefe do de
partamento de antropologia da Uni
versidade de Columbia e membro da 
direção da revista Policial Science Qua
terly, editada pela Faculdade de Ciên
cias Politicas da Universidade de Co
lúmbia, é um profissional extremamen
te capacitado para responder, em ba
ses cientificas, às generalizações de 
Toynbee, que apenas divulga as afirma
ções de Huntington. O extremismo dês
te autor encontra neste livro uma ré
plica definitiva. "Aquêles que procla
mam o perigo da mistura racial e das 
barreiras sociais para o desenvolvimen
to culturàl, nos trópicos ou em outras 
regiões, estão simplesmente fazendo 
uma perigosa propaganda social". "O 
homem é, sem dúvida, de todos os ani
mais, o que mais se àdapta às variaçõe~ 
de temperatura". 

O Prof. Charles Wagley estêve várias 
vêzes no Brasil em missão cientifica; 
em 1939 visitou o Brasil Central e viveu 
dezoito meses entre os índios Tapirapé; 
em 1941 pesquisou os índios Teneteara, 
uma tribo em estreito contato com o 
BrasU- rural e que estava sendo incor
porada à nação; em 1942 estêve em 
contato direto com os problemas do 
Brasil moderno através do SESP (Ser
viço Especial de Saúde Pública), ser
vindo três anos e meio e conhecendo o 
Brasil como antropólogo e administra
dor prático. Charles Wagley visitou a 
pequena cidade amazônica de Itá (no
me fictício) em 1942, numa viagem 
de pesquisa preliminar à planificação 
dos s&viços do SESP. Em 1943 acom
panhava à distância o problema de Itá 
e em 1945 visitou-a de novo. &te li
vro resulta dos dados coligidos entre 
julho ~ setembro de 1948 para a 

ll-25454 

UNESCO e para o inquérito para o Ins
tituto Internacional da Hiléia Amazô
nica. 

o" livro estuda o problema do homem 
nos trópicos e da tipicidade de uma co
munidade amazônica, focalizando uma 
pequena vila chamada ficticiamente de 
Itá e localizada no Brasil Amazônico. 
Dai em diante o autor estuda a vida 
nesta comunidade tropical, as relações 
sociais e de familia, os divertimentôs, 
as mudanças culturais de um povo má
gico para um povo com nma noção .mo
derna cientifica do mundo e, finalmen
te, uma comunidade numa área subde-
senvolvida. ~ · 

Pela generalidade não do tratamento 
mas do tema, o primeiro capitulo, co
mo o terceiro e o últimó merecem aten
ção especial do leitor brasileiro. Re
lembra o autor que um dos problem~ 
essenciais de nossa época é estender à 
metade do mundo subdesenvolvido 'o 
conhecimento e a técnica modernos. 
As regiões tropicais da Africa, Asia, das 
ilhas do Pacifico, do Oriente-Médlo e 
das Américas são, em geral, as mais 
retardadas do ponto de vista econômi
co. E são sobretudo as zonas tropicáls 
quentes e úmidas como as da Afriêa 
Equatorial, . da bacia Amazônica e da · 
Nova Guiné que até o presente têm 
proporcionado, em contraste com as 
zonas tropicais quentes e áridas, o cli
ma menos favorável ao homem. 

As áreas tropicais quentes e úmidas 
cobrem cêrca de 38 milhões de quilôme
tros quadrados da superfície da terra 
e encerram uma população de cêrca tle 
700 milhões de pessoas, das quais ti:~ 
quartas partes vivem na região tropical 
da ·Asia, cuja superfície é de, apenas~ 8 
milhões de quilômettos quad~ados. As 
regiões tropicais chuvosas da Africa, 
Oceânia, Austrália e ·América éncerram 
somente 170 milhões de homens, em 
uma extensão de cêrca de 30 milhões 
de quilômetros quadrados. O vale do 
Amazonas, quase tão vasto quanto os 
Estados Unidos, é uma das mais ex
tensas dessas fronteiras tropicais mt>
dernas e, talvez, a . da população · máls 
esparsa . _, · 

&te livro extraordinàriamente bem 
feito e sugestivo estuda uma cidade 
atrasada e estacionária de uma zona 
subdesenvolvida do Brasil, o vale :Ama
zônico: verdadeira fronteira, no senii
do de que é uma terra nova e de grandfl 
potência para. o futuro povoame,nto. 
As observações de Wa.gley são impor-
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V.ntfsslmas do ponto de vista antropo
lógico. A extrema slgnlflcação do llvro 
reside no estudo ci~ntiflco do homem 
no trópico e especialmente das carac
t.eristlcas culturais do povo brasileiro · 
que êle encara diante das mudanças 
históricas por que passa quando se pro
c.essa a evolução de um pais subdesen
volvido em uma nação desenvolvida 
econõmlcamente. Para o autor, Itá dls
tlngue-se de outras partes e grupos 
do Brasil, mas participa de muitas tra
dições rurais dos mesmos e de muitos 
valores positivos da cultura brasileira, 
que deveriam ser protegidos da mudan
ça social. 

Como vários outros técnicos mun.:. 
dlais, aconselha que os esforços para 
estender os beneficios da indústria e 
da tecnologfa sejam acompanhados de 
profundas transformações culturais, 
preservando-se os valores positivos. A 
terra, diz êle, é útil ao homem em têr
mos de equipamento cultural que êste 
utiliza em determinado lugar e tempo e 
não seria difícil aumentar a produtivi
dade da Amazônia. O ambiente físico 
não é o obstáculo mais sério.' As princi
pais razões do atraso da Amazônia de
v.em ser procuradas na cultura e na so
dedade amazônica e na relação dessa 
região com os centros do poder econô
mico e politico e com as fontes de difu-
110 cultural. 

Para o autor, Itá distingue-se de 
outras partes e grupos do Brasil, mas 
participa de multas tradições rurais do 
mesmo e de muitos dos valor.es positivos 
da cultura brasileira, qbe deviam ser 
protegidos da mudança cultural. Entre 
êles cita: 1) a forma relativamente pa
cific·a das relações sociais; 2) a homo
geneidade religiosa (mas de 96% são 
católicos) e a flexibilidade do catoli
cismo brasileiro; 3f a importância das 
relações de familia; 4) o povo é aber· 
to, sem xenofobia; 5) a hospitalidade; 
6) a caridade: 7) a cooperação agricola, 
isto é, o puxirão ou mutirão. 

Multas dessas características estão-se 
perdendo com a clvlllz~ção comercln.I e 
sua perda slgnlflcaria preço muito alto 
pelos benefícios da tecnologia moderna. 
No 'estudo do caráter nacional do povo 
brasileiro - obra que ainda está por se 
fazer, êste livro representa um mo
mento, o corrente, visto por um obser
vador neutro e imparcial, da captação 
de alguns dos traços mais signlflcativos 
da personalidade básica e social brasi
leira. 

Trata-se, assim, de um estudo que de
ve ser lido por todos que procuram es
tudar a realidade brasileira atual, pois 
sabe equilibrar a riqueza das observa
ções de campo com o conhecimento teó
rico e o valor da história e das tradi
ções culturais de cada ~is e povo". 

Periódicos 
q,EVUE DE GEOGRAPHIE ALPINE -
Tomo XLV-1957 - Grenoble - Impri
m.erie Alller. Fascicules I, II, III. 

Fascículo l - Apresenta matéria 
de lnterêsse local, relacionada princi
valmente com a região alpina, além 
de excelentes resumos bibliográficos 
oritlcos. 

Fascfculo li - Destacam-se, neste 
vplume, dentre outros trabalhos os se
cutntes: "Les différents types de ré
gime allmentaire; Essai d'interpréta
ilon geographique", de Germaine Vey
qtt-Verner; "Les successions stratigra
phlquea éclalrées par Ia genése des sols. 

La biostasle et la rhexlstasle; Prlncl
pe de classlflcatlon des sols", de Lu
cien Gachon. 

Fascículo III - Grande parte dêste 
número é reservada ao estudo de R. 
Leroy sôbre as florestas alpinas, deno
minado "Les forêts des Alpes trançai"'. 
ses. Paul e Germaine Veyret escrevem: 
"Un Etat brésilien captlvant, le Pa
raná" trabalho resultante de excursão 
em que tomaram parte os seus autores 
durante o XVIII Congresso Internacio
nal de Geografia, realizado no Brasil 
em agôsto de 1956. 

A.V.L. 

Publicações Geográficas 
Relação das publlcações periódicas 

l~corporadas ao acervo da Biblioteca 
dQ CNG, durante o ano de 1956. 
AQJUCULTURA EM SAO PAULO. De-

partamento de produção vegetal. s. 
Paulo. Ano 5 n. 11. . 

AGRONOMIA. Escola nacional de agro
nomia. Rio de Janeiro. Vol. 14 n. 2 
abr.-Jun. 1955. 

AM&ICA INDíGENA. Instituto lndl
genista interamerlcano. México. 
Vol. 16 n. 4 out. 1956. 

' 
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ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 
DE CI:a:NCIAS. Rio de Janeiro. Vol. 
28 n. 2 jun. 1956. 

ANNALES. Revue trlmestrielle. Ano 10 
n. 4 out.-dez. 1955. 

ANNALES. Universitatis Mariae Curie
Sklodowska. Lublin. Polonia. Vol. 9 
set. 1954. 

ANNALES DE G1:0GRAPHIE. Bulletin 
de la Société de Géographie. Paris. 
Ano 65 n. 348 mar.-abr. 1956. 

ANNALES DE L'EST. Faculté des let
tres de l'Université de Nancy. Nan
cy. Ano 7 n.0 3 sér. 5, 1956: 

ANNALI DI RICERCHE E STUDI DI 
GEOGRAFIA. Universitá di Genova. 
Ano 12 n. 2 abr.-jun. 1956. 

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AME RICA N GEOGRAPHERS. 
Washington. Vol. 46 n. 3 set. 1956. 

ANNUAIRE DU CANADA. Bureau fédé
ral de la statistique. Ottawa. Cana
da. 1955. 

ANUARIO. Instituto geográfico milltar. 
Ejército de Chile, 1951-1954. 

ANUARIO AÇUCAREIRO. Rio de Ja
neiro. Instituto do açúcar e do ál
cool. Ano 17, 1951-1952. 

ANUARIO ESTATtSTICO DO ARROZ. 
Pôrto Alegre. Instituto rio-granden
se do arroz. Ano 10, 1953-1954. 

ANUARIO ESTATtSTICO DO BRASIL 
IBGE. Rio de Janeiro. Ano 17, 1956. 

ANUARIO GEOGRAFICO DO BRASIL. 
Rio de Janeiro. IBGE. Ano 1, 1953. 

ÂNUARIO GEOGRAFICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. IBGE. Nite
rói. N. 8, 1955. 

ANUARIO HIDROLOGICO. Buenos Ai
res. Ministerio de industria y co
mercio de la Nación. Dlrección ge
neral de agua y energia electrica. 
1945-1946. 

ARQUIVOS DE BOTANICA DO ESTA
DO DE s. PAULO. s. Paulo. Secre
taria da agricultura. Vol. 3 fase. 2 
out. 1953. (Nova sér,e) • 

ARQUIVOS DO JARDIM BOTANICO 
DO RIO DÉ! JANEIRO. Rio de Ja
neiro. Ministério da agricultura. 
Vol. 13 dez. 1954. 

ARQUIVOS DO MUSEU PARANAENSE. 
Universidade do Paraná. Curitiba. 
Vol. 10 parte 1.ª .e 2.ª 1953-1954. 

ATLAS. Organo oficial del Instituto 
geografico milltar argentino. Bue
nos Aires. Ano 3 n. 3 jan. 1956. 

ATTI DEL XV CONGRESSO Ç:JEOORA
FICO ITALIANO. Torino. Instituto 
d1 geografia delle Facoltá dimagts
tero - Universltá. Vol. 1. 

BOIS ET FO~TS DES TROPIQUES. 
Centre technique forestier tropical. 
Paris. N. 49 set.-out. 1956. 

BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEO
GRAFIA DE LISBOA. Série 73 n. 
7-9 jul.-set. 1955. 

BOLETIM DE AGRICULTURA. Mlnaa 
Gerais. Sec. da agricultura, indús
tria, comércio e trabalho. Ano 4 
n. 11-12 nov.-dez. 1956. 

BOLETIM DE AGRICULTURA. s. Pau
lo. Sec. de agricultura, comércio e 
obras públicas. · Série 16 dez. 1915. 
Série 40, 1930. 

BOLETIM DO INSTITUTO HISTORI
CO, GEOGRAFICO E ETNOGRA
FICO PARANAENSE. Vol. 6 fase. 
1-2 jan.-jun. 1953. 

BOLETIM DO INSTITUTO OCEANO
GRAFICO. S. Paulo. T. 5 fase. 1-2 

1954. 
BOLETIM DO MUSEU EMILIO GOEL

DI. Belém. Pará. T. 11 fase. 1-2 
1955. 

BOLETIM GEOGRAFICO. Conselho na
cional de geografia.· Rio de Janei
ro. Aiio 13 n. 128 out. 1955. 

BOLETIM GEOGRAFICO. Pôrto Ale
gre. Diretório regional de geogra
fia e do Serviço estadual de Geo
grafia. Ano 1 n. 1 jul.-ag. 1856. 

BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA. 
Associação dos geógrafos brasilei
ros. s .. Paulo. n. 23 jul. 1956. 

BOLETIM TtCNICO. Instituto agronõ
mlco do norte. Belém. n. 29 jun. 
1954. . 

BOLETIN AEREO. México. Instituto 
panamerlcano de geografia e hlató
ria. n. 7 out. 1955. 

BOLETIN DE ESTUDIOS GEOGRA1'I
COS. Argentina. Instituto de geo
grafia. Universidad nacional de 
Cuyo. Vol. 2 n. 9, 1955. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD CIENTI
FICA DE CHILE. Santiago de Chi
le. N. 4 nov. 1955. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA DE COLOMBIA. Bogotá. VoL 
14 n. 50 abr.-jun. 1956. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA DE LIMA. Peru. T. 73, Jan.
-Jun. 1956. 
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BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA "SUCRE". Bolivia. T. 45 n. 
442 jan.-mar. 1955. 

·BOLETIN DE LA soem~ GEOLO
. GICA DEL PERU. Lima. Peru. T. 28 

1956. 
BOLETIN DE LA SOCIBDAD MEXI

CANA DE GEOGRAFIA Y ESTA
DISTICA. México. D. F. T. 79 n. 1 

BOLETIN DE LA socmDAD VENEZO
LANA DE CIENCIAS NATURALES. 
Caracas. T. 17 n. 85 1956. 

BOLETIN DE METEOROLOGIA. Ma
drid. Dirección de} Instituto geo
grafi~o y catastral. T. 1 Ano 1954. 

BOLETIN INDIGENISTA. lnstituto in
dlgenista interamericano. Vol. 16 n. 
2-3 ag. 1956. 

BOLLETINO DELLA socmTA GEO
GRAFICA ITALIANA, Ser. 8 Vol. 9 
fase. 6-8 jun.·ag. 1956. . 

BRAGANTIA. Boletim da Divisão de 
experimentação e pesquisas. Cam
pinas. Vol. 14 1954-1956. 

BRASIL AÇUCAREIRO. Instituto do 
açúcar e do álcool. Rio de Janeiro. 
Ano 24 Vol. 48 n. 3 set. 1956. 

B~TIN. Societé languedocienne de 
. .Jrêog?aphle. Montpellier. T. 26 fase. 
:·.;.s JW..-set. 1955. 

BULLETIN D'INFORMATION. Instltut 
Nacional pour l'étude agronomique 
du Congo Belga. Bruxelles. Vol. 5 
n. 4 ag. 1956. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO
GRAPHIB D'EGYPTE. Cairo. So- . 
ciété de géographie d'Egypte. Vol. 
28 set. 1955. 

BULLETIN DE LA SOCitTÉ DES PRO
FESSEURS D'ffiSTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHm . DE L'ENSEIGNE
MENT PUBLIC. Paris. Ano 46 n. 
147 jun. 1956. 

BULLETIN DE LA SOCitTÉ GÉOLO
GIQUE DE NORMANDIE ET DES 
AMIS DU MUSÉUM DU HAVRE. 
Le Havre. T. 44 1954. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTt SERBE 
DE GÉOGRAPHm. Belgrado. T. 35 

BULLETIN DE L'INSTITUT FRANÇAIS 
D'AFRIQUE NOIRE. Dakar. T. 18 
n. 3 jul. 1956. (Série A: Ciências na
turais). 

LE BULLETIN DE NOUVELLES DE 
L'UGI. L'Union géographique inter
nationale. New York. Vol. 7 mal. 
1956. 

' 

BULLETIN DES SÉANCES. Institut Ro
yal colonial belge. Bruxelles. T. · 2 
n. 3, 1956. 

BULLETIN OF THE GEOGRAPHICAL 
SURVEY INSTITUTE. Japão. Vol. 4 
pts~ 3-4 dez. 1955. 

BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SO
CIÉTÉ DE GÉOGRAFIE ET D'AR
CHÉOLOGIE. Algéria. Ano 76 fase. 
232, 1953. 

CAÇA E PESCA. s. Paulo. Caça e Pesca 
Edltôra Ltda. Ano 16 n. 184 set. 
1956. 

LES CAHmRS D'OUTRE-MER. revue 
de géographie. Bordeaux. Ano 9 n. 
35 jul.-set. 1956. 

LES CAmERS "DE TUNISIE. Instltut 
des hautes études. Tunis. N. 12 ano 
3.º 4.º trim. 1956. 

CAmERS DU LABORATOIRE. Univer
sité de Dijon. Faculté .des lettres. 
Laboratoire de géographie. Ano 1 
n. 6 out.-dez. 1955. 

CANADA. Bureau fédéral de la statis
tique. Ottawa. Canada. 1955 (édl
tion française). 

CANADIAN GEOGRAPffiCAIJ JOUR
~NAL. The Canadlan geographical 

society. Ottawa. Vol. 53 n. 5 nov. 
1956. 

COLLECTED REPRINTS. Woods Hole 
oceanographic Institution. Londres. 
Inglaterra. 1955 jul. 1956 part. 1. 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES 
SÉANCES. Société géologique de 
France. Paris. N. 17 set. 1955. 

COMPTESRENDUSHEBDOMADAIRES 
DES SÉANCES DE LiACADEMIE 
D'AGRICULTURE DE FRANCE. 
N. 11 t. 42 jun. 1956. 

COMUNICAÇôES DOS SERVIÇOS 
. GEOLóGICOS DE PORTUGAL. 

Lisboa. T. 36 1955. 
CONJUNTURA ECONOMICA. Funda

ção Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 
. Ano 10 n. 12 dez. 1956. 

CZASOPISMO GEOGRAPHICZNE. Po
lskle Towarzystwo Geograficzne. 
Warszawa. Polônia. T. 27 n. 2, 1956. 

D EU T S C H E GEOGRAPHISCHE 
BLATTER. Bremen. Alemanha. 
Geographischen Gesellschaft ·en 
Bremen. T. 47 n. 3-4 1955. 

DIGESTO ECONOMICO. Associação co
mercial. s. Paulo. Ano 12 n. 130 
jul.-ag. 1956. 
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ERDKUNDE. Geographlsches Institut 
deri Universitat. Bonn. T. 10 Vol. 3 
1956. 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Consejos 
de investigaciones cientificas. Ma
çlrid. Ano 17 n. 63 mal. 1956. 

FENNIA. Helsinki. Societas geographica 
fenniae . . I:lelsingfors. 79, 1955. 

FOCUS. The American geographlcal so
ciety. New York. Vol. 7 n. 2 out. 
1956. 

FOLDRAJZI ERTESITO. Budapest. 
Akadóniai Kiadó. Vol. ~ n. 4, 1955. 

FOLDRAJZI KOZLEMl!;NYEK. Ano 4 
Vol. 80 n. 2, 1956; 

GEOGRAFISKA ANNALER. Svenska 
Sallskapet for Antropologi och 
Geografi. Stockholm. Suécia. Ano 
37 n. 3-4 1955. 

GEOGRAPHISK TIDSKRIFT. Kobe
nhavn. Denmark. Det Kongelige 
Dansk ·Geografiske Selskab. T. 54 
1955. 

GEOGRAFSKI VESTNIK. Ljubljana. 
Tchecoslovaqufa. Casopis za geogra
fijo en Sorodone Vede. Ano 26 1954. 

GEOGRAFSKI SBORNIK. Ljubljana. 
Tchecoslovaquia. Inst. geog. Vol. 3 
1955 . 

GEOGRAPHICA; Skhifter fran Upsala 
Unlversltats geografiska Institu
tion. Upsala. Suécia n. 30. 1956. 

GEOGRAPHICA HELVETICA Schwei
zerische zeitschrift für lander-und 
volkerkunde. Bern. Suiça. Vol. 10 
n. 4 1955. 

GEOGRAPHICAL BULLETIN. Ottawa. 
Department of mines and techni
cal surveys. N. 7 1955. 

THE GEOGRAPHICÀL JOURNAL. The . 
Royal geographlcal society. Lon
dres. Vol 122 part. 3 set. 1956. 

GEOGRAPHICAL REVIEW. The Ameri
can geographical society. New York. 
V. 46 n. 4 out. 1956. 

GEOLOGIA E METALURGIA. Centro 
Morais Rêgo. Universidade de São 
Paulo. Ano 11 boi. 15, 1956. 

GEOLOGICAL SURVEY BULLETINS. 
University of Kansas. N. 110-115 
1955-1956. 

GEOLOGIE. Staatlichen geologischen 
Komission der Deutschen Demo
kratischen Republik. Berlim. Ano 
5 n. 3 jun. 1956. 

GEOLOGIE EN MIJBOWN. Geologiscll 
mijnbouwkindig Genoostschap. 
Delft. Netherland. Nov. sér. Ano 
18 n . 11 nov. 1956. 

LE GLOBE. Organe de la société de géo
graphle de Genêve. Bulletin. T. 94 
1955. 

HUMANIDADES. Publicación de la Fa
cultad de humanidades y ciencias 
de la educación. Argentina. T. 34 
1954. 

L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE. 
Paris. Ano 20 n. 4 set.-out. 1956. 

JAHRBUCH DER GEOGRAPHlSC~ 
GESELLSCHAFT. Hanover. 1954-
-1955. 

JAHRESBERICHT DER GEOGRAPHIS
CHEN GESELLSCHAFT VON 
BERN. Berna. Vol. 42 1953-1954. 

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AM:ai:
RICANISTES. Musée de l'homme. 
Paris. Nov. ser. t. 44, ~955. • 

KONINKLIJK INSTITUT VOOR DE 
TROPEN. Amsterdam P. 73 n. 4 
out. 1956. 

Ml!;MOIRES DE L'INSTITUT FRAN
ÇAIS D' AFRIQUE NOIRE. Sénegal. 
Dakar. T. 2 n. 42 1955. 

MEMORIA DE LA ACADEMIA NACIO
NAL DE HISTORIA Y GEOGRA
FIA. México. Ano 12 bol. 5 seg. épo
ca 1956. 

MEMORIA DE LA SOCIEDAD DE 
CIENCIAS NATURALES LA SALLE. 
Caracas. T. 16 n. 43 jan.-abr. 1956. 

MEMôRIAS DO INSTITUTO OSW AL
DO CRUZ. Rio de Janeiro. T. 54 
fase. 2 Qut. 1956. 

MEMORIAS Y REVISTAS DE LA-ACA .. 
DEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. 
México. Sociedad Cientifica Antõ
nio Alzate. T. 57 n. 3-4 1955. 

MEMORÍA DELLA SOCIETA GEOGRA
FICA ITALIANA. Roma Vol. 22 

. 1955. 
MEMORIE DI GEOGRAFIA ECONO

MICA. Napoles. Centro Studi ·di 
geóxrafia economica. Ano 7-8 Vol. 
13-14 jan.-dez. 19,56. 

L:A MÉT:G:OROLOGIE. Revue trimes
trielle de météorologie et de phy
sique du globe. Paris. n. 40 out.-dez. 
1955. 

METEOROS. Buenos Aires. Serviclo Me
teorologlco Nacional. Ano 5 n. 1-4 

Jan.-dez. 1955. 



538 BOLETIM OBOORAPIOO 

MINERIA. Organo dei Instituto de en
genleros de minas del Peru. Ano 5 
n. 14 mai.-jun. 1956. 

MITI'EILUNGEN. Inst. für Auslandsbe
ziehungen. ~Stuttgart. Alemanha. 
Ano 6 n. 5 mal.-jun. 1956. 

MITI'EILUNGEN DER GEOGRAPHIS
CHEN GESELLSCHAFT. Hamburg. 
Bd. 52 1955. -

MITTEILUNGEN DER GEOGRAPHIS
CHEN GESELLSCH.Ai'T. Wien. Aus
tria. 'F. 98 Vol. 1 1956. 

MITl'EILUNGEN DER GEOGRAPHIS
CHEN GESELLSCHAFT UND DES 
NATURNISTORISCHEN MUSEUM 
IN LUBECK. Lubeck. Vol. 46 1956. 

MITI'EILUNGEN DER GEOLOGIS
CHEN GESELLSCHAFT IN WIEN. 
T. '7 1954. 

MITI'EILUNGEN DER GEOGRAPHIS
CHEN INSTITUTS. Martin-Luther
Universitãt Halle-Wittenberg. Ano 
5 Vol. 6 1955-1956. 

MOÇAMBIQUE. Repartição técnica de 
estatística. N. 84 dez. 1955. 

MONATLICHER WITTERUNGS
BERICHT. Deutschen Witterdiens .. 
tes. Ano 4 n. 8 ag. 1956. 

MONOGRAPH IN ECONOMICS. Hous
ton. The Rice Institute. Pamphlet. 
Vol. 34 n. jul. 1952. · 

NATURAL HISTORY. American Mu
seum 9f natural history. New York. 
Vol. 65 n. 9 nov. 1956. 

LE NORD; revue internationale des 
Pays du Nord. Stockholm. Nortedt 
& Sõner. N. 1-4 1943. 

NORSK GEOGRAFISK TIDSKRIFT. 
Oslo. T. 12 Vol. 6 n. 2 1950. 

NOTíCIAS DA INDON:G:SIA. Embaixa
da da Indonésia. Rio de Janeiro. 
Vol. 3 n. 10 out. 1956. 

O OBSERVADOR ECONOMICO E F!
NANCEffiO. Rio de Janeiro. Ano 21 
n. 249 nov. 1956. 

PANORAMA BRITANICO. Inglaterra. 
Primavera. 1956. 

PAPERS IN MARINE BIOLOOY AND 
OC~OGRAPHY. Londres :- Ingla
terra. Pergamon Press. 1956. 

PAPERS OF THE MICHIGAN ACADE
MY OF SCIENCE ARTS AND LET
TERS. Unlversity of Michigan. Ann 
Arbor. Part 3 Vol. 41 1955. 

PFALZER HEIMAT. Pfãlz1xchen Ge
sellschaft zur Fõorderung der Wls
senschaften. Ano· 7 vol. 3 1956. 

PIRINEOS. Revista del Instituto de~
tudios pirenaicos. Espanha. Ano 10 
n. 33-34 jul. dez. 1954. · 

PRZEGLAD GEOGRAPHICZNY. Pols
ka Akademia Nauk Instytut geo
grafil. T. 28 n. 1, 1956. 

PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS' 
ASSOCIATION. Londres. Vol. 66 
part. 4 jul. 1956. 

RAPPORT D'ACTIVITJ!:. Service géo
graphtque de Madagascar. Tanana
rive. 1955. 

RELATóRIO. Ministério das relações 
exteriores. Rio de Janeiro. 195~. 

REVISTA BRASILEffiA DE ESTATíS
TICA. IBGE Rio de Janeiro. Ano 17 
n. 66 abr.-jun. 1956. 

REVISTA BRASILEffiA DE GEOGRA
FIA. IBGE. Rio de Janeiro. Ano 1'1 
n. 3 jul.-set. 1955. 

REVISTA BRASILEIRA DOS MUNICÍ
PIOS. IBGE. Ano 9 n. 34 abr.-jun. 
1956. 

REVISTA COLOMBIANA DE ANTRO
POLOGIA. Bogotá. Instituto coloin
l;>iano de antropologia. 

REVISTA DA SObIEDADE BRASILEI
RA DE GEOGRAFIA. Rio de Janei
ro. T. 54 1947-1948. 

REVISTA DE IMIGRAÇÃO E CQLONI
ZAÇAO. Instituto nacional de imi
gração e colonização. Rio de Ja
_neiro. Ano 14-16 1955 (NQva fase). 

REVISTA DE MINAS E HIDROCARBU
ROS. Venezuela. Ano 7 n. 21 jul. 
1956. 

REVISTA DO INSTITUTO DO CEARA. 
Fortaleza. Tomo especial 1956. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRAFICO BRASILEIRO. 
Rio de Janeiro .. Tomo especial. n. 1 
1956. 

REVISTA DO INSTITUTO DE GEO
GRAFIA E HISTÓRIA MILITAR 
DO BRASIL. Ministério da Guerra. 
Rio de Janeiro. Ano 14 Vol. 19 
n. 27-28 1955. 

REVISTA DO INSTITUTO GEOGRA
FICO E GEOLôGICO. s. Paulo. se
cretaria da agricultura. Vol. 11 
n . . 1-2 jan.-jun. 1953. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRAFICO DE SAO PAULO. 
s. Paulo. Vol. 52, 1956. 
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REVISTA DO MUSEU roLio DE CAS
TILHO$ E ARQUIVO HISTÓRICO 
DO RIO GRANDE DO SUL. Pôrto 
Alegre. Ano 5 n. 6 1956. 

REVISTA FERROVIARIA. Rio de Ja- · 
neiro. Vol. 17 n. 10 out. 1956. · 

REVISTA GEOGRAFICA. Instituto pan
-americano de geografia e história. 
Rio de Janeiro. T. 16 n. 42, 1955 (1.º 
semestre). 

REVISTA METEOROLôGICA. Monte
vtdeo. Uruguay. Junta nacional de 
meteorologia. Ano 13 n. 49 dez. 1955. 

REVISTA UNIVERSITARIA. Organo de 
l la Universidad nacional del Cuzco. 
· Peru. Ano 43 n. 107, 1954 (2.º se-
• mestre). -

REVUE CANADIENNE DE à:mOGRA
PHIE. Société de géographie de 
Montréal. Canadã. Vol. 10 n. 2-3 
abr.-set. 1956. 

REVUE DE G:mOGRAPHIE Al.PINE. 
L'Institut de géographie alpine. 
Grénoble. T. 44 fase. 4, 1956. 

REVUE DE G:moGRAPHIE JOINT AU 
BULLETIN DE LA SOCI:mT:S: DE 
G:mOGRAPHIE DE LYON ET DE 
LA REGION LYONNAISE. 1 Lyon. 
Vol. 31 n. 4, 1956. 

REVUE DE LA SOCIÉTl"!: D'HISTOffiE, 
DE ,Gl"!:OGRAPHIE ET DE Gl"!:OLO
GIE. Port-au-Prince. Haiti. Vol. 29 
n. 102, 1956. 

REVUE DE PSYCHOLOGIE DES PEU
PLES. Le Havre. Ano 11 n. 3 jul.
-set. 1956. 

REVUE l"!:CONOMIQUE FRANÇAISE. 
Société de géographle commercia
le. Paris. T. 69 n. 4 nov. 1956. 

REVUE INTERNATIONALE DES PRO
DUITS COLONIAUX. Paris. Ano 31 
n. 324 out. 1956. 

THE RHODES LIVINGSTONE JOUR
NAL. Manchester University Press. 
Manchester. N. 20, 1956. 

-
RIVISTA DI AGRICOLTURA SUBTRO-

PICAL E TROPICALE. F1renze. 
Ano 50 n . 7-9 jul.-set. 1956 . 

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA. 
Societã di studi geograficl. Firen
ze. Ano 63 fase. 2 Jun. 1956. 

RODOVIA. Rio de Janeiro. Ano 18 n. 
198 ag. 1956. 

SBORNIK; journal of the Szascheslo
vak Geographical Society. Praha. 
N. 2 Vol. 61, 1956. 

THE SCOTTISH GEOGRAPHICAL MA
GAZINE .. Royal scottish geograph1-
cal society. Edimburgo. Vol. 72 n.º 2 
set. 1956. 

BPELEON. Instituto de geologia. Ovie
do. T. 6 n. 4 dez. 1955. 

STADEN-JAHRBUCH. Instituto Han.s 
Staden. s. Paulo. Vol. 5, 1957. 

TERRA. Helsinki. Geografiska Sall8k:a
pets 1 Flland Tidskrift. N. 3-4 1955. 

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCim 
EN SOCIALE GEOGRAFIE. Roi
terdam. Netherland8. Ano 47 n. 10 
out. 1956 . 

TLATOANI. Escuela nacional de antro
pologia e historia. México. N. 8 
nov. 1954. 

L'UNIVERSO; revista dell'Institutto 
geografleo mtlltare. Firenze. Ano 31 
n. 4 jul:-ag. 1956. 

1JRSS; revista semanal. Legación de la 
URSS en el Uruguay. MontevidéL 
Ano 10 n. 41 nov. 1956. 

LA VIE D'ITALIA. Milão. Italla. Ano 8:1 
· n. 9 set. 1956. 

WIENER GESCHICHTS BLATER. He
rausgeber: Verein für Geschich• 
der Stadt Wien. Vol. 11 n. 3, 1951. 

ZEITSCHRIFT - DER· DEUTSCHEM 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAJ"r. 
Hannover. T. 107 1955. 

~Anualmente o Conselho Nacional ele Geocratta realiza um concuno de monogratlu .. 
aspectos geogrUlcos municipais, com cllftlto a prêmios. Concorra com 01 seu fftllcl .. 
reorrAtlcos, seua lnantamento1, 1ua documentaçlo. 
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Capital Federal 

PRESIDl:NCIA DA REPúBLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATíSTICA 

. 21.0 ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇAO -
SOLENIDADES QUE MARCAR.'\M A PASSA· 
GEM DA DATA NESTA CAPITAL E NO INTE
lUOR. - Foi !estive.mente assine.lado em todo 
o. pais o 21.0 aniversário do Instituto Bre.sllelro 
de Geografia e tste.tlstlce., ocorrido a 29 de 
maio. 

No Distrito .Federal, os atos comemorati
vos tiveram inicio à.s 8,30 ·horas, com a cele
bração, na Igreja. de Nossa. Senhora do Carmo, 
de missa gre.tule.tórle., durante a qual se fêz 
ouvir o padre Lourenço Pe.sslonlste., que ressal
&ou o significado da de.ta. Realizou-se, nessa 
oportunidade, a Páscoa dos estatlstlcos e geó-
grafos. · 

Em seguida, foram Inaugure.das as novas 
lnstala~ões do bar-restaurante do Conselho 
N'aclonal de Estatfstlca, tendo sido servido um 
lanche ao funcionalismo. 

As 10,30 horas reaUzau-se, na sala Telxelra 
de Freitas, uma reunião da Junta Executiva , 
Central do CNE . . Foi aprovado por unanimi
dade um voto de vivo regozijo pela passagem 
da efeméride, sendo tome.das, ainda, várias 
providências de caráter técnico e admlnlstra
tlvo. 

Em Parada de Lucas, às 14,00 horas, veri
ficou-se o ato festivo do lançamento da pedra 
fundamental do "fale.nstérlo" destine.do ao 
pemioal do Serviço Gráfico. Falou, nessa oca.
ai.ão, o Prof. Jurandlr Pires Ferreira., presidente 
do IBGE, que pôs em relêvo a Importância da 
Iniciativa tome.da nó sentido da solução con
veniente do problema. de. moradia dos operários 
daquela oficina gráfica. 

Comemorações no estaclo do Rio 

Também no este.do do Rio transcorreram 
brllhe.ntemente as festividades clvtcas do "Dia 
do Estatlstlco". Pela manhã realizou-se missa 
solene, n9 altor-mor da catedral de São João 
Batista, celebrada por monsenhor Antônio Ma
cedo, que proferiu, ao ensejo, uma prédica 
alusiva à efeméride. Houve acompanhe.men~ 
coral pele. orquestre. . dlrlglde. pelo professot 
Role.nd Bandeira. 

Em seguida. à cerimônia. rellgtosa, efe
tuou-se, na sede de. Inspetoria Regione.i de 
Zste.tistlce., e. posse da nova -diretoria do 
Clube Iramee.no, que, socialmente, congrega. o 
tuncloaaltsmo especialize.do regional. 

No órgão central, às 16,30 horas, realizou-se 
uma sessão prombvlda pele. Junta Executiva 
Regional de Esta tlstlce.. 

Nessa ocasião, foi feita a entrega ao titular 
da Secretaria de Educaçl!.o e Cultura das apu
rações mecanize.das da estatfstlca do ensino 
primário geral do estado, trabalho êsse acom
panhe.dó de um cade.stl'O total dos estabeleci
mentos de ensino existentes no território nu
minen.se. 
· Falou, na oportunidade, o diretor do De
partamento Este.dual de Estatlstica, esclare
cendo particularidades do trabalho empreen
dido e ressaltando a personalidade de 'itnxel:ra 
de Freitas, autor do plano este.tlstico-educa
clonal. 

Por último, usou da palavra o secretário 
da Educaçl!.o, que teve elogiosos conceitos para 
os estatlstlcos !lumlnenses, em face da preciosa 
colaboração de.da à sua Secretarie. de Estado. 
Estendeu-se em considerações sôbre a atuação 
do IBGE, recordando, com saudade, o vulto de 
Teixeira de Freitas, criador da lnstltuioão, .com 
quem privara cêrca de 20 e.nos. 

Disse S. Exa. do apolo que . 'o governador 
do estado vinha dando a essas atividades, apre
sentando as congratulações ao DEE. 

Finda a solenidade, !oi servido aos presen
tes um bôlo alusivo ao aniversário do mGE. 
Tinha. o b'Õlo o forme.to de uma circunferên
cia, representando um gráfico em setores alu
sivo à missão do IBGE, disposto em três cam
pos, onde se liam as seguintes frases da fina
lidade da estatlstice.: - "Descrever os elemen
tos; determinar as causas; indicar as lels". 

Comemorações em Goiás 
O Departamento Estadual de Estatística de 

Goiás, através de suas Juntas Regional de Es
tatlstica e Executiva Regional, realizou por 
ocasião do transcurso do aniversário do IBGE, 
em sua sede, uma sessão solene. Falaram sôbre 
essa data festiva a Srt.• Me.•la Félix de Sousa, 
e o Sr. GUberto Mendohça Teles, em nome da 
Insi)etorla Regional de Estatlstlca Municipal. 
Aos funcionários do DEE !oi oferecido um al-

. môço de congraÇe.mento, no Hotel Guanabara. 

ir 
CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

Preparativos do censo de 1960 

Em sua última Assembléia-Geral, recente
mente realizada, o Conselho Nacional de Ea~ 
tatistice., órgão do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatlsttce., aprovou uma resolução 
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em que são sugeridas prov1dênc1as 1ndls
pensáveis à execução dos trabalhos prepàrató
rios do recenseamento geral de 1960. Nessa re
solucão é formulado um apêlo aos governos 
ee~duais no sentido da fixaçlo da nova divi
são administrativo-judiciária, a vigorar no 
qüinqüênio 1959-1963. ~ feito, também, um 
apêlo aos governos municipais para que ado
tem durante 1959, as seguintes medidas: a) -
Levantamento ou atualização do mapa do ter
ritório municipal; b) - Delimitação ou atua
lização dos limites dos perimetros da sede mu
nicipal e das distritais; c) - Levantamento ou 
atualização das cartas cadastrais ou semi
·óadatrais da sede municipal e das distritais; 
e d) - Levantamento ou atuaUzação do ca
dastro predial da sede municipal e das distri
tais. 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XVII sessão ordinârla da Assembléia-Geral 

NOTAS SOBRE A SUA REALIZAÇÃO 
De 14 a 23 de julho realizaram-se, nesta 

capital, os trabalhos da XVII sessão ordinária 
da Assembléia-Geral do conselho Nacional de 
Geografia, simultâneamente com a do conse
lho Nacional de Estatlstlca, ambas sob a dire
ção do Prof. Juran<l!r Pires Ferreira, reuniões 
de que participam delegados federais e esta
duais e têm por objetivo tomar conhecimento 
das atividades que se processam no território 

· brasileiro, nos setores geográfico e estatistico, 
bem assim traçar diretrizes para o desenvol
vimento dessas mesmas atividades. 

COMPOSIÇÃO DA ASSEMB~A-GERAL 

A composição da referida Assembléia foi a 
11egulnte: Mesa: Presidente do IBGE - Eng.• 
Jurandir Pires Ferreira; secretário-geral do 
CNG - Eng.• Virgil1o Corrêa ,i'Uho; secretário
-assistente - Sr. Olmar Guimarães de Sousa; 
Delegação federal: Ministérios - Aeronáutica 
- coronel-aviador Dionisio de Taunay; Agri
clütura - Eng.• Alberto Ribeiro Lamego; su
plente - Eng.0 Alberto Ildefonso Erichsen; 
Educação e Cultura (suplente) Prof. Hilgard 
O'Rellly Sternberg; representante especial -
Prof. Carlos Delgado de Carvalho; Fazenda -
Dr Romero Estelita (suplente) - Eng. 0 Mu
rilo Castelo Branco; Guerra - General Jacinto 
Dulcardo Moreira Lobato; Justiça - Dr. Eu
gênio Vilhena de Morais; Marinha - Almi-

• rante Jorge .da Silva Leite; suplente - Comte. 
l!:rico Bacelar da Costa · Fernandes; Relações 
·Exteriores - Coronel Francisco Fontoura de 
Azambuja; representante especial - Ministro 
João Guimarães Rosa; Trabalho, Indústria e 
-Comércio - Dr. Péricles de Melo Carvalho; 
Viação e Obras Públicas - Eng.• Flávio Vieira; 
Prefeitura do Distrito Federal - Eng.• Ar
mando Marq12es Madeira; Conselho Nacional de 
Estatlstica .__ Eng.• Moacir ?-4alheiros Fernan
des Silva; território do Acre - Dr. Antônio 
Paulo Fonseca Gondin; território -do Amapá -
Sr. João Braga de Farias; território de Rondô
nia - Sr. César Augusto Carvalho Queirós; 
território do Rfo Branco - Sr. Miro Bessa de 
Lima; instituições técnicas - Almte. Brás da 
Franca Veloso; membro honorário· ..-- Coronel 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 

Delegação estadual: Alagoas - Dr. Mário 
d'e Vasconcelos Cavalcanti; Amazonas~ Doutor 
Temlstocles Pinheiro Gadelha; Bahia - Eng.• 
Eusébio de Carvalho; Ceará - Eng.o Alfe Ro• 
mero da Cunha; Espirlto Santo - Dr Cicero 
de '.Morais; Maranhão - Pro!.• Maria José 
Sampalo Freitas; Minas Gerais - Eng.• Otávio 

Pinto da Silva; Pará - Pro!. Ernesto cruz; 
Paraíba - Prof.• Ismália Borges; ParanA -
Dr. Júlio Plank Bittencourt; Pernambuco 
Dr. 114'.ário Carneiro do Rêgo Melo; Piaui -
Dr. José Lopes dos Santos; Rio de Janeiro -
Eng.•· Luis de Sousa; Rio Qrande do Norte -
Dr. Américo Oliveira Costa; Rio Grande do 
Sul - Dr. João de Morais Pereira Filho; Santa 
Catarina - Eng.• Carlos Buchele Júnior; São 
Paulo - Eng.• Waldemar Lefévre; Sergipe 
Dr. Felte Bezerra. 

PROGRAMA DA ASSEMBLttA 

Os trabalhos obedeceram à agenda que se 
segue: 14 - 6.• feira - 8,30 horas - Sessão 
solene de Instalação das duas Assemblélas
Gerais do CNG e CNE; 15 - sábado - Dia 
llvre; 16 (domingo) - Churrasco oferecido, 
pelo presidente do IBGE, aos membros das As
sembléll<s-Gerals; 17 - 2.• feira - 9,00 haras 
- l.• sessão plenária - Eleição das Comissões 
Regimentais. Relatório do secretário-geral. Ins
crição para leitura de relatórios. Apresentação 
e discussão de projetos; 15 horas - Reunião 
das Comissões; 18 - 3.• feira - 9,00 horas -
2 • sessão plenária - Inscrição e leitura de re
latórios . Apresentação e discussão de projetos; 
14,00 horas - Reunião das Comissões; 16,00 ho
ras - Visita à Dl.visão de Cartografia; 19 -
4.• feira - 9,00 horas - 3.• sessão plenária -
Inscrição e leitura de relatórios. Discussão de 
projetos. 'Oltimo dia para apresentação de pro
jetos; 14,00 horas - Reunião das Comissões; 20 
- 5.• feira - 9,00 horas - 4.• sessão plenária 
- Leitura de relatórios e discussão de projetos: 
14 horas - Visita à DlVisão de Geografia e à 
Divisão Cultural e projeção de rumes e totogra
fias; 21 - 6.• feira - 9,00 horas - 5.• sessão 
plenária - Leitura de relatórios e discussão de 
pro1etos; 21,00 horas - Se~•llo solene (1., enr~r
ramento; 22 - Sábado - Excursão a Belo Ho
rizonte pela estrada de rodagem Juscellno 
Kubitschek; 23 - Domingo - 9,00 horas - Pas
seio pelos arredores de Belo Horizonte; 13,00 ho
ras - Churrasco; 21,00 horas - Regresso ao Rio 
por trem especial. 

RESOLUÇÕES ' APROVADAS 

Dentre as resoluções aprovadas no decorrer 
do certame destacaram-se as seguintes; 1) a 

, que atribui aos Diretórios Regionais de G~ 
fla o estudo de divisas interestaduais alnda não 
perfeitamente determinadas; 2) a que reco
menda aos Diretórios Reo:lonais de Geoo:rafiA. a 
publicação de uma enciclopédia geográfica e his
tórica de cada unidade federativa, como contri
buição à feitura de uma enciclopédia geográfica 
e hl.stórica do Brasil; 3) a que sugere estudos 
sôbré a poSE:ibUldade de criação pelos poderes 
com_petentes de uma cidade no território federal 
de Fernando de Noronha, OMA. se1e do e:ovP.•no 
dêsse território: 4) a que tllspóe sôbre convênios 
para execução de trabalhos geográficos ou car,.· 
tográtlcos, firmados entre o Conselho 'Nacional 
de Gebgrafla e entidades oficiais e particulares: 
5) a que dispõe sôbre a colaboração do Conselho 
no exame prévio das obras didáticas de caráter 
geográfico e cartogn\flco: 6) a que prevê o 
reexame dà divisão regional do Brasil, especial· 
mente no tocante às. regiões Nordeste, Leste e 
Sul; 7) a que trata da publicação da Enciclo
pédia 'dos Munictpíos Brasileiros, já no seu vo
lume terceiro obra em 24 volumes, que abran
gerá o estudo completo das grandes regiões na
turais do pais. 

* 
ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSAO 

GEOGRAFICA • 

o plenário aprovou indicação que manda re
gistrar nos anais da Assembléia os principaiS 
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acontecimentos de repercussão geográfica ou 
1ndlretamente ligados à geografia, ocorridos no 
per!odo de agôsto de 1957, até a presente data. 
como acontecimentos de repercussão Interna
cional foram considerados a realização em Was
hington, de 14 a 20 de janeiro de 1957, do Con
gresso Mundial de Olimatologla; realização na 
Polônia, de 26 de janeir9 a 14 de fevereiro de 
1957, da Exposição de Gebgrafla do Brasil, ·pro
movida pelo Instlt'uto de Geografia da Academia 
de Ciências da Polônia; indicação do nome do 
marechal Cãndldo Mariano da Silva Rondon 
como candidato ao grande "Prêmio Nobel da 
Paz", por proposta do "Explorer's Club" de Nova 

. York e que já mereceu o apolo de várias lnsti
tulções cientiflcas e culturais brasileiras; II 
Reunião do Conselho Dire~r do Instituto Pan
·Amerlcano de Geografla e História, nesta capi
tal, de 29 de maio a 8 de junho do corrente ano; 
Ttslta oflclal ao Bras11, do general Francisco Hl
gtno Craveiro Lopes, presidente da nação portu• 
guesa, acontecimento que velo consolidar 911 
laços da comunidade luso-braslletra, ensejando, 
igualmente, a celebração de vários atos ligados 
ao tratado de amizade e consulta entre os dols 
RQIBeB irmãos; assinatura das notas trocadas 
entre os governos do Brasil e do Paraguai para 
lntenslflcação dos trabalhos de COil,lltrução da 
rodovia Concepclón-Ponta Porã. 

Como acontecimentos de repercUSlllLo nacio
nal foram assinalados a realização em Jundlai, 
São Paulo, em 28 de novembro de 1956, da Prl
melra Mesa Redonda Municipal sõbre o pro
blema do reflorestamento e aproveitamento do 
eucalipto; assinatura da lei que determina a 
realiza.cão de comemo~ações ao ensejo do 1.• 
centenário da Visita do imperador Dom Pedro 
n ao baixo São Francisco e à cachoeira de 
Paulo Afonso, ocorrida entre os dlas 13 e 25 
de outubro de 1859; aprovação da lei que dia· 
põe &Obre a mudança da Capital Federal e 
constttul a Companhia Urbaniza.dora da Nova 
Capital do Brasil; instituição da campanha de 
formação de geógrafos destinada a formar 
pessoal especla.Mzado em pesquisas geográficas 
em nfunero suficiente às necessidades naclo· 
nais; aprovação da lei n .• 3 115, de 16 de 
março de 1957, do Congresso Nacional que dls• 
põe sõbre a constituição da Rêde Ferrovlãrla 
S.A., à qual serão lncorporadaa as estradas de 
ferro de propriedade da União e sob sua admi
nistração; realização no Rio de Janeiro, de 27 
de abr11 a 5 de maio de 1957, do IV Congresso 
Nacional de Munlclplos, sob os ausplcio's da 
Associação Brasllelra de Munlciplos: reaJlza
ção do curso sôbre Geografia A<?rarla do Brasil 
promov1do pela Secção Regional do Rlo de 
Janeiro da Associação dos Geógrafos Brasilel· 
ros; transcurso a 8 de abr11 do ano corrente 
do centenãrio de nascimento do escritor pa
raense José verfsstmo, vulto da literatura e 
autor dos trabalhos de natureza geográfica, 
etnográfica e pedagógica. 

Como acontecimentos de repercussão re
gional tiveram relêvo.o inicio dos trabalhos de 
construção da monumental barragem de Três 
Kartit.s, obra de excepcional tmport&ncla para 
o desenvolvimento econômico de Minas Gerais; 
aprovação da lei n.• 2 976, de 28 de novembro 
de 1956, do Congresso Nacional, que dispõe 
sõbre o Plano de Valorização Econômica da 
Região da Fronteira Sudoeste do Pais; Inau
guração das instalações para a ezportação do 
minério de manganês do Amapá, da ICOMI 
(Indústria e Comércio de Minérios), compteen• 
dendo a conclusão de terminal ferroviária e 
obras complementares do pôrto de Ma.capa\, 
Inauguração do açude Pentecoste, no estado 
do Plaul, ocorrida em 17 de janeiro de 1957: 
realização da Sexta conferência dos Govema
dore~a Bacia Paraná-Uruguai, Instalada em 
30 dê março de 1957, na cidade de Florianó
polis; Inauguração em 1.• de fevereiro de 1957, 
da f<X\ovla l'r~lleute Juscelino Kubitschek, 

a BR-3, que llga a cidade do Rio de Janeiro a 
Belo Horizonte; aprovação pelo presidente da 
República, da exposlçAo de motivos do Conse
lho de Desenvolvimento Econômico &Obre a 
construção da grande ua1na de Furnas, no no 
Grande, estado de Minas Gerals, conBiderada 
a maior usina elétrica da América Latina. 

* 
EVOCADA A MEMORIA DE GEôGRAFOS 

Igualmente, homénageou o plenãrio a me
mória de vf.rlas personalidades falecidas tll.tl
mamente ~ cujas atividades multo contrtbuf· 
ra.m pa7' o progresso da geografia brasUelra. 
Dentre as personalidades evocadas, anotamos: 
Phllllpe ArbOs, geógrafo francês, professor da 
Universidade de Clermont-Ferrand, professor 
da antiga Universidade do Distrito Federal; 
Jorge Ze.rur, geégrafo do Conselho Nacional de 
Geografia, membro do Instituto Pan-Americano 
de Recursos Naturais Bãstcos da Organização 
dos Estados Americanos, representante do 
Brasll em vf.rlos congressos geográ!lcos estran
geiros, autor de numerosos trabalhos no campo 
de sua especialidade, professor universitãrio e 
de várlos estabelecimentos de ensino desta ca
pital; - Professor Leopoldo ·.Antônio Feijó 
Bittencourt, figura do magistério braslleiro. 
historiador, ensa1sta e critico membro do Ins
tituto Histórico e Geográ!lco Brasileiro, da 
Sociedade Brasileira de Geograna, da Academia 
de História de Portugal, dos Institutos I'Ustó
ricas de São Paulo e de Petrópolis; - Briga
deiro L!sias Augusto Rodrigues, engenheiro· 
-geógrafo pela antiga Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro, membro do Instituto de Geografia 
e História Militar do BraB11, doe Institutos His
tóricos e Geográficos do Pará e de São Paulo, 
do Clube de Engenharia, do Instituto Brasi
leiro de Geopol!tica e várias outras instltutçôes 
clent!flcas, antigo membro do Diretório Cen
tral do Conselho Nacional de Geografla, autor 
de numerosos trabalhos entre os quais se des
taca O Rto dos Toca~tins; - Desembargador 
Mirtarlstides de Toledo Pisa, presidente do 
Tribunal de Justiça do estado do Rlo de Ja• 
nelro, catedrático da Faculdade de Direito do 
mesmo estado e que, durante longos anos, to
mou patte ativa noa trab.alhos do Diretório 
Regional. 

-Ao 
RELATôRIO DAS ATIVIDADES DO O.N.G, 

NA OCASIÃO DA ABERTURA DOS TRA
BALHOS O ENG.0 VIRGtLIO CORR:tA FILHO, 
SECRETARIO-GERAL DO ONG, LEU O RELA
TôRIO DAS ATIVIDADES D:tSSE óRGAO NO 
PERtODO DE 1956 A 1957, CUJA tNTEGRA a 
A SEGUINTE: - "A Assembléia-Geral, como 
órgão deliberativo do Conselho, reúne-se anual· 
mente, na capital da República, para intel· 
rar-se do movimento geogrãflco ocorrido no 
pais, a flm de posstbllltar a indicação de me
didas de ação imediata no setor de sua com• 
petêncla, e planejar, no ãmbito nacional, tra
balhos para a expansão da geografia. 

Em razão dêsses objetlvos e- por lmposlcão 
regimental, do previstas a leitura e aprecia• 
ção, pela Assembléia, de circunstanciados rela
tórios das atividades geográflcas dos órgãos 
regionais dá entidade, resultando, dai, o pro
nunciamento do plenário &Obre as deUberaçõea 
que hajam tomado no interregno de uma ses
são à seguinte. Igual procedimento cabe a êste 
órgão deliberativo no tocante aos atos, Inicia• 
tlvas e realizações do Diretório Central e d& 
Secretaria-Geral do Conselho. 

Dando conta da atuação ·desenvolvida por 
estes dols órgãos, no periodo compreendido 



NOTIOIARIO 

entre a XVI sessão ordtn6ria e a que ora ee 
realiza, compete ao secretàrlo-geral, seguindo 
pron1tosa tradição, dar Inicio a esta eér1e de 
relatos, atraves aos quais se descortina é o pa
norama geogrifico do pais, do ponto de vista 
cultural, técnico e admlnlBtrativo. -

DmETôRIO CENTRAL - No interregno 
de setembro de 1956 à primeira qutnzena de 
Junho em curso, o Dlretór1o Central aprovou 
18 resoluções, numeradas de 531 a 548, em 20 
1188Bões, das quals 9 ordinàrias e 11 extraordl· 
nàrlas, além de outroa pronunciamentos que 
envolveram votos de congratulações, de rego• 
Zijo, de louvor e de pesar. 

Sensivel às justlficadas honrarias com que 
toram dtstlnguidOll dois de seus Uustres mem
bros, o D1retórlo Central atJrovou votos de .con
gratulações ao Prof. mlgard O'Rellly Stem
berg, delegado do :Ministério da Educação e 
Cultura, por ter Ilido agraciado, pelo govêmo 
da República, com a Ordem do Mérito e ao · 
brigadeiro Antônio Azevedo de Caslro Lima, 
pele. sua nomeação para o comando da 5.• Zona 
Aérea. Idêntico pronunciamento teve o Dlre· 
tório, disttngutndo a pessoa de madame Ga· 
brielle :Mtnneur, adida cultural da Embaixada 
da França, por haver completado dez anos de 
permanência no Brasil, estreitando cada vez 
inats, com súa atuação dedicada e esclarecida, 
os laços .d.e cultura com a República Francesa. 
LouTou, ainda, o Diretório Central, o Prof. Fà
bto de Macedo Soares Guimarães e o Prof. NUo 
Bernardes, pelos relevantes serviços prestados 
ao Conselho, como secretàrlo-geral e secretàrio
·it.ssietente, respectivamente. Assinalando o 
eeu profundo pesar, consignou aquêle • órgll.o 
deliberativo falecimento do ministro .A'l'tur dos 
Guimarães Bastos, ex·dt!tegado do :Ministério 
das Relaçõis .Exteriores e o prematuro desapa
recimento do Prof. Jorge Zarur, ex-secretàrlo· 
-assistente e ex-diretor da Divisão de Geegra
ttA do Conselho. 

Registo merecedor de realce foi a visita ao 
Conselho, da delegaçll.o ruasa Junto ao xvm 
Congresso Internacional de Geografia, ocasião 
em que ofereceu, a êste órgão, parte der copiosa 
documentaçll.o cartogràtica e fotogràflca ex!· 
bida na exposição do certame. 

Dentre as resoluções aprovadas, releva dtll· 
Unguir as de n.•• 531, de 14 de setembro de 
1956 - que "df. cumprimento ao art. 1 °, 1 1.0 , 

do decreto n .• 39 603, relativo aos quadros do 
pessoal do Conselho"; 532, de 16 de outubro 
de 1956 - que "dispõe sôbre a admiesão de 
estaglàrlos para a execuçll.o de trabalhos de 
c6lculos geodésicos"; 533, de 6 de novembro de 
1956 - que "dispõe sôbre bõlsas de estudo 
para o curso de férias de 1957"; 536, de 20 de 
novembro de 1956 - que "dà nova constituJ
ç&o às Comissões de Geografia, de Cartografia e 
de Dltusll.o Cultural"; 539, de 19 de dezembro 
de 1956 ~ que "confere um prêmio póstumo· a 
.Jo&ê Verlsslmo da Costa Pereira"; 546, de 30 
de abrll de 1957 - que "autoriza o presidente 
do mGE a promover a antecipaçll.o da XVII 
11118São ordlnària da Assembléia-Geral"; 547, de 
30 de abril de 1957 - que "dà apoio à realiza· 
o'f.o da II Reunião do Conselho Diretor do 
I.P.G.H. que terà lugar no Rio de Janeiro, de 
211 de maio a 8 de junho do corrente ano". 

No que diz respeito à resolução n.0 546, 
Tale esclarecer os motivos que determinaram 
a antecipaçlo da presente sessão ordtnârla da 
Assembléia-Geral, prevista, regimentalmente, 
para instalar-se a 1.0 de julho. De 8 a 15 de 
agõsto vindouro, realizar-se-à em Estocolmo a 
XXX sessão do Instituto ·Internacional de Es• 
'8.tfstica, do qual deverà participar o Conselho 
Nacional de Estatfstica. A relevlneia do cer
tame e as responsabllldades decorrentes da par
ticipação da ala co-irmã Impuseram preparatl· 
Tos de ordem técnica e administrativa, para 011 
quaia necessàrlo ae tornava maior lapso de 

tempo, o' que não ae ver1flcar1a caso sua Aa
sem bléia se realizasse no J>razo estabelecido 
pelo regimento. Dai a iniciativa tomada 
pelo Conselho Nacional de Estatística, dando-se, 
em conseqüência, a antecipaçll.o também da 
Assembléia-Geral do órgll.o geo<tràfico, uma ves 
que, por dlsposição regulamentar, a instalação 
e o encerramento são conjuntos. Dessa forma, 
resultou o decreto n.• 41 535, de 17 de maio 
passado, do senhor pre51dente da Rep6bllca, 
que antecipou nossos trabalhos para 14 de 
junho corrente. Ofereceu-se-nos, assim, a opor
tunidade de retrtbulr o fidalgo gesto da ala 
estatlstlca, anutndo, prontamente, em 1956, em 
transferir sua Assembléia passada, em face da 
realização do congresso Internacional de Geo<o 
gratm. ~ 

Durante o Intervalo da última Assembléia 
e a presente, registraram-se as seguintes suba• 
t1tu1ções na composição do Diretório Central: 
em 6 de novembro, deixou o brtgadelro Antõ• 
nlo Azevedo de Castro Lima a representação 
do Ministério da Aeronàutica, . sendo substitll1· 
do, em 19 de março de 1957, pelo coronel
aviadot' Dionl51o Cerqueira de Taunay; em 23 de 
novembro, o Prof. Fâbio de Macedo Soares 

-Ouimarll.es passou o cargo de secretário-geral 
do Conselho ao seu sucessor; e, finalmente, a 
10 de dezembro, tor:dou posee no cargo de se
cretf.rio-aes!stente o Sr. Olmar Guimarães de 
Sousa, em substituição ao Prof. Nilo Ber• 
nardes. 

AB· Comissões Regimentais do Diretório para 
19S6, toram eleitas na primeira sessão do ano, 
ou seja a 13 de Janeiro..> e passaram a ter a 
compo51ção que se .egue: Comias4o de Legú
Zac4o: Eng.• Flâvlo Vieira, delegado técnico do 
Ministério da Viaçll.o, pre51dente; general Ja• 
ctnto Dulcardo Morétra Lobato, delegado do 
Ministério da Guerra; Eng 0 Moacir Malhelroe 
Fernandes Silva, representante do Conselho 
Nacional de Estatlstica, e, como suplente, o 
coronel Francisco Fontoura de Azambuja, de• 
lega.cio <to Ministério do Exterior: Comiaslfo ck 
Orçamento: Eng.• Murllo Castelo Branco, dele
gado do Ministério da Fazenda, presidente; 
Comandante :e:rtco Bacelar da Costa Fernan· 
des, delegado do Ministério da Marinha; Eng,• 
Armando Marques Madeira, delegado técnico 
da Prefeitura do Distrito Federal, e, como su
plente, Eng.• Alberto Ildefonso Erlcll:sen, dele
gado do Ministério da Agricultura; Comiss4o 
de Redac4o: Prof. Carlos Delgado de Carva
lho, representante especial do Ministério da 
JC<lucação, presidente; Dr. Pêrlcles de Melo 
Carvalho, delegado l!enlco ao Ministério do 
Trabalho; o secretàrio-geral do Consel,ho, como 
membro nato de. Comissll.o, sendo 11Uplente o 
Dr. Eugênio Vilhena de Morais. A Comissão 
de Legislação, durante o referido periodo rea• 
lizou 12 reuniões emitindo parecer Sôbre 13 
pro.fetos de resolução que lhe foram enc&Jnl· 
nhados pelo Diretório; a Comissão de Orça• 
mento levou a têrmo 22 reuniões, pronuncian• 
do-se acêrca de a projetos, 41 autorizações de 
pagamento, tendo ainda apresentado 2 substl· 
tutivos a projetos que lhe foram encaminha· 
dos pelo plenàrio; e, finalmente, a Comissão 
de Redação reallzou 3 reuniões, para examlnar 
igual número de projetos de resoluçlo. 

ôRGAOS CONSULTIVOS - Modificando a 
·constltuiçll.o de Comissões Consultivas Regi• 
mentais, o Diretório Central, com fundamento 
em dispositivos vigentes, houve por bem apro
var a resolução n.0 536, de 20 de novembro de 
1956, passando a ser a segutnte a composição 
dessas Comii;sões, que Incluem o secretàrlo• 
-geral e os respectivos diretores de Divisão, 
como seus membros natos: a) Combs4o de 
Geografia: Prof. mlgard O'Rellly Sternberg, 
Prof. Carlos Delgado de Carvalho, Dr. Ernesto 
Street, Prof. Alceo Magnanini, e Prof. Tomàs 
Pompeu de Acioll Borges; b) Comiss4o de Car• 
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Oriente; 73) União Soviética1 74) Ã!rl.ca (ge
ral); 75) A!rica do Norte; 76) Ã!rl.ca do Sul; 
77) Oceania. 

" Finalmente, além dêsses dois vultosos em
-preendlmentos, pôde, ainda, a Divisão de Geo-
1ratla, ultimar a complementação dos gulas 
das excursões do XVIIl Congresso Internacio
nal de Geografia, que, em número de nove, 
toram levadas a têrmo, por ocasião do certame. 
Tais gulas, resultantes de reconhecimentos de 
campo, constituíram apreclãvel cubsidlo ao 
êxito do Importante Congresso. 

DIVISAO CULTURAL - No plano das ati
vidades culturais, a Divisão competente no 
período relatado, cuidou de dar prosseguimento 
aos seus trabalhos normais, empenhando-se 
em atualizar os periódicos editados pelo Con
selho. Incumbiu-se, também da organização do 
curso de férias, que devera ser realizada em 
Julho próximo, em cooperação com a Facul
dade Nacional de Fllosotla da Unlveraldade do 
Brasll, para o qual foram concedidos 26 bôlsas 
de estudos aos professôres de cursos secundã
rios nos estados e territórios. Ocupou-se, Igual
mente, a Divisão Culturar em promover medi
das tendentes a ampliar a Biblioteca e o Mu
seu Paisagístico, com a aqulslqão de valiosas 
obras geográficas, a fim de oferecer aos estu
diosos novas fontes para seus trabalhos e pes
quisas. Assim, aumentou, conslderàvelmente, o 
número de consulentee, do que dã registro 
expressivo, o seguinte movimento verttlcado de 
Janeiro a maio passado: documentos consulta
dos: 9 035; empréstimos: 1197; consultas: 3 619; 
publicações recebidas: 1351. Em vlalta ao Mu
seu e>tlveram 400 pessoas, às . quais toram pres
tadas Informações vãrlas, especialmente, alunos 
de cêrca de 40 estabelecimentos de diferentes 
graus de ensino. Foram ainda, nesse intervalo, 
catalogadas e classificadas 4 457 publicações. 
No setor de Intercâmbio toram selecionados e 
traduzidos numerosos artigos de lnterêsse geo
gráfico, destinados à divulgação nos periódicos 
editados. A Divisão deu continuidade à revisão 
das fichas elaboradas para o "Vocslrulãrio do 
Dlstrl to Federal". 

No que se refere às publicações foram da
das a lume as seguintes: Revtsta BrasiZetra de 

~ Geografia - Ano XVIII - n.0 1 - (jan/março 
56); ano :XVIII - n.0 2 - (abril/Junho 56); 
separatas da Revista: ano XVIII --. n.0 1 - "A 
Região Setentrional da Baixada Fluminense" 
de autoria do geógrafo Pedro Geiger; "A Cidade 
de Jequlé e sua Região" da lavra do Professor 
Milton Santos; ano XVIlI - n.0 2 - "A Geo
mortologla do Brasil Oriental", de Lester c. 
King. Foi dado a público ainda o n.0 130 -
Ano XIV - janeiro/fevereiro de 1956, do Bole
tim Geogrdfico, bem como uma publicação en
feixando as resoluções da Assembléia-Geral do 
Conselho Nacional de Geografia referentes a 
1956. 

DIVISAO DE CARTOGRAFIA - No plano 
das atividades cartogrãtlcas foi dado prosse
guimento ,aos trabalhos reterentes à elaboração 
da carta geral do Brasil. Dêsse modo são os 
seguintes os dados dignos de registro no pre
sente relatório: Triangulaç4o: Vértices reco
nhecidos: 58; extensão reconhecida 400 km; 
vértices medidos 46; extensão triangulada 291 
km; intersecções fixadas 9; tôrres montadas 13. 
Bases, Astronomia e Gravimetria: bases 2 ·com 
10,2 km; Laplaces 4; estações gravlmétricas 95. 
Nivelamento: km nivelados 1 012; referências 
de nivel estabelecidas 674. Levantamentos Mis
tos: camtnhamentos expedidos 1 622 km. Caml
nhamentos taqutométrlcos 620 km; Pontos de 
altitudes expeditas 368; altitudes taqulométrl
cas 2 263; coordenadas geogrãtlcas 3; bases fo
togramétricas 8; altitudes barométricas 128: 
azimutes astronômicos 13. Cálc-ulos Geodésicos 

· e Astronômicos: cãlculo de triângulos 760; cál-

culo de posições geodésicas 261 pontos: cãlculo 
de cQtas trigonométricas 195 estações: ajusta
mento altlmétrlco 11 trechos: Cdlculos •diver
sos: 4 bases, 4 latl!u<ies, 4 longitudes e 2 azi
mutes. Contrôle de cálculos enviados do campo: 
4 latitudes, 4 longitudes e 5 azimutes. Compt
lação: Escala de 1 :500 000 - 1 fôlha termi
nada e 7 em andamento; escala de 1 :250 000 
- 6 fôlhas terminadas e 5 também em exe
cução: Mapas estaduais: Rio Grande do Norte 
e Piauí. Desenho: tôlhas concluídas 5; Ma
pas estaduais: Rio Grande do Norte. Revis4o: 
1: 500 000 - l !Olha; mapas estaduais - Rio 
Grande do Norte e Piaui. Restituiç4o Aerofo
togramétrlca: restituição altlmétrica no esta.do 
do Rio de Janeiro 500 km•; re%t!tutcão pl•nl
métrica expedita na fôlha Urugualana 20 000 
km•; triangulação radial no estado do Rio de 
Janeiro 4 500 k•: Documentaç4o CartogrdftOtJ: 
Fornecimento de elementos cartográficos para 
as fôlhás iniciadas. Atuall7.ação da divisão ter
ritorial. Reproduções: produção de toto-pla\s• 
tlcos. Clichés e Impressos para uso da repar
tição, cópias fõtogrãflcss. 

Els, senhores delegados, a colheita obtida 
pela Secretaria-Geral no período que se encerra 
nesta data. Consta de fatos e obras suscetíveis 
de menlcta ou cartae;em. Além de realizações 
imponderãveis, de não somenos influência. 

Por um lado, os volumes da Enciclopédia 
Brasileira de Muntcipios, do Atlas Escolar do 
Brastl, as publicações periódicas, as fôlhas da 
carta geral, os mapas vãrlos, concretizam os 
esforços dos que participam de seu preparo, e 
programa a ,operosidade do Conselho Nacional 
de Geogre.fla, pelo pais inteiro e pelas univer-
sidades estrangeiras. • 

Também atuam, embora silenciosamente, a 
Biblioteca e o Museu; cujos resultados não se 
enfeixam em volumes, mas atendem dlllgente
mente a quem os procure para suas consultas, 
atendidas com solicitude. 

Essa é a contribuição do Conselho Nacional 
de Geografia para aumentar a patrimônio cul
tural do Brasil e assim contribuir para o en
grandecimento, a que se acha pre11estina.dO. 

* DIRETÓRIO CENTRAL 

FALECIMENTO DO BRIGADEIRO LiSIAS 
AUGUSTO RODRIGUES 

Em 22 de maio do corrente ano, faleceu, 
nesta capital, o brigadeiro Lislas Augusto Ro
drigues, engenheiro-geógrafo, antigo membro 
do Diretório Central do CNG, além de autor 
de vãrias obras, entre as quais se destaca Ro
teiro do Toca~tins. 

Nasceu o brigadeiro Listas Rodrigues, nesta 
cidade, no dia 23 de junho de 1896. Após os 
estudos prlmãrios e secundãrios, sentou praça, 
em 25 de março de 1916, e saiu aspirante .em 
17 de dezembro de 1918. Em 1924, foi promo
vido a segundo-tenente; em 1928, já era ma
jor; e, finalmente, a 30 de agôsto de 1934, a 
tenente-coronel. 

Criado o Minlstét1o da Aeronãutlca, foi, 
de acôrdo com o decreto-lei n. 0 2 961, de 20 de 
Janeiro de 1941, para all transferido. A 20 de 
dezembro do mesmo ano, to! promovido a 
coronel-aviador. 

Naquele Ministério exerceu Importantes 
cargos como o de comandante da esquadrilha 
mista do Campo dos Afonsos (1921), coman
dante do grupo de esquadrilha no Rio Grande 
do Sul, (em 1922), comandante da- 1.• esqua
drilha de Bombardeio, em Pôrto Alegre, co
mandante da defesa aérea da Fortaleza de Itai
pus (1924), comandante do grupo· misto da 
aviação, em São Paulo (1930) . 
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Em 1931, fêl!I o reconhecimento da rota 
aérea do rio Tocantins, vindo em 1935 a tna,u. 
gurar a mesma rota. 

. De 1936 a 1939, chettou a 1.•, 2.• e 3.• Dl· 
vts6e8 de Diretoria de Aviação Mllltar, sendo, 
ainda em 1939, comandante do 3,0 Reg!Jnento 
de Aviação. 

o brigadeiro Llslas Rodrigues possuia OIS 
cursos de artilharia, regulamentado de 1918, 
de aviação mUltar (navegação aérea categoria 
.,A., - pilotagem e observação), de apertelçoa
mento e oficiais superiores (categoria "B"), e 
de instrução avançada de vôo, feito nos Esta
dos Unidos. Diplomou-se como engenhetro
-geógrafo pela Escola Polltécnlca do Rio de 
Janeiro. Era membro dos institutos Históricos 
e Geográtlcos do Pari\ e de São Paulo, do In.&
t1tuto de Geografia e História Militar do Braall, 
do Instituto Genealógico do Braall, da ABBocla· 
ção BrasUelra de Imprensa, do Instituto de 
Engenharia Militar, do Clube de Engenharia, 
da Sociedade Amigos de Alberto TOrres, do 
Instituto . Brasileiro de Ciências Politlcas, e, 
era membro honoràrlo do comité Peruano
·BrasUelro Pró-Santos Dumont. 

Participou de congreBBOs e conferências 
nacionais e internacionais, figurando, ainda, 
na sua fé-de-oficio llonrosas referências de 
chefes militares. 

Filho do antigo jornalista, Nicolau ROdri· 
gues, foi sempre multo llgado à imprensa. Co• 
laborou em vàrlos jornais, publicando cêrca de 
trezentos artigos em defesa daivegabllldade 
de São Francisco. 

MINISftRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

CENTRO DE PESQUISAS DE SOLOS NO 
BRASIL - Foi ventllada, no Itamarat1, a cria· 
ção, . no Brasll, de um Oentro de Pesqul.aal de 

Instituições 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

CONFERIDO AO PRESIDENTE JUSCl!l· 
LINO KUBITSCHEK O DIPLOMA DE SóCIO 
HONORARIO - O presidente Jliscellno Kubi· 
tschek recebeu o diploma de sócio honorário 
da Sociedade Brasileira de Geografia, cuja en-

Solos, durante a aelldo inaugural da Oomtas&o 
Nacional da FAO, destinada a agir. como órgão 
consultivo do govêrno em aaauntos de agricul
tura e que deverá CQOrdenar oa trabalhos, ora 
empreenaldos no pais por aquela entidade das 
Nações Unidas. A ,respectiva proposta partiu 

· da delegação brasllelra à Conferência Regional 
de FAO, realizada em Santiago do Chile, no 
ano passado. 

O embaixador Déclo de Moura, secretàrlo• 
-geral do Ministério das Relaç6es Exteriores, 
ressaltou a obra que vem sendo executada pela 
Organização das Nações Unidas para a agri
cultura e a alimentação, não só no Brasll como 
em todo o mundo. Dls&e que o lnterêSlle do 
Brasil nas atividades da FAO se justltlca pela 
circunstAncla de ser aquêle organtsmo, pràtl
camente, o \inlco que, no Amblto da asslstên
cta técnica internacional, dispõe de recur· 
sos e elementos de ação. capazes de posslbW· 
tar a melh<>rla dos padrões de tecnologia apll• 
cAvels ao tipo de agricultura tropical pratl· 
cada em pai.ses que, com o Brasil, não podem 
limitar-se a importar técnicas agrlcolas de• 
senvolvldas em regiões temperadas. 

O Sr. Jeffers<>n Flrth Rangel, repreeen
tante do Ministério da Agricultura, em nome 
dos membros da ComiSl!Ao Nacional da FAO, 
traçou . um ràpldo histórico das atividades da 
ONU, em especial da FAO, tendo exaltado a 
obra dessa entidade especializada.· 

Em nome da FAO, o Sr. René Oachot, seu 
representante regional adjunto para a Amé
rica Latina, após congratular-se com a Comls
são, ao ensejo do Inicio de suas ativldadee, 
colocou à sua disposição os préstimos do es
critório regional da FAO no Rio de Janetro. 

Particulares 
trega lhe foi feita, no Palt\cio do Catete, por 
membros da referida lnBtitulção. 

Falando durante o ato, o general Tristão 
de Alencar Ararlpe, prealdente do Instituto de 
Geografia e História Mllltar do Brasil, realçou 
o significado daquela Justa homenagem. 

Certames 
INAUGURADO O ANO GBOl181CO 

INTERNACIONAL 

Ao Iniciar-se o Ano Geotislco Internacional 
(AGI), em cujo transcurso se desenvolverfo 
um programa mundial apolltlco para aumen
tar os conhecimentos humanos da Terra, do Sol 
e do espaço, o presidente Eisenhower fêz uma 
declaração para desejar boa sorte aos homens 
de ciências de tõdas as nações. 

O AGI começou oficialmen'8 à mela-noite 
de 30 de Junho para 1 de Julho, hora Univer
sal, pondo-se em movtmento a cooperação de 
62 paisea num programa cientifico que abrange 
a terra de um pólo a outro. Calcula-se que uns 
10 000 cientistas, engenheiros, mecAnlcos, etc., 
trabalharão em. diferentes projetos até o dla 
31 de dezembro de 1958, o que Indica que o 
AGI sera\ na realidade de 18 meses. 

"Durante êsse perfOdo" - disse o presi
dente norte-americano - "os cientistas doa 
lllltados Unidos WU,lo seue ~rços aos de ou-

traa 60 nações para realizar o estudo mais pro
fundo de nosso pla.ueta até hoje empreen
dido". 

o prtmetro mande.tàrio norte-americano 
fêz, também, referência ao projeto de lança
mento pelos Estados Unidos de um satélite ar• 
tltlclal da Terra e à instalação, por várias na
ções, de bases de ob8ervação em diferentes 
partes do mundo para numeroeoa tipos de ee
tudos. 

"Em meu entender" - acrescentou - "o 
resultado mais importante do Ano Oeoffaico 
Internacional é a demonstração da capacldadt 
doà povos de tõdas e.a nações de trabalharem 
Juntos, harmoniosamente, pelo bem comum. 
Oontlo em que Isto possa converter-M em uma 
pràtlca comum em outros campos de at1Tl• 
dade humana. Os Estadas Unidos se orgulham 
dt participar dêste grande empenho etentl• 
fico". 

.J 
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ll BBUNlllO DO INSTITUTO PAN-AMERICANO 
DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

Beallmram-se de 3 a 9 de Junho do cor
rente ano, nesta capital, os trabalhos da U 
Reunião do Conselho Diretor do Instltuto Pan
•Amerlcano de Geografia e Hti;tórta. 

AGENDA DA REUNIAO 

A agenda da reuntão, entre outras matértas, 
tnclutu as seguintes: informe das Comissões 
de Cartografia, de Geografia e de História do 
IPGH: informe da Secretaria-Geral do IPGH: 

'informe dos Comitês Especiais; Ano Geoflsico 
lnternaclonal, Oceanografia, Vulcanografla, e 
Projeto Geológico na América Central; in
forme do Centro Pan-Amertcano de Treina
mento para a Pesquisa de Recursos Naturais; 
tnformes das Secções Nacionala; informes da 
Comissão de Finanças do Conselho da OEA 
.Obre projeto de orçamento do IPGH 1957/1958, 
djscussão do orçamento para o ano de 1957/58, 
estudo das datas para apresentação do orça
mento aos Estados-Membros, comentárlo dos 
repr11sentantes dos governos, aprovação do or
-;amento para 1957/58; es~udo de regulamento: 
regulamento das Secções Nactonals e regula
mento do pessoal; entrega da memória da VI 
Assembléia-Geral pelo presidente da Comissão 
Organizadora. 

* 
ANO GEOFtSICO INTERNACIONAL 

Ao final dos trabalhos da U Reuni.ão do 
·Conselho Diretor do IPGH, reuntu-se 1medla
tamente, com a participação dos mesmos dele
gados o Comitê Pan-Amettcano do Ano Geofi
B1co Internacional para deliberar sObre o se
~inte temário: informe do secretário do co
mltê sõbre .o trabalho reallzado entre 10 de 
julho de 1956 a 31 de mato de 1957; informe 
JIObre os programas dos Comitês Nacionais para 
-o Ano Geofísico Internacional nos paises ame
ricanos; situação das tarefas constantes das 
resoluções atribuídas ao IPGH pela Conferên
cia Regional do Comitê Especial do Ano Geofi
B1co Internacional para o Hemisférlo Ocidental 
(Rio de Janeiro, Julho de 1956): neceSBidades 
maJ.s urgentes nos programas nacioneJa em 
equipamentos, adestramento do pessoal, publl
-ctQõeB, etc. eleição do novo membro do Co
dftt6 Especlal do Ano Geofislco Internacional. 

* 
DELEGAÇÕES DE PA1SES AMERIC:ANOS 

Dentre os delegados de palses americanos 
-credenciados ao certame, anotamos os· seguin
tes: Argentina - Coronel Vlctor Hosklns (De
legado); Srs. Carlos Silva Guzman e l:'aolo Dra
pn (Suplente): Brasil - Eng.• Fâbio de Ma
cedo Soares Guimarães: Cuba - Embali:ador 

Gabriel Le.nda (Delegado): Haltl - M. Jean 
Marta Mesidor (Delegado): Honduras - Enir.• 
Fellx Canales Salazar; El ·salvador: - Dr. car
los Matamoros (Delgado) e Eng.• Carlos Rl
vel'Q Cáceres (Assessor); MéJ:lco - sr. Pran• 
cisco Cuevas Cancino (Delegado): Panamt. -
Embaixador Julio A. Bricefio (Delegado); Ve
nezuela - Eng.• Eduardo Calacafio (Delegado)J 
Chile - General Ramon Cafias Montalva (De• 
legado): Estados Unidos - Dr. Arch Gerlach 
(Delegado); Guatemala - Eng.• Alfredo Ohiols 
(Delegado): Bollvia - Embaixador Fredertoo 
Gutierre Granier· (Delegado); Secretaria-Geral 
do IPGH - arquiteto Ignacio Marquina (Se
cretário-Geral) ; Comissão de Cartografia do 
IPGH - Embaixador Robert H. Randall; Co
missão de História do IPGH - Prof. Ernesto 
de la Torre; Comissão de Geografia do IPGH 
- Prof. Orlando Valverde e Dr. Lafaiette Pe
reira Guimarães; Centro Pan-Amerlcano de 
Recursos Naturals - Prof. Jusceltno Dermeval 
da Fonseca; Comitê Pan-Amertcano do Ano 
Gcotlsico Internacional - Eng.• Gregório Ro· 
drigues e Prof. Manuel Maldonado Kaérbell. 

PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE AREAS 
TROPICAIS 'OMIDAS 

Está programada para o perlodo de 29 a 31 
de julho próximo, a realtza_gão em Manaus, da 
primeira reunião do "International Advlsol')' 
co=ittee for Humid Tropics Research", órgão 
instituldo recentemente pela UNESCO, cUja 
criação resultou de decisão adotada em 11156. 

Integmm o "Internatlonal Advlsory Com
mittee for Humid · Tropics Research", nove 
conselheiros eleitos em grupos de três, anual
mente, para o prazo de três anos. O diretor• 
-geral da UNESCO é quem escolhe os membros 
do IAC, entre os técnicos das diferentes re
giões tropicais do mundo e que se hajam des
tacado por seus estudos cientlflcos. 

Representarà o Brasll nesse órgão o Sr. Fe
lisberto Cardoso de Camargo, ei:-diretor do 
Instituto Agronômico do Norte e ex-diretor do 
Serviço Nacional de Pesquisas Agronõmlcas. 

PROGRAMA E OBJETIVOS 

2sse órgão estudan\ os problemas que lhe 
torem encaminhados pelo diretor-geral da 
UNESCO, objetivando o seguinte: 

1.0 ) Estimular o desenvolvimento das pes
quisas cientlflcas fundamentais sõbre História 
Natural. 

2.•) Reunir, coordenar e divulgar lnfor• 
mações cientlflcas que possam contribuir para 
a melhora das condições da vida do homem 
nas regiões tropicais umidas. 

1 
A essa primeira reunião em Manaus, o Ins

tituto de Pesquisas da Amazônia, órgão do 
Conselho Nacional de Pesquisas, darà completo 
apolo. 

Municípios 
CENTENARIO DE CARUARU 

PROGRAMA COMEMORATIVO - DADOS 
SOBRE CARUARU 

Pol festivamente assinalado o transcurso 
·do centena\rlo de fundação da cTdade pernani
bucana de Caruaru, ocorrido em 18 de mato do 

-<:orrente ano. 

Iniclando-se a zero hora com a mlssa aun
pal celebrada pelo núncio apostóllco do Brasil 
Dom Armando Lombardi, na praça Coronel 
João Guilherme, as comemorações continua
ram todo o dia, tendo o seu ponto alto oom a 
chegada do representante do presidente da Re
pública general Zacarias de Assunção, gover
nador Cordeiro de Parlas e o mlnlstro da Ba6de 
Sr. Mauriclo Medeiros. 
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As 13 horas, realizou-se o almôço oferecido 
ao representante do presidente Juscellno e de
mais autoridades presentes, no "Clube dos 60", 
seguindo-se depois um desfile e parada escolar. 

A Câmara Municipal recepcionou o repre
sentante do presidente da Repilbllca e, logo 
em segul.da, . realizou-se a sessão civica come
morativa do primeiro centenârio da cidade, no 
auditório da Rãdle Difusora de Caruaru, sendo 
orador oficial o bispo diocesano Dom Paulo 
Jllpóllto de Sousa I:.lbório. A noite, houve re
trêtas, bailes populares e uma recepção nos 
salões do Clube Intermunicipal. 

Dados sôbre Caruaru 
O município pernambucano de Caruaru 

estã em segundo lUgar, entre os mais popu
losos do estado, logo depois de Recife. Por oca
slao do censo de Hl50, sua população alcançava 
102 877 habitantes, dos quais 48 457 homens e 
54 420 mulheres. Abrangendo uma ãrea terres
tre de 1 433 quilômetros quadrados, o munlcl
plo estã situado na faixa de transição do 
agreste para a zona sertaneja, num planalto de 
mais de 500 metros de altitude, distando cêrca 
de 100 q:ullõmetros da capital do estado. 

A cidade de Caruaru, fundada em 18 de 
maio de 1857, ~ hoje uma das mais prósperas 
d!) interior nordestino. Seu comércio adquiriu 
certa importância na região, sobretudo pelo 
crescente interêsse das feiras de gado e de ou
tros produtos, que all se realizam periodica
mente. li servida por boa iluminação elétrica 
e dispõe de serviço telefônico. Conta 15 hotéis, 
10 pensões, 4 cinemas e 1 hospital. Em tôda 
a área municipal hã 350 escolas primãrias, 6 
unidades de ensino secundârio, 2 de comercial, 
1 de e.rtlstico e 1 de pedagógico, e ainda 4 li• 
·vrarias, 1 biblioteca, 2 jornais e uma radio
emlssora. 

Caruaru conserva muitos aspectos tlpicos e 
pitorescos da vida do Nordeste brasileiro, como 
bem se destaca na monografia recentemente 
editada pelo conselho Nacional de Estatlstica 
(IBOE). sõbre aquêle municlpio, Seus festejos 
religiosos, suas feiras, com os cantadores e 
versejadores populares, são uma expressão tão 
viva da tradição regional quanto seus artefa
tos de cerâmica, hojtt largamente conhecidos 
em todo o pais. 

CENTENÁRIO DE MONTES CLAROS 

PROGRAMA COMEMORATIVO - DISCURSO 
DO CHEFE DO GOV:tRNO 

Montes Clareis, encravada no chamado ser
tão mineiro, comemorou, no dia 3 de julho, o 
primeiro centenário de sua elevação à categoria 
de cidade. 

A data foi festejada com A rea,tlzação de 
uma missa campal, Inauguração de colegios e 
exposições, concursos, cortejos, corridas, danças 
folclóncas e reuniões dançantes. 

E:i:posiç4o ãe gado 
Depois de Inaugurar o Colégio São José, 

construido pelos Irmãos Maristas e com ca
pacidade para abrigar duzentos e quarenta alµ· 
nos internos e mil e duzentos externos, o pre
sidente da República, presente às solenidades, 
Inaugurou a I Exposição de Gado de· Montes 
Claros, localizada num recanto próximo ao 
aeroporto local. 

Palavras ão chefe ão govêrna 
Ao Inaugurar a exposição, o Sr. Juscelino 

Kubitschek acentuou que o parque, que se 
abria naquele momento, mostraria não sõni.ente 
os ricos frutos do labor dos expositores, maa, 
principalmente, o arrõjo, o esplrito progressista, 
o brio municipal, a Inteligência vivàz, a energia 
e a perseverança do povo de Montes Claros. 

Na parte final de seu discurso, o presidente 
da Republica declarou que nà.o passara seu 
govêmo sem que os habitantes da cidade cen
tenãrta tenham a seu serviço a grande rodovia 
que ligarã Montes Claros a Corinto, encurtando 
em cento e cinqüenta ·quilômetros o trajeto 
para Belo Hortzonte. Tamb'ém assegurou a 
construção da rodovia de acesso a Pirapora e 
dali a Brasuta, "cuja iminente realldade" -
frisou - "Já assusta os que temem deixar as 
comoclldades do lilklral e enfrentar os fasci
nantes problemas de uma nação que caminha 
para grandes destinos". Afirmou, ainda, que o 
desenvolvimento industrial de Montes Claros 
não hã de ser mais estrangulado por falta de 
energia e que jã recomendou o aceleramento 
dos estudos e projetos para ampliação do ab88~ 
tecimento d'água local, melhoria do serviço. de 
esgotos e retlficação e canalização do rto 
Vieira. 

Exterior 
ESTADOS UNIDOS 

FALECIMENTO DO EXPLORADOR RI
CHARD EVELYN BYRD - DADOS BIOGRA
PICOS - Faleceu em Boston, aos 12 de março 
do corrente ano. o contra-almirante Richard 
Evelyn Byrd, que se· tomou conhecido pelas 
suas expedições às terras polares. O extinto 
nasceu em Wlnchester (Vlrglnla) a 25 de ou
tubro de 1888. Tendo feito os estudos regulares 
na Academia M1lltar de Dayton (Virg!nla). na 
Universidade de Virglnia e na Academia Naval 
de Anãpolis, tomou-se guarda-marinha em 
1912. Afastou-se da Marinha americana em 1915, 
tendo a ela retomado em 1918, quando cursou 
a Naval Training Statlon de Pensacola, rece
bendo, então o brevê de pllôto. No final da 
guerra, era designado comandante das fôrças 
aeronavais em Halifax (Nova Esbócla, Canadã). 

. Sua11 expedições à Antàrtlca, realizadas, res
'Péctlvamente, nos perlodoa de 1928-1929, 1933-
-1935, 1939-1940, 1947-1948, muito contribuíram 
para o conhecimento · daquelas regiões. Sobre
voou não só o pólo norte como o sul, êste várias 
vêzes. 

Foi também conferencista e escritor. Suas 
obras principais reúnem o resultado das inves
tigações e observações feitas nas regiões que 

visitou como explora.dor. Dentre outros dmsta
cam-se os seguintes trabalhos deixados ]1or 
Byrd: Skywarã;. Little America (expedição 
1928-1929); Discovery (expedição de 19:1a-19;s:i); 
Explortng wtth Byrã: Alone; Our NaV'l/ Explorei 
Antartica (última expedição). 

Nos anos de 1955 e 1956 cumpriu a missão 
que lhe foi confiada no .sentido de organizar o 
programa de pesquisas a cargo do seu pala 
para o Ano Oeofisico Internacional. 

* 
PR:l!:MIO NOBEL DE PAZ PARA O MARECHAL 

RONDON 

PROPOSTA PELO "EXPLORER'S DE NOVA 
YORK COM O APOIO DE ENTIDADES E PER
SONALIDADES BRASILEIRAS E ESTRANGEI
RAS - O nome do marechal Cândido Mariano 
da Silva Rondon vem sendo cogitado para o 
prêmio Nobel de Paz, com apolo de várias l.n.&o 
titulções nacionais e estrangeiras. O fato 6 
motivo de natural Júbilo unia vez que se trata 
de uma das personalidades marcantes de nossa 
pãtria. 

Sua obra de pacificador dos lndlos e ·de 
Integração dêstes na vida civilizada foi verda-
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~ente 1:1otán1. e pa11110u u froDtelnl 
pAirSaa ccmo daa mais fecwulU. 

A b141caOlo de aeu nome como eandtdato 
ao grande prêmio Nobel, lDlclattn do !'kplo
:rer'e Club" de Non Yorlc, deu mottTo a que 
111 generaUzuae um movimento de solidariedade 
mtemacional em tõmo de eeu nome. 

Acha•ae em Oslo, no InstltutO do Prêm'o 
Robel, a proposta asslnada pelo1 prestdentea 
de sete da.a maiores entidades lnteleetuals prt• 
•adas do BraBll, do "Explorer's Club" de Nova 
York. As entidades braBllelras e eeua prestden· 
tee alo os seguinte•: 

Instttuto matórteo e Geográfico do Brasll 
- Chanceler .José Carlos de Macedo Soares; Aca· 
demla de Ciências ..:.. Sr. Artur Moaes; Socle· 
dade de Geografia · - Alml.rv.Dte DOdsworth 
Ml\rtlns; . Academia BraBllelra de Letras 
Sr. Peregrtno Júnior; Sociedade de Filosofia -
Sr. Canabarro Relchard; Academia Braslleira de 
Blstória das Clênclas - General Francisco .Ja• 
guarlbe Gomes de Matos; e Instituto de Geo
grafia . e Hlstórla Militar do BrasU - General 
Trl.8tão de Alencar Arartpe. 

Apoiando a candidatura RoJ:1.don ao prêmlo 
Nobel da Paz de 1957, foram enviadas, também 
as seguintes moções de personalidades estran• 
&eiras: 

'1) Unlversldade de Columbla - Professõ· 
res Adolph Berle, Henry de Vrtee, Genilãn Ar• 
clnlegas, Franck Tannenbaum, Charles Wagley 
e Teodostus Dodzgansltl; 2) Instituto Indla· 
nlsta Interamerleano, da cidade do México -
Presidente, professor Manuel Camlo; 3) Socte· 
dade Cubana de Direito Internacional - Pre· 
lidente, profeasor Raul de Gardenas; 4) Uni· 
versldade ·de Havana - Professôres Pablo Le· 
'l'tn, Ceaar Salaya e Fe~do Orttz: · 5) Inatl· 
tuto Indianista do Uruinial; 6) Universidade de 
Coimbra - Professor D. Perez: 7) SOcledade 
Sulça de Americanistas e Sociedade Etno· 
grâflca de Genebra - Presldente, professor 
Eugene Plttard; 8) Unlverstdade de Zurique e 
Instituto Sulço· de Estudos Intemaclonals -
Presidente, professor Arnaldo Stelger: 9) Ins· 
tltuto de Etnologia de. N.euchatel - ProteBSOr 
Jean B. Gabus, presidente; 10) Sociedade Sv,lça 
de Americanistas - Vice-presidente, profeBBOr 
Hans Dietchy; 11) Federação das Sçeledadea 
Suíças de ~fia - Professor Jeap . Liniger, 
presidente: 12) cruz vermelha Internacional 
do Brasll - Presidente Sr. Erlc Haegler. 

Nascido a 5 de i;p.aio de 1865, em Mimoso, 
nas cercanias de C\liabã, em Mato Grosso, 1n· 
gressou o marechal Rondon no Exército aos 16 
anos, conseguindo, em poucos anos, os titulos 
de · ellgenheiro mUltar e bacharel em Matemã
tlca. Como · t ,0 tenente, chefiou a Coml.6são 
Telegrâfica, dlstinguindo·se de tal maneira, 
que, a partir dai, tôda:s ·as demais eomiasões 
construtoras de linhas telegrificas em Mato 
Grosso llle foram confiadas. Promovido a C!!.Pi· 
tão, já conhecedor : do vasto sertão çentral, de· 
monstrou ·acentuado pendor pelos l'rOblemas 
d'os nosscis B1lv1colae, que se fixi!,raqi como a 
·grande ' preocupaçãó de sua vida. Professor .d\ 
.IJScola Mllltar, comandou tropas, 11xerceu nume
rosas éomlssões, honrosas ·e dlflceis: Retomeu, 
afinal, ·ao 119rvico· da causa do· ·fndto. No go
vé'rno Nllo Peçanha, foi chamado, por seus an
~ceí:ientes rio trato· éom os hábitantes das sel· 
vaa, 11- chefiar o Serviço de ~teçfio aos fndlos. 
!or :seu trabalho ' recebeu condecorações brast· 
l!'lras e estrangeiras, e foi ·rnscrito como me!J1· 
'IU"o de !(Ocle<fadi:s culturais.' PU:bllcou . livros e 
'tiz co~ên.c~iu; . . aetorzp.ado ~o ilerviÇo ·i,i.tlvo 
cio 'Exército. em. 193.0, depois de .a.tingir o. pôsto 
mhimo da carre!,ra, proSSl!guhi· trabalhando, 
nunca abandonando o ideal que o e~oigam. 
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UMA PDDA SUBMAltINA PAZ QUASE DUAS 
V1l:ZES A VOLTA AO PLANETA 

Oa elenu.taa da Universtdade de Coldmbla 
confirmaram a extetência de uma fenda 11\1~ 
martna continua, CU.la extensão 6 de '12 000 
qullõmetros. A J.argura 6 aproximadamente de 
32 qutlõmetroe e tem de profundidade cêrca 
de 2,t. 

Uma antiga zona aiamica de Ambito mun· 
dlal coincide com essa fenda, ao longo de toda 
a sua extensão indicando que ela é uma jovem 
caracteristica geológica que se estã desenvol· 
vendo, mudando ou se:o.do impelida para o 
lado. 

o diretor do Observatório Lamont, Dr. Mau
rice Ewtng, dlsse que a totalidade dos abaloa 
sismicoe, ao longo da llnha de 72 mll qullõme
tros, ocorrem quase exatamente dentro doa 11· 
mltes das brechas. 

Ê pelo Atlll.nttco·N.orte e o Atlll.ntlco-Sul 
que se estende a principal linha do B1atema de 
tendas, de amplitude mundial, conforme de• 
clarou o clenttsta; vai ainda contornando a 
extremidade da Afrtea, seguindo pelo oeean'o 
:tndtco, com ramos pelo mar da Arãbta, Ugan
do-se aos famosos vales africanos, longamente 
estudados pelos geólogos. 

Perto da llha da Páscoa, onde novamente 
se biparte, correndo para as llhas Macquarle, 
no oceano indico, surge outra ramlflcação que 
passa entre a Antârtiea e a Nov.a Zelândia. 

o remo setentrional continua rumo ao 
gõlfo da Callfórnla, que 6 eonstderado- uma 
earacterfstiea relacionada. 

· A fenda passa pelo cabo Mendoeino, em 
direção ao canal Lynn, no Alasca. 

Dlz o Dr. Ewtng "voltando ao AtlAntl~ 
-Norte hã indictos de uma ltgação através dlla 
ãguas 'norueguesas e do oceano Artieo". . 

A zona tem uma extensão de cêrca de 
72 ooo quUOmetros, conforme a maneira ante
riormente traçada.. 

.A Stgnlfleação de que se observou resultado 
· de um estudo que durou 5 anos e que isso 
pOde ajudar a determinar a orlgem das maiores 
caracteristict1s ·da tiuperflcie da terra e mU• 
dança:s que ocorram na s~a hlstól'la geológica. 

o ponto mals profUndo na Unha da fenda 
está a cêrea de 6,4 quUõmetros abe.lxo da su• 
perficie do oceano. · 

os colaboradores do Dr. Ewing no impor
tante estudo foram Marte Tharp e Dr. Bruce 
Heepe:o.. 

iC 

FRANÇA 

O BRASIL E O ESTUDO DAS ZONAS 
ARIDAS - ASSUNTOS VENTILADOS NA REU
NIAO DO CONSELHO EXECUTIVO DA UNESCO 
- O Conselho Executivo da UNESCO, na sua 
última reunião efetuada em Paris, analisou os 
trabalhos a :serem desenvolvidos durante o cor
rente ano e o de 1958, a flm de coordenar o 
esfôrço clentiflco dos centros instalado!! no 
Oriente Médlo e no sul da Asla, visando a co· 
nhecer oe fatores que determinam a existên· 
ela · de terrttórlos estérets. A Secretaria da 
UNESCO forneceu ao Conselho uma relação das 
publlcações ii.parecidas em tOdo o mundo sôbre 
~ ·v.ida das plantàs, a natureza dos solos, • 
purlficaçã.o da ãgua do mar, etc., publicações, 
que, na . opinião do professor Pierre Auger, d.l· 

· retor ·do Departamento de Ciências Exatas e 
Naturais deveriam ser tornadas acessíveis aos 
especia~tas e às instituições deqicadas .a com
bater ·a arldez e os fatõres iiegatlvoa da geQ
grafla e do cllma. 

Apreclsndo o nrvel ·e a. categoria doa tra
balhos da UNESCO, o é1elegada brastleiro, l'l'Q-
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teasor Paulo Barreto Carneiro, expôs aeua te
mores de que, ao limitar seus estudos à 11<>na 
do MediterrAneo oriental e ao sul aalAUco, a 
organização deixasse de lado uma regt&o tm.• 
portant!sstma, a América Latina. A uNisoo 
conta com recursos multo modestos, e, ao cabo 
de seis e.nos, se encontrará às voltas com um 
problema n;iutto maior, já que as .zonas áridas 
são de tnterêsse geral e · representam uma ques
tão premente para "tôda a humanidade. Todos 
oa paises, de modo geral, possuem zonas áridas, 
e o México, a zona andina e outros palses ame
ricanos, por exemplo, desejam levar a cabo 
uma. campanha de trabalho que prepare ter
reno para as investidas dos empreendlmentoa 
de fomento aos territórios hoje abandonadoa. 

Por indicação do Sr. Paulo Carneiro, o De· 
partamento de Ctênctas Exatas e Natura.la ex• 
plicou a vantagem da criação, nos pafses latt• 
nos e americanos, de comitês nacionais para 
1'- ~ona s artaais, a tlm de que êstes palsea PO&
eam manter um contato constante com a 
tJNESCO. 

Trabalho de tnveatfgciçt2o no Bra8" 

o profeuor Paulo Carneiro relatou aoe 24 
membros do Conselho Executivo os trabe.lbOll 
efetuados no Brasll nos últimos quarenta anos, 
apresentando farta documentação sõbre . a tau• 
na e a flora do pais e valiosos dados, cl.1ma, 
IOlo, condições topográficas etc. A expoaiçl.o dO 
representante bra61letro fol aoompanhada com. 
grande tnterêsse pelos membros do conselho. 
O Sr. Paulo Carneiro aollcttou da UNESCO me
dida.a para que fõsse dada a conhecer aoe de
mais t;>ataes a existência desta document&Ql.o 
muito valiosa e única. 

O diretor do Departamento de Clênctas 
Exatas da UNESCO, professor Pierre Auger, rM• 
pondendo, Informou que uma relação de tOdu 
u obras publicadas no Brasil serà envlada &OS 
c:entrois interessados no estUdo das zonu ártdae 
e que, além dlllSO, terão resumos das mesmas 
lm trancêa, J.nglêa e espanhol, para que o 88'll 
conteudo possa ser conhecldo POr todos oe BI· 
tados-MembrOll, 

-te 

INGLATERRA 

INTERCAMBIO COM ESTUDANTES DA 
.ua:RICA LATINA - J. A. Steers e Dudler 
8tamp, nas conferências que pronunclar&m, 
ncentemente, no lnlitttuto -Qeográflco de Lon· 
dres, sede da Sociedade Real de Geologia, pre· 
oontzaram um tntercê.mbto entre estudantes da 
.América Lattne. e da Inglaterra. 

o professor 8teer11, que participou da dele
gação brltAntca ao congresso Internacional de 
Geografia, realizado · em agosto do ano pa.seado, 
no ><.10, decla1·ou, pere.nte numeroso publico, 
que a Grã-Bretanha está em condições de ofe
recer ao mundo acadêmico certas facllldadea 
lmposslvels de obter na América do Sul e que 
encararia com prazer um lnterc&mbto de estu• 
dantes. Na ocasião, extbtu aos presentes tnúme
ras fotografias das prtnctpats cidades da Am6· 
rica Latina. · 

O professor Stamp, que também estêve no 
Brasil. em 1956, dissertou llObre o nosao pais, 
dizendo que a "Grã-Bretanha deveria pre&tar 
maior atenção a. e8116 parte do globO e que MI 
Repúblicas da América Latina. do os palaes do 
ruturo". 

str Geoffrey Thompeon, ex-embaixador brt· 
t&nlco no Brasll, declarou que "deveria.mo• 
estar a par de que, no Brallil, existe· grande 
aeceealdade de capital no nasclmento da era 
atômica. A energla. nuclear revoluclonari a 

Yida . atual, e a Orl·Bretanha ee encontra -
condtç~ de colaborar com a Am6rlca Latia& 
para levar hee ~vo tlPO de enersta aoe povoe 
dê88!1 grande conttnente". . 

.iZf19ffçt2o eartogr4/ica - M4P!l.ll r4rOI 
da América LatfM 

l"lguram na feira de antiguidades, inaugu
rada recentemen-te em Grosvenor House, ;Lon
dres, mapas raros da América Latina, felt<!ll POr 
cartógre.!os do século VII. 

Os me.pe.s da América Lat.tna pertencem à 
"Parker Gallery", situada em Albemarle Btreet, 
Londres. Um de seus representantes d~larou 
que a mesma se dedica especialmente à obten
·ç&o de mapas raros e que, por t!lso, posaui fte· 
qüentemente uma boa coleção de antigos ma
pas da América Latina. Entre os expostos na 
feira, há um, colortdQ. da América do Norte e 
da do Sul, feito em 1680, por J . Dankerts; 
outro, de Portugal e Braa11, de autoria de J. Ho
ntdus, e um terceiro, também -do Brasil, tra
çado por De Wlt, em U175. 

Concorreram à mostra dêste ano 97 firmas, 
multas delas dedicadas ao comércio de mõvele 
e de jóias, não faltando atraentes seleções de 
cera.mica antiga, curiosidades. baixelas de 
prata, relógios e numel'OllOll objetos de arte. 

Sua alteza real a duquesa de Gloucester. que 
inaugurou oficialmente a expolllção, declarou 
que o tnterêsse despertado 6 C$d& vez mllor, 
tanto no pafll como no estrangeiro, deede a 
organização da primeira espostçlo em 1934. 

• 
ITA.LIA 

UM ANTIGO MAPA·M'ONDI NA SALA DAS 
CARTAS GEOGRAFICAS - Notfclas de Flo
rença. dão conta de que, no Palazzo Veoctúo, 
estão em olll'llO os trabalhos pa.ra a oolocaçl.o 
do mapa-múndi de tret Ignaato De.ntt, reeD• 
contrado depola de mala de dois 116culo. _ DOll 
armaz6ns dos Ufflzl. Trata-se de um trabàlllO 
em couro e pergaminho eõbre calxllhos de 
madeira, do dl&metro de metroll 2,15. Pol con1t
truido para Cosme I e cont6m tamb6m uma 
das prtnctpats e incertaa ~ da costa 
atlAntlea do Novo Mundo. O .mapa-mündl sert. 
coloe&dq · na -sala daa cartas geogriftcaa, d• 
onde tlnha llldo removido em 1713. depole da 
morte do grão-duque Glan Oe.stone doa Mil· 
dlcts . 

ir 

PORTUGAL 

SOCÍEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 
- CONFERIDO AO EMBAIXADOR J. O. MA· 
CEDO SOARES O TtTULO DE SOCIO HONO• 
RARIO - Fot proclame.do sócio honoràrto da 
Soclede.de de Geogre.tla de Lisboa o ebanceier 
Jos6 Carlos de Me.cedo Soares, ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, e _que Ji era 
sócio correspondente daquela entidade. 

A homenagem prestada ao atual mlnlstrO 
das Relações Extertorea do Braall representa, de 
fato, uma grande distinção da parte daquela 
entidade, pola. em face doa seus estatutoe, al6m 
do número de 86c1oa honorários ser limitado a 
vtnte e cinco, trata-se de um titulo que só 6 
conferido a personalidades nacionais portu
guêsas ou estrangeiras, por serviços prestados 
à ciência, à nação portuguêsa, ou à Soc1edad• 
de Geogratta. Dellde a sua fundação, em 1875, -
a Sociedade de Geografia de Lleboa só OOll• 
feriu 48 tltuloe de sóclos honorartos. M Prl• 
melras pesaoaa distinguidas com êllll8 titulo 
toram, em 1883, Joll6 Ancbleta, 8erpa Pln"7, 
Brito OI.pelo e Roberto Ivens. 
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Legislação Federal 

fntegra da legislação de interêsse geográfico . 

LEI N.0 3137, DE 13 DE MAIO DE 1957 

JH!lomfna lmtftuto Bnufltriro elo Sal o lnltf· 
tuto Naoümai elo sai, ctancto-1.he nova orga· 
nüaç4o. 

O PrealdeJ:!.te da Repdbllca: 
Paço saber que . o congresso Nacional de· 

ereta e eu aancio:Q.o a seguinte let: 

CAP1TULO l 

Do lmtttuto e seu.a fim 

Art. 1.• - O lnst,-çutu Nacional do Sal 
(LN.8.), que passa a denominar-se Instituto 
:an.tJelro do Sal (I.B.S.), entidade . autárquica 
com personalidade Juridica e patrimônio pró
prio, sede e fõro na Capital Federal, sob a Ju
risdição do Ministério ·do Trabalho, Indústria 
e Comércio e com Jurisdição em todo o terri
tório nacional, é o órgão da Intervenção do 
Estado na economia salinelra . 

Art. 2 . .e - Incumbe ao I.B.S.: 
a) organizar os registros das salinas, dos 

produtores, rebeneficiadores, exportadores do 
ai e dos estabelecimentos da Indústria de 
-.nstormação de sal; 

I>) assegurar o equllibrlo da proctuc;Ao de 
11&1 com o seu consumo: 

e) manter a estatlstlca da proctuc;Ao, do 
oonsumo, dos preços e dos estoques: 

d) promover a racionaliZação da proctu
~. o aperfeiçoamento e contrõle da indústria 
e comércio de •ai, adotando 'l:>u suge'1ndo aos 
*"°8 competentes da União, elos Estaelos e 
Jllunlcipios tõdas as provlelênolas adequadas; 

e) padronizar os tipos de sal, para con
sumo Interno e externo: 

/) estabelecer cotas e fixar preços do pro· 
duto: 

17) regular a elistrtbulc;Ao do sal em tõdss 
11 regiões do pais e promover os meios para 
tac!llaade de transporte, nrontamente aos sall
aelros q_ue não si.o armadores: 

h) estimular a aquisição de navios ap~
prlados ao transporte permanente de sal: 

O estimular a Instalação de armazéns ou 
depósitos de sal, em qualquer parte do territó
rio nacional; 

f> dlfunctlr, de maneira sistematizada, as 
WDtagens do uso e da aplicação do sal: 

k) elesenvolver atlvldaeles para a obten-
tlo de mercados; . 

1) fomentar a fabricação do sal lodetado 
• do 8a1 cloroqulnado, para consumo naa .re-

glões atingidas pelo bócio endêmico e pela ma
lária; 

m) estimular a lnatalaçlo de fábrlcaa de 
embalagens para llal: 

n) Incrementar e financiar os agrupa. 
mentos de pequenas salinas, em unidades técnl• 
aamente organizadas e atuando sob a forma 
de cooperativas: 

o) Incentivar a organização de cooperatl• 
vas e sindicatos, ·prestando àquelas assietêDGla" 
técnica e financeira: 

. p) promover assistência IOclal aoe traba• 
lhadores das sallnaa; 

q) flnnar convênios, acordos e contrat.a9 
oom entidades pdbllcaa ou privadas; . 

r) adquirir, em situações anormais do 
mercado, para revender sem lucro e mediante 
prévia autorlzação do Ministro -do Trabalho. 
Indústria e Comércio, a quantidade de sal n,.. 
oessárta a assegurar o abastecimento de qual• 
quer região ou Impedir o encarecimento do 
produto em qualquer parte do território na• 
ctonal: 

s) adotar, dentro das limitações leilaae, 
tõdas as medidas e providências necessárias ao 
atendimento de seus objetivos: 

t) contrair, com a aprovação do Conselho 
Deliberativo (art. 7.0 , letra /), empréstimos at6 
o limite de Cri" 100 000 000,00 (cem mllhõei: de 
cruzeiros), Junto ao Banco do Brasil S.A., 
Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmlco 
e Caixa Econõmlca Federal, para :flnanela• 
mento, amparo e defesa da produção e indús
tria do sal, dando como garantia a tau cona
tante da letra a, do art. 8.• desta let. 

CAPiTULO Il 

Da organf;:açc!o 

Art. 3.• - o l.B.S. terá os segulntee órgAOll: 
a) Presidência: 
b) Conselho Deliberativo. 
§ 1.0 O Conselho Deliberativo será cons• 

tltuldo pelo Presidente do I.B.B. e oito Dele• 
gados, respectivamente, dos Estados do Blo 
Grande do Norte, Rio de JanelrO, Ceará e ·ser
gipe e dos Ministérios do Trabalho, Indústria e 
Comércio, da Fazenda, da Agricultura e da 
Viação e Obras Pllbllcas. 

§ 2.0 O Presidente e os Delegados dóe MI• 
nistérios serão nomeados, em . comtsaAo, pelo 
Presidente da Repúbllca. 

§ 3. 0 Os Delegaelos elos Estaelos serão lriill• 
cados pelos respectivos Governos e exercerão 
as funções por três anos, poctendo ser reconcfu• 
zldos. . 1 
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1 4.• o Presidente do I.B.S. não poden\ 
pantcipar da dtreçlo ou gerência de emprês& 
QU sociedade organlzacla para prOdução, bene
f1clamento, exportação e comércio do sal. 

Art. 4.• - Serão aprovadoa por decreto do 
l'resldente da República: 

a) o regulamento do I.B,8. com a orga
absaqio e as atribuições de seus serviços; 

b) O quadro do pessoal permanente, com 
Cll respectivos padrões de vencimentos, repre
•ntaç688 e gratl!icações de função. 

t 1.0 Apllcam-ee aos servidores do I.B.8., 
DO que couberem, o Estatuto dos Funclonàrtoa 
Púb'llcos Olvls da União e legislação comple
mentar. 

1 2.• As despesaa com pessoal não poderão 
aceder de quarenta por cento da média da 
,1'9Celta ordinária dos três últimos exercícios 
{art. 4.•, alinea b, art. 5.0 , alinea g, última 
parte, e 11., art. 7. 0 , alinea 4 e t 3. 0 ). 

CAPtTULO llI 

Do Prendente 

Art. 5.• - Incumbe ao PreSldente do I.B.8.: 
G) baixar o regimento Interno e praticar 

r atos de naturem administrativa, necessários 
boa marclia dos aervl9011; 

b) presidir ao Conselho Dellberathto e to• 
mar as providências necessár1as à execução de 
suas reaoluções; 

.e) apresentar anualmente ao Conselho 
Deliberativo o projeto de orçamento, planos de 
Gmlnlstração, conta11 e relatório das atividades 
do I.B.S.; 

ct) movimentar os d.1nbelroa do I.B.S. e 
alar pela sua bOa aplicação; 

e) autorizar tÕ<las as despesas e adlan~
mei>.toe. ordenar os respectivos pagamentos e 
aprovar as prestações de contas: 

/) representar o I.B.8., ativa e paesiva
mente, em Ju!zo e em suas relações com os 
poderes públicos e oil particulares: 

g) nomear, demitir, promover e transrertr 
as senidores do quadro permanente e contra
tar pessoal por prazo não excedente de um ano; 

h) arbitrar diárias, ajudas de custo e gra
Clflcações devidas aos servidores do I.B.S., nos 
OBOS previstos em lei; 

() adquirir, alienar ou gravar Imóveis do 
LB.8., mediante prévia autorização do Conse-
010 Deliberativo: 

li usinar, pelo I.B.8., convênios, acordos 
e contratos (art. 7., alínea e): . 

Jc) mandar orçar o custo da produção, em 
ca.da Estado, e o da entrega do sal ao consumo, 
IQAS diversas regiões do território· nacional; 

l) promover congressos e reuniões de sall· 
aetros e demais interessados, para solução de 
questões de ordem econômica ou social, rela
c&onadaa oom o sal; 

m) vetar, no todo ou em parte, dentro em 
dlJZ dias, as resoluções do conselho Deliberativo 
que ob'rlguem despesas superiores'?& capacidade 
tlnancelra do I.B.8., ou lhe pareçam contrárias 
'- polltlca sallneira nacional, recorrendo ez
o//fcfo para o Ministro do Trabalho, Indúsirla 
• Comércio. 

~ Art. 6.0 - O Presidente do I.B.8., sob pena 
09 perda do mandato, prestari oontas, anual
mlmte, ao Tribunal de Contas da União, da 
~cação dos reoursos arrecadados durante 
Glojl.& e:a:erciclo. 

CAP1TULO IV 

Do .Ccmtel!JO DeHberattvo 

Art. .'f.• ·- Incumbe ao Conselho Dellbera
tll.Yo: •> balsar o aeu regimento interno e reso
&uoões para a perteltll. e:a:ecução das leis e regu• 
lameatoe, na parte referente à economia sall· 
Wllra; 

b) reunir-se ordinlrlamente uma vez pOI' 
semana e, e:a:traordlnàrtamente, quando con• 
vooado pelo Presidente ou pela maioria de seus 
membros; 

o) apreciar o relatório e os planos de adm1• 
n..lstração do Presidente do I.B.8., emitir pai-e
cer sõbre as contas do exercicio anterior, apro
var o orçamento e fiscalizar a sua execução; 

d) criar, transferir ou extinguir, mediante 
proposta do Presidente do l.Il.'3 ., devidamen~ 
autorizado pelo Presidente da Repúbllca, del .. 
gaciaa regionais~ agências, postos tiscals ou ou
tros serviços nos Estados; 

e) aprovar convênios, acordos e .con
tratos que devam ser assinados pelo Presidente 
do I.B.S.; 

f) deliberar sõbre realização de operaçõea 
de crédito ou de financiamento e sôb're conces
sões de empréstimos ou auxiltoe; 

g) fixar, anualmente, os pre9os do sal, o 
total das entregas ao consumo no território na
cional e as cotas dos Estados e respectivas sa-
llnas; • 

h) adotar ou sugerir providências, noe 
casos de !alta ou insuficiência do produto para 
consumo, em qualquer Estado; 

O aprovar os planos de distribuição de sal 
lodetado e de sal cloroqulnado, nas regiões atln· 
gtdas pelo bócio endêmico e pela malária; 

1) estabelecer os tipos de sal que poderão 
ser objeto de comércio Interno e de exportação; 

k) regular as transferências de cotas, no 
mesmo Estado, e de reglstrps de salinas; 

Z) aprovar os planos de aplicação de re· 
ceita, com destinação especial; 

m) autorizar, nos casos regularmente pre
vlstos, modtricações em saunas; 

n) julgar, em segunda instância, os pro
cessos de Infração da legislação salinetra; 

o) fixar as condições de importação do .sal 
estrangeiro, lndispend.vel ao abastecimento de 
Municípios situados em regiões afastadas doe 
portos marittmoa, enquanto persistirem cllfl• 
culdades de comunicação ou desvantagens d• 
preços para a colocação do produto nacional; 

p) solicitar ao Presidente da República. 
por intermédio do Ministro do Traball!.o, ln· 
dústria e Comércio permissão para que navios 
estrangeiros, em casos de comprovada de!iclên
cia do serviço de cabotagem, efetuem, tempo
ràrlamente transporte de sal, pelos portoa na
cionais; 

q) deliberar sõbre representações, memo
riais, recursos e reclamações, relativas a assun
tos de natureza econômica e compreendldoa 
naa atividades do I .B.S. 

§ 1.0 o Con11elho 'Deliberativo só poden\ 
funcionar com a presença da maioria de seua 
membros. 

• § 2.• o Presidente vota e desempata pelo 
voto de qualidade. 

§ 3.0 - Os membros do Conselho Delibera• 
tlvo . perceberão, por sessão a que comparece• 
rem, a gratl!lçação que fõr ft.xada por decreto 
do Presidente da RepúbUca. 

OAPn'ULO V 

Da receita cio Instituto e cte ~ua arrecadaç4o 

Art. 8.• - o custeio das aespl!IBaS, com a 
manutenção do I.B.8. e dos senlços necessárlOIS 
à consecução de seus fins, sen\ atendido pelaa 
seguintes fontes de receita: . 

a) taxa de Cr$ 35,00 (trinta e cinco cruzei
ros), por tonelada, cuja arrecadação se fará no 
momento da retirada do sal da salina, para 
qualquer destino: 

b) auxillos dos governos da União e dOIS 
Estadoa 1Sal1nelros;, 

e) multas; 
d) outras tontea de renda, que venham a 

1181' criada& 
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Par6gr&fo Wúco. No interêsse da econo
mia salinelra, !lca isento do pagamento da taxa 
do I.B.S. o sal que se desttnal' ao mercado ex· 
terno. 

Art. 9.• - A arreoe.dação das taxas de ou
tras fontes de receita sertl. efetuada pelo I .B .S., 
de conformidade com regulamentos e resolU· 
O(ies, ou mediante convênios e acordos com 
órgãos do poder público. 

CAP1TULO VI 

Do regime de ~411 

·.>.rt. 10 - o I .B .S. fixara, em junho de 
cada ano, obedeoendo sempre às segUlntes 
normas: 

4) a quánttdade de sal destinada ao con
IUDlO, no território nacional, representada pela. 
média. do qüinqüênio civil, com o acrêsclmo, 
no mtl.xlmo, de dez por cento, permitilla a 
acumulação às salinas que encerrarem o ano 
allnelro com saldo de cotas do exerclclo an
terior; 

b) a cota que, daquela quantidade, cabera 
a cada Estado produtor, e que sertl. proporclo· 
nal à média harmônica entre os lndlces repre
sentativos da 11.rea de cristalização, existente 
q,uando ao registro de suas salinas e das en• 
tregas de sal ao consumo ~eita.s por êlea, nos 
cinco últimos anos clvls; 

e) a eota de cada salina, pela distribuição 
da do Bstado entre elas, adotada a mesma 
.fórmula . 

§ t.• Se fõr insuficiente a quantidade fl• 
uda, de acôrdo com a allnea li, lncumblrtl. ao 
LB.S., no último trimestre do ano sallnelro, 
aumentll-la transltôrlameate e fazer a dlstrl· 
bulção do aumento pelos '.Estados e salinas, 
oti&ervado o disposto nas allneas b e e. 

§ 2.° Fica proibi.da a transferência de 
cotas entre salinas de um Estado para outro, 
'S19rmltlda, entretanto, ·e:ntre salinas do mesme 
ll&tado. 

Art. 11 - Comprovada. a. existência de sal• 
aos de cotas, no encerramento do exerclclo &a• 
llnelro, terão os mesmos prioridade na. dlstrl-

E o de praças ma.rltlmas, no exerclcio Bali· 
subseqüente a.o vencido, e seu embarque 

ar-se·â mediante o paga.menw da. taxa 
legal, sem que êste se faÇa. por antecipação. 

Art. 12 - Flca excluldo do reglme de cotas, 
mas sujeito a.o contrôle do I.B.S., _ o sal aes-
'1.hado: · 

4) ao mercado externo: 
b) às Indústrias de transformação de 

&côrdo com a. capa.cidade de cada fâbrlca. 
Pa.râgra!o único. O I.B.S. podertl. estabele· 

cer, temporàl'la.mente, as restrições que se tor
narem necessârlas, para garantir o abasteci· 
mento do mercado Interno. 

Art. 13 - Poderâ ser permitida a. tra.b:sfe
r6ncla, no todo ou em parte, e dentro do 
mesmo Esta.do, da. cota. atribuída à salina: 

4) provlsôrlamente, quando ela., por mo
tivo Justo e devidamente comprova.do, não 
puder produzir; 

b) deflnltlvamente, quando cessar a sua 
l!t'odução e '!ôr eliminada a. correspondente área 
'9 cristalização. · 

Parti.grafo único. Quando a salina não con
eorrer, por qualquer motivo, durante três anos 

os, para a entrega de sal ao consumo, 
por produção própria., seja através de cota 
erlda, perderâ, em proveito das dema.la 

nspectivo Estado, a totalidade de sua cota, 
.tlcafá impedida dJ! entrar em atividade. 

Art. 14 - Não serão concedidas cotas 
atras. 

.OAP:tTOLO VII 

Das tnfr1196es e pen4ltd4des 

Art. 15 - Seri considerado infrator io4o 
aquêle que cometer, mandar, constranger au 
aux111a.r alguém a. cometer a infração. 

Art. 16 - Oonslderam-se penalidades: 
4t multa; 
b) apreensão; 
e) lnutlllza.ção do produto: 
d) suspensão do regtatro, no I.B.S., por 

prazo até três anoa; 
e) · cancelamento do regtstro; 
f) qualquer outra unção estabeleclda em 

regulamento ou resoluçlo. 
§ 1.• Na reincidência, pela violação do 

mesmo dlsposltivo, a. multa sera apllcada em 
dôbro. 

§ 2.• A apreensão consiste no arresto lme
dlato do produto, pelo I.B.S., ficando em depe).. 
alto para ulterlo» destino. ;:__ 

§ 3.0 Berâ determinada a lnUUllZa.çlf.o cll 
qualquer produto apreendido, quando cona1de
rado lmpróprlo para consumo ou aplicação. 

§ 4.• A pena de cancelamento do reglstm 
só terá aplicação depois de esgota.do o pram> 
previsto na. allnea. d dêste artigo. 

§ 5.0 Poderâ o Conselho Deliberativo, a. re
Q.uerlment.o do Interessado e decorrldos mals de 
trt. anoe do cancelamento, restaurar·lbe o re
statro. 

Art. 17 - Constitui infração, sujeita a 
multa: 

§ 1.0 De Ort 500,00 (qUlnhentos cruzeirol) 
a Cri 10 000,00 (dez mil cruzeil'os): 

&) exercer atividade como produtor, lilene
ftct&dor, dlstrlbuldor ou exportad.or de sal, nlO 
se achando registrado no I.B.S., ou estando 
com o regtstro suspenso ou cancelado; 

b) deixar o produtor de escriturar, em li. 
vro especla.l, e de remeter cópla ·do mesmo ao 
I.B.S., no prazo determinado, o movimento dl 
produção, retirada e estoque de cada salina, ou 
fazê-lo em desacôrdb com as prescrições ln.o 
tltuldas: 

e) deixar o distribuidor de comunicar ao 
I.B.S., nos prazos estabelecidos, o selt moTI• 
mento de entrada. e salda de sal, ou fa.z6·10 
aem as especlflcações exigidas: 

d) produzir sal sem obedecer às oondlQ6tll 
~cnlca.s ou higiênicas prescritas; 

e) violar as preecrlções a.dotadas pel(> 
I.B.S., para empilhamento do sal em salina, ao. 
tempo, em armazém ou em depóalto. 

·t 2.• De Cr$ 10000,00 (dez mll cruzelrOB) _• 
Crf liO (lQ0,00 (cinqüenta mil cruzeiros): 

a) vender, tranaportar ou e:rportar !al: 
I, que não atenda aos requlsltos da anl

llse qulmlca; 
II, em d-côrdo com oe tipos lnstltulda. 

pelo I.B.S.: · . 
III, com lnobservllncla. dos sl.lltemas d• 

pesos ou embalagens: 
b) destinar sal ao mercado externo ou àll 

lndústrla.s de transformação, sem prévia autorl• 
za.ção e :flscallzação do I.B.S.; 

c) Introduzir modlflcaoões em salina, em 
desacôrdo com o projeto aprova.do pelo I.B.S. 

§ 3.• Igual ao valor total do produto: 
4) entregar ao consumo qualquer quanU-

dade de sal: , 
I, procedente de salina não reglstrada DO 

I.B.S., ou proibi.da de entrar em atividade; 
_ U, antes de decorrido o prazo de estagia• 

mento; 
m, com transgressão do reglme de cotas; 

. IV, com lnobservAncla dos preços flxadOI 
pelo I.B.S.; 

V, sem o pagamento de taxas devida• ao 
I.B.S.; 
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VI, deatin&da ao m9reado atemo ou u 
IDdústrlas de transtonnaçlo 

VII. após haver requertdo transter&ncia 
de cota: 

b) Importar sal eatrangelro · aem pr6v1a 
aU:tortr.açAo do I.B.S., ou com violação daa 
condições estabelecldaa. 

Art. 18 - A multa poderio ser aplicada oom 
qualquer daa outras penalidades cablveta, de
Yendo aer provldenclada tamb6m, quando· fõr 

caso, a apur&9Ao de responsabilidade crt
al. 
Art. 19 - Sob pena de perempção, os re

s voluntários para o Conselho Deliberativo 
lo interpostos no prazo de vinte dias, a con

r da ciência da decido e, quando se tratar 
ode multa, deverão ser acompanhados de prova 
do depósito pr6vio da quanU& respectiva. 

Parágrafo único. Se a Importância em lltl
gto fõr superior a crt 5 000,00 (cinco mll cru
zeiros), poderio o recorrente ·prest.ar fiança 
tdõnea, a critério do I.B.6. e dentro do prazo 
para o recurso. 

Art. 20 - As incorreções ou oml.ssões do 
auto de infração de forma alguma lhe acarre
tarão a nulidade, desde que dêle constem ele
mentos suficientes para se determinar a 1ntl'a
~ e o infrator. 

CAP:tTOLO VUI 

Doa d~ôel gerat. e tr11mitória1 

Art. 21 - Havert. duas zonas sallnelras, per
tencendo à ' primeira os Estados do Pari\, Mara
nhão, Ptaul Cear!\ e ruo Grande do Norte e à 
.egunda os da Paralba, Pemambuco, Alagoas, 
Sergipe, Babla e Rio de JanelrO. 

Art. 22 - O ano salinelro começa a 1 de 
Julho e termina a 30 de junh~. 

Art. 23 - Não serão concedidos novos re
gtstros de salinas. 

Art. 24 - As jazidas de salgema, quando 
produzirem e entregarem ao consumo o sal 
comum (cloreto de sódio). ficarão sujeitas aos 
preceitos desta lei. 

Art. 25 - NI• poderão ser ampliadas aa 
6reaa de crtatallzação das salinas atualmente 
ln8crttas, salvo em casos especiais, mediante 
autorização do Conselho Deliberativo, e desde 
que o aumento da àrea não infiua na fixação 
de cotas (art. 10, allneaa b e c). 

Art. 26 - Ficam transferidas para o Te
souro Nacional as ações do Instituto Nacloxial 
do Sal na Companhia Nacional de Alcalta e o 
débito de Crt 26 000 000.00 (vinte" e seis mUhões 
de cruzetros), contraido com o Banco do 
llraall S.A. para a aqutalçlo das aludidas ações, 
na forma do art. 6.• <lo Decreto-lei n.0 5 684, 
de 20 de Junho de 1943. 

Art. 27 - Os bens, rendas e serviços do 
J.B.S. são lmpenhoràvels e equiparados aos da 
t1n1Ao, no tocante à Imunidade tributârla. 

Art. 28 - Os servidores _do I.B.8., quando 
em objeto de serviço, gozarão du Tantasem 
concedidas aos functon'11oa tederata, noa trana
portes nuvlals, maritlmos, ferroviarios e aereos 

Art. 29 - SalTo d1apos19ão especlal, apli
cam-se ao I.B.S. oe prazos de preacrtção de que 
goza a União Pederal. 

Art. 30 _:: São e:rtenstvos ao I.B.S. oa prt
vllégioa da fazenda pública, quanto ao uso de 
aoões especiais, prazos e regime de custas, cor
rendo os processos de seu interêsae perante o 
Juizo aos .r·e1ios aa !''azenda Nacional e sob o 
patroclnlo de seus representantes legais. 

Art. 31 - Dos atos e decisões do Prealdente 
do I.B.S. e do Conselho Deliberativo . caberã re
curso no prazo de trinta dlas, e sem efeito sus
pensivo, para o Wn1stro do Trabalho, Indúa
trla e Com6rcto. 

Art. 32 - Os atuais membros da comtaslo 
executiva do I.N.S. passarão a integrar o con
selho Deliberativo do I.B.S. 

Art. 33 - O I .B.S. exercera severa vlgUAn
cia nos navios, quer no carregamento, quer na 
descarga do sal, a fim de evitar a fraude de 
pesagem, aceitando para lBso a. cooperação de 
carregadores interessados. 

Art. 34 - o I.B.s. eatab'elecerà um regime 
de publicidade, pa.ra a. distribuição de praças 
marltlmas, e dividlrà as cotas a serem expor
tadas por tumos, dando ciência. a. cada aau
neiro da praça que lhe couber. 

Art. 35 - O I.B.S. promovera o contrõle 
elltatls.tico da ind'O.strla de tranafonnação de 
modo a poder aquilatar de suas reata necessl• 
dades de sal. 

Art. 36 - o I.B.S. promover!\ a consolida
ção das resoluções e comunicados do extinto 
Instituto Nacional do Sal, que deverà ser re
vista cada três anos. 

Art. 37 - Esta lei entrarà em vigor trinta 
dias após a sua publicação, e serà regulam!'n• 
tada pelo Poder Executivo, dentro de 90 (b.o• 
venta) dias após a. sua vigência. 

Art. 38 - Revogam-se os Decretos n,•• 2 300, 
de 10 de Junho de 1940; 2 398, d'e 11 de julho 
de 1940; 3166, de 1 de abril de 1941; 4177, de 
13 de março de 1942; 5 077, de 11 de dezembro 
de 1942; 6 801, de 17 de agõsto de 1944; 6 9111, 
·de 3 de outubro de 1944; 7 998, de 24 de setem
bro de 1945; as Leis n.0 • 853, de 8 de outubro 
de 1949, e 1159, de 20 de · Julho de 1950, . e de
mais dispOBlçõea em contràrlo. 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1957; lM.• 
da Independência- e 69.0 da Rep'dbllca. 

Juscnmo Kt111ITBCHll:B: 
Jos~ M11ri11 Alkmim 
Lúcio Mefra 
Mdrio Meneghsffl 
Parai/ai Barroso 

(D. O. de 16-V-1957). 

~ l:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogriflca 
ll!:IS'" Brasllelra" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e...na Secretaria-Geral 

do Conselho Nacional de Geo1ratia - Avenida Belra-mar, '36 - Edlflclo Jauaçu - Rlo 
de Janeiro, D, F. · 



Resoluções do Instituto B rasi lei ro 
Je Geografia e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

Assembléia - Geral 

XVI Sessão Ordinária - 195& 

Integra das resoluções de n.ºs 481 a 487 e das moções 
aprovadas pela me~ma Assembléia 

Resolução n.0 481, de 24 de agôsto de 1956 

Elege os membros da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para a 
XVII sessão ordinária da Assembléia-Geral. 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando aa dlspoaições contidas nos 
•rts. 7.• e 8.• do Regimento da Assembléia
-Geral, balxado pela resolução n.0 402, de 31 
-de outubro de 1952; 

Considerando, ainda, o disposto . na reso
lução n.0 452, de 6 de julho de 1955..,..que alte
:rou o art. 14 do Regimento da Assembléia
-Geral, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - São eleitas membros da Comis· 
são de Orçamento e Tomada de Contas da XVII 
.sessão ordinária da Assembléia-Geral as seguln
~es representações: 

a) Delegaç(J.o federal: Terrltórlo do Acre 
Mlnlstérlo da Vlaçãe e Obras Públicas 
Conselho Nacional de Estatistlca 

b) Delegaç(J.o estadual: Esp1r1to Santo 
Plaui 
Rlo Grande do Sul 

Art. 2.0 - São eleitas suplentes da Comis
são e Tomada de Contas, as seguintes represen• 
tações: 

a) Delegaçllo federal: Território do ruo 
Branco 
Ministério da Marinha 

b) Delegaçflo estadual: Maranhão 
Rio Grande do Norte 

Art. 3.0 - A Comissão de Orçamento e TO• 
me.da de Contas eleita será convocada, pelo 
secretário-geral do Conselho, com a devida an
tecedência, de mOdo a que possa instalar seus 
trabalhos 15 dias antes da Assembléia, con• 
soante o disposto no art. 1.0 da resolução 
n.0 452, de 6 de julho de 1955 da Assembléia• 
-Geral. 

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1956, aQ.o 
XXI do Instituto. - Conferido e numerado: 
Nilo Bernardes, Secretário-Asslstente. Visto ·e 
rubricado: Fdbto de Macedo Soares Gutmar4e•i 
Secretário-Geral. Publique-se: Jurandyr Pirea 
Ptres Ferreira, PreSidente. 

Resolução n.0 482, de 24 de agôsto de 1956 

Dfspõe sôbre a reorganização dos Diretórios Regionais de Geografia do Con
selho, e dá outras providências. 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
4e Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando que os Diretórios R~ionais, 
como órgãos do Conselho, têm sua cónstltu1• 
ção definida no regulamento anexo à resolu
·Ção n. 0 219, de 14 de Julho de 1948, da Assem
bléia-Geral; 

Conaiderando, tOdavia, que vàrlos dêsses 
-órgãos reglonals ainda não se constitu!ram, e 
-outros que o fizeram sem a flel observância 
dos dlsposltivos regulamentares vi1entes; 

Considerando a necessidade do fortaleci· 
mento do sistema regional do Conselho, me• 
-diante a lntenstncação das attvldades dêssea 
-organismos estaduaia; 

Conatderando, por outro lado, que tala atl· 
'fidades só poderão ser levadaa a bOm têrmo 
através de órgãos executivos locais, com estru
t.ura e 1®c1onamento regulares e perma
aentes; 

Conaiderando que a maioria dos estados e 
territórios, não obstante os reiterados apelos e 
pronunciamentos da Assembléia-Geral, ainda 
não promoveu a criação de serviços, devida• 
mente capacitados para desenvolverem, de for
ma efetiva, trabalhos de geografia e de car
tografia; 

considerando, flnalmerite, que ao Conae
lho compete desempenhar funções de impul
sionamento, coordenação e sistematização daa 
atividades geográficas no pais, 

RESOLVE: 

Art. 1.• - A Secretaria-Geral promoveri. 
junto aos governos dos estados e dos territórios 
federais, medidas efetivas no sentido de que 
sejam reestruturado11 os Diretórios Regionais, 
ora em desacôrdo com as dlsposlções regula· 
mentares vigentes, bem como sejam criados 
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\ 
servtçoa ezeeutlvos de geografia e cartografta 
nas unldades federada11 onde não oa hounr. 

Art. 2.0 - Com a flnalldade de dar cumpri
mento ao dlsposto no artlgo anterior, flca a 
Secretaria-Geral autorizada a provtdenclar a 
Ida de funcloná.rlos de seus quadros, às unida
des federadas que alnda não hajam organlzado 
os respectlvos Dlretórtos Reglonals de Qeogra• 
fla de acôrdo com as dlsoos!çôes regUlamen
tares vlgentes, ou que não possuam Organll• 
mos executivos de Geografia e Cartografta, 

Parâgrafo 1'.ullco. A8 despega decorrente. 
do cumprtmento dêste artlgo correrão por 
conta de verbas 'próprias do orçamento do Con
selho. 

Rlo de Janelro, 24 de agõsto de 1958, ano 
XXI do Instituto. - Conferido e rubricado: 
Ntlo BernardBS, ~ecreté.rio-Asslstente. Vlato e 
rubricado: Fdbto de Macedo Soa.ru Gutmarau, 
Secretá.rio-Geral. Publique-se: Jurandl/f' PireB· 
Ferreira, Presidente. 

Resolução n.0 483, de 24 de agôsto de 1956 

Disp6e sôbre reuntões do Dtret6rto Central e da Junta Executtva central para 
tratar d.e assuntos de tnterêsse de ambos os Conselhos. 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando a vantagem que há. para o 
mGE, quando se trata de assunto de lnte· 
rêll.Se comum aos Conselhos de Geografia e de 
Bstat!stlca, em submeter tal assunto a dellbe
raçAo conjunta do Dlretórlo Central e da Junta 
Executlva Central; 

Considerando que as reunlõea dêases órg&OI 
dellberatlvoe deverão obedecer a normas a ee· 
rem aprovadas por ambos, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Sempre que-se tratar de aseunto 

de lnterêsae comum do Conselho Nacional de 
Geografia e do Conselho Naclonal de Estatls• 
t1ca, · o senhor P.r~dente do IBGE convocará 
o Diretório Central e a Junta Executlva Cen• 

tral, para, em reuniAo conjunta, deliberarem 
a respeito. 

Art. 2.0 - Ratlfloada pelo Conselho Nacio
nal de Estat!stlca a presente resolução, culda• 
rAo os cltados órgAos deUberatlvas, em reunião 
conjunta, de bal:s:ar um regimento a ser se
gult!lo nas suas seesões em comum. 

Art. 3.• - A mesa das reunlõea conjuntas 
será. integrada pelo senhor presldente do IBG:S. 
pelos secretá.rlos-geral11 e pelos secret6rloe-a&lla
tentes dos respectlvos Oonaelhoe. 

Art. 4.• - Revogamrse aa dlspos1ções em 
con tn\.rlo. 

Rlo de Janelro, 24. de aorõsto de 11156. ano 
XXl do Instltuto. - Conferido e numerado: 
1'1lo Bernardes, Secreté.rlo-Asslstente. Visto e 
rubrlcado: Fóbio de M•cedo Soares G'Uimar4ea, 
Becreté.rlo-Geral. Publlque-se: Ju.r11ndyr Piru 
Ferretra, Presidente. 

Resolução n.0 4&4, de 24 de agôsto de 1956 

Prorroga o prazo para a apresentaçtlo d.o projeto dei consolid.aç4o das rest:>luçõu 
do Conselho. 

A Allllembléla-Geral do Conselho NactoneJ 
de Geogratla, usando de suas atribulções: 

Conslderando as determlnaçõell cont1dae 
nas rí!'soluçnes 466, de 8 de 1u1no de 19a5, da 
Allsem.bléla-Oeral, e 506, de 6 de setembro de 
1955, d-O Dlretórto Central, relatlvamente l 
çonsolldação da legislação org&ntca do Con• 
selho; 
· conslderando que, dado o vulto e a com
pleJ:ldade do trabalho a ser executado, nl\o foi 
J>Otlllfvel a conclusAo dos estudos e apresenta• 
çlLo do projeto de consolidação prevlsta nas ct• 
tadas dellberaçôes; 

Considerando, tlnalmente o pronuncia
mento do Dlretórlo Central, a respelto da wa
téria, em sua reunl&o or<Hná.ria de 17 de julhO 
de 1956, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Flca prorroga;do para a XVII 

l96sAo ordlná.rla da .Assembléia-Geral o prazo 

de a'P?esentaç&o do projeto de consolld.aç&o da. 
legislação orglnlca do Conselho, prevlato na 
r ... ..,1uc;ao n.\ '*b6, de 8 de jUlho de 1955, da 
As8et{lblé1a-06ral.. 

Art. 2.0 - Contlnuam em vigor atê a rea
lização da xvn sessão ordlná.rla do Conselllo 
as vantagens tlJ:adas no parágrafo ~lco do 
art. 1.0 da resolucAo n.0 506, de 6 de setembro 
de 1955, do· Diretório Clen~. 

Art. 3.0 - As despesas decorrentes do dis
posto neata resolução correrão à .conta das 
dotações próprias do orçamento do Conselho. 

Art. 4.0 - Revogam-se as dlsposlçõea em 
con tré.rlo. 

Rlo de Janelro, 24 de agõsto de 1956, ano 
XXI do Instituto. - Oonfertdo e numerado: 
Ntlo Bernardes, Becreté.rlo-Asslstente. Visto • 
rubrlcado: Fábio de Macedo Soares Gutmar4es, 
Secretá.rlo-Geral. Publlque-se: Jurandttr Piru 
Ferreira, Presldente. 

~solução n.0 485, de Z4 de agôsto de 1956 

Dispõe sôbre a cooperação d.o Conselho Nacional d.e Geografia na campanha. 
d.e reflorestamento promovtãa pelo Conselho Florestal e dá outras provt
dênclas. 

A Assembléla-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando que o Conselho esta\ promo• 
vendo estudos para lançar em tOdo o pala, a 
partlr do próJ:lmo mês de setembro, campanha 
patrlótlca de reflorestamento das terras devas• 
adas; 

Oonslderando que, dlante do quadro deso
lador das sucessivas derrubadas com suas ne• 
tastas conseqüênclas, Ul'ge · congregar todos os 
esforços para l.Ínpedlr sejam anlqullados os re-
cursos norestal11 do pa(s: , 

Conslderando que o 'ONG, através da sua 
DlvlsAo de Geografia, se empenha em .prepa-
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rar mapas de vegetação original e atual do 
Brasil, que multo devem contribuir para oa 
11118 da citada campanha, · 

RESOLVE: 
Art. l.• - Fica a 8ecretaria-Oera1 do con

eelho autorizada a dlllgenclar, com o concurso 
dõa Diretórios Regionala, no 11entido da dlfu
llo de medidas tendentes a apoiar a campanha 
nacional de renorestamento, promovida pelo 
Conselho Florestal. · 

Art. 2. • ..:_ I!: recomendado aos Dfretórloa 
Regionais sejam postas em prática, dentro doa 
recursos dlsponivels, medidas de entrosamento 
com ·os órgãos especializados, a fim de que poa
aam ser obtidos os elementos seguintes: 

1 - localização, classificação e descrição du 
çllversas formações norestate do estado; 

2 - inventãrio das e.e.s&nctas norestats que 
ocorrem e quando poasivel, que ocor• 
reram no território da unidade fede~ 
respectiva; 

3 - indicação das variedades de esaênclu 
florestais capazes de se adaptarem u 
condições mesológioaa das glebas estu• 
dadas; 

4 - determinação das âreas em que se de• 
vam manter florestas de proteção aos 
mananciais e aos solos em geral. 

Rio de Janeiro, 24 de agOsto-de 1956, ano 
XXI do Instituto. - OOn!erido e numerado: 
Nilo Bllf"nardes, Secretàrlo-Asslstente. Visto • 
rubricado: Fábio de Macedo Soares Gufmarlla, 
Secretário-Geral. Publique-se: Juran411r l'Va 
Ferreira, Presidente. 

Resolução n.0 486,. de 24 de agôsto de 1956 

Dispõe sôbre a publfcaçiio em português dos livros-guias das excursões do 
XVIII Congresso Internacional de Geografia. 
A Assembléia-Geral do conselho Nacional 

de .Geografia, usando de suas atribuições: 
Oonslderando o alto mérito dos trabalhos 

ceogràflcos consubstanciados nos llvros-gulaa 
das excursões do XVIII Congresso Intemaclo
.nal de Geografia; 

considerando, ainda, que o vulto e a rele
Y&ncla da pe.rtlclpação de geógrafos estrange1-
:ros .no Congresso, levaram sue. Comissão Orga.-
111zadora a de.r prioridade t. publlcaçlf.O doa c1-
iados livros-gula em francês e inglês; 

Considerando, todavia, que a importàncla 
dêsses trabalhos toma imperativa a sua divul
gação 11m Ungua portuguêsa, 

RESOLVE: 

Artigo 'O.nico. A Secretaria-Geral do COD• 
selho, após entendimentos com a Comissão Na
cional da União Geogràflca Internacional, !ara\ 
publicar, em português, os livros-gula das ex
cursões realizadas por ocasião do :xvm OOn• 
gresso Internacional de Geografia. 

Rio de Janeiro, 24 de a~sto de 1950, ano 
XXI do Instituto. - Conferido e numerado: 
Nilo Bernardes, Becretàrlo-.Mslstente. Visto e 
rubricado: Fábto de Macedo Soaru Gufmilr4n, 
Becretàrlo-Geral. Publique-se: Juran411r PVO 
Ferreira, Presidente. · 

Resolução n.0 48'7, de 24 de agôsto de 1956 

Homologa resolução dos Diretórios Regionais, baixadas no período compreen-
dtdo entre 1ulho de 1955 a agôsto de 1956. 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrl.bulções: 

Considerando as resoluções dos Diretórios 
·"Reglone.ls que foram dadas ao conhecimento da 
Aaeembléla. consoante as determinações con
tidas na resolução n.0 436. de 8 de Julho de 
1955, da Assembléia-Geral; 

OOnslderando, flDalmente, o disposto na 
letra d do art. 43 do Regimento da Assemb~éla
-Oeral, baixado com a sua resolução n.0 4-02, 

RESOLVE: 
Artigo único. Ficam homologadas as reso

luções dos Diretórios Regionais, baixadas no 
perlodo de Julho de 1955 a agosto de 1956 cUju 
ementas são relacionadas em anexo à presente 
resolução. 

Rio de Janeiro, , 24 de agOsto de 1956, ano 
XXI do Instltu1'>. - Conferido e numeractoi 
Nilo Bernardes, Secretàrlo-Asststente. Vllito e 
rubricado: Fdbio de Macedo Soares Gufmar4U. 
Becretàrlo-Geral. Publique-se: Juran411T PV• 
Ferreira, Presidente. 

ANEXO À RESOLUQAO N.0 487 

ATO~ DOS DIRETóRIOS REGIONAIS 
DE GEOGRAFIA 

•> .Rio de Janeüv 
Resolução n.0 133 - Homenageia a. tt
guraa de Eduardo Bodrlgues ds Ffgullf
redo, José Verflllfmo do Coat• Pereira 
11 Lufll Palmfer. 

b) Bfo Grande do Sul 
Resolução n.0 53 - Dfspõe 36bre a ade
a4o ao XV 111 Ccmgreaao Internacional 
de Geografia. 
ResoJução n.• 57 - Altera a dfvf/14-0 re· 
gtonal do estado do Bfo Grande do Sul. 
Besoluçlo n.• 58 - Autoriza crédtto 
para a fmpress4o do "Boletfm Ge<>
gráffco". 

O) Território do Acre 
Beeoluç&o n.• 21 - DtatribUI o QU4nH· 

tatfvo do aw:flio concedido pelo Con
selho Nacional de Geografia, para o 
corrente ano. 
Resolução n.0 22 - F1:&a tmport4ncfa 
destinada ao pagamento de grattfica.ç4o. 
Resolução n.• 23 - Aprova um voto de 
louvor e agradecimento. 

d) Santa Catarina 
Resolução n.• 45 - Autori~ a conoes
são de gratiftcaç4o aQ. secretário do 
Diretório Regional de Geografia, pa~ 
fndenizar as despesas de repreaenttl940. 

e) Território do Amapá 
Resolução n.• 4 - Aprova o plano ele 
trabalhos para o ano de 1956. · 

Rio de Jane.Iro, 24 de agõsto de 19511, ano 
XXI do Instituto. 
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Moções 

Aprovadas pela XVI 1esséio ordinária. da. Assembléia-Geral em 1956. 

Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho Naclonal 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando o valor dos estudos dos gran
des problemas nacionais, que a Escola Supe
rior de Guerra vem realizando: 

Considerando a importAncia de tais estudos 
no panorama cultural do pais; 

considerando que o dia 20 de· agõsto asa1-
'Dala a data da criação mi Escola Superior de 
Guerra, 

RESOLVE: 
congratular-se com a Escola Superior de 

Guerra, na oport~dade do sexto aniveraârlo 
de sua tundaçlo. 

Rio de Janetro, 22 de agõato de 1958, ano 
XXI do Inatttuto, 

'(:r 

Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribulções: 

Considerando a excelente organização do 
XVllI Congresso Internacional de Geografia, . 
que foi um dos maiores e o primeiro a ser 
realizado no hemisfério sul; 

Considerando a competente e dedicada 
atuação do professor Hilgard O'Relll:r Stemberg 
para o bom êxito dêsse certame que tanto ele• 
..ou o nome do Braall. 

RESOLVE: 
congratular-se com o professor HUgard 

O'Rellly Sternberg pelos excelentes resultados 
do XVIII congresso Internacional de Geo
grafia. 

Rio de Janeiro, 22 de agõato de 1956, ano 
XXI do Instituto. 

* 
Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrlbulções: 

RESOLVE: 
Por unanlmldade congratular-se com o 

professor Fàbio de Macedo Soares Gulmar&es, 
pela sua eleição para · presidente da ComilSSAo 
de Geografia do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História, e pelo êxito da reunião da 
referida ComilSSAo realizada, nesta capital, no 
corrente mês, sob sua presidência. 

Rio de Janeiro, 22 de agOsto de 1958, ano 
XXI do Instituto. 

* 
Moção 

/. Assemb16ia-Geral do Comelho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrtbulções: 

Tomando conhecimento do decreto n.• 2109, 
de 30 de Julho de 1958, do govêmo do estado 
do Parà, que estrutura o Dtretórto Regional de 
Geografia daquele estado, 

RESOLVE: 

A.Provar uma mOQão de congratulação eom 
o Chefe do Executivo pan.ena por motivo ~ 
quela medida. 

Rio de Janeiro, 23 de agõato de 1954, ano 
XXI do Instituto. 

* 
Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrlbulções: 

Considerando haver sido êste ano reestru
turado o Diretório Regional de Geografia da 
Bahia; 

Considerando que o acontecimento 6 do 
maior lnterêsse para a Geografia, 

RESOLVE: 
Oongratular-se com o Exmo. Sr. Goveniadot 

da Bahia Sr. AntOnio Balbino e com o secre
tàrio da Agricultura daquele estado Sr. Jaime 
Guimarães, pela efetivação de tão importante 
medida. 

Rio de Janeiro, 23 de agõsto de 1958, ano 
XXI do Instituto. 

* 
Moção 

A Assembl6ia-Geral do Conselho Naclonal 
de Geografia, usando de suas atrlbulções: 

RESOLVE: 
Regozijar-se com o servt.oo Nacional lllt> 

Patrimônio Hlstórtco, por haver a Justiça man
tido como patrimOnlo histórico a ire& onde ae 
desenrolaram as memoràvels batalhas dos Gua• 
rarapes. 

Blo de Janeiro, 23 de agõsto de 1956, ano 
XXI do Instituto. 

* 
Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrtbulções: 

Tendo em vista o transcurso, a 12 de Julho 
do corrente ano, do 25.• anl1ersârlo da criação 
do Correio Aéreo NaclOllll!, que tão lnesttmt.
ve1s e valiosos serviços tem prestado à geografia 
brasileira, 

RESOLVE: ' 

Felicitar o Correto Aéreo Nacional pela 
passagem da mencionada efeméride. 

Rio w.ranetro, 23 de agosto de 1958, ano 
XXI do ~ttuto. 

* Moção 

A Assembléia-Geral do Conselho NaC!'onal 
de Geografia, usando de suu atrlbuloões: 

Considerando que o problema da trans:re
rêncta da capital do pais é assunto relevante 
e do mais alto lnterêase para o futuro da na• 

1 
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eJo brasileira no que tange ·à . IN& UDldade • 
seu harmônico desenvolvimento, econômico, 

. «>clal e poUtico: 
Conlllderandci que o engenhe1ro JetÕritino 

Coimbra. Bueno, ilustre senador da República, 
alêm· de Urbanista brtlhante; oonta no acervo 
·de , suas magnificas e· ni.ras exper1ênciaa 1:> pla
nejamento e construção da cidade de GoiAllla, 
nova capital do estado de Golé.s; 

· Conlllderando que êl!l!e notável braalle~ 
j.ntegra com 11.xcepçlonal relêvo a óomlSl!ão da 
Nova · Capital, emprestando a eSB& invest1d~ 
tõda a fôrça de seu talento, as luzes do seu 
.conhecimento técnico, e o fervor de seu exal
tado' patriotismo; 

Conlllderando, finalmente, a segurança, 
objetividade e clareza de aeus pontos de v1eta 
.no tocante ao planejamento e realização da 
imperativa determinação constitucional da 
mudança da capital federal do pais, mais uma 
vez tomadas públicas, na última oonterêncla 
,proferida ontem por êsse eminente patrício, 

RESOLVE: 
A Assem.bléla-Geral do Conselho Nacional 

de Geografia louva a eeclareclda, patr16t1ca e 
devotada atuação do engenheiro Coimbra 
Bueno, nos aBl!untoa que dizem respeito à mu
dança da capital do pala para o planalto cen- · 
tral de Goiáa. 

Rio de Janeiro, 24 de aso.to de 1956, ano 
:XXI dO Instituto. 

A Aasenlblt!1a-Geral do Conselho N~nal 
.de Oeografl.a, us.ndo de 11ua11 atr1buio6ell: 

Conlll.derando a extrema gravidade, dla a 
ctla creacente, que apresenta, entre nós, o pro
tllema da devastação ctaa matae e ooneeqüen
temente neceaetd&de de amplo renoreetainento 
do território nacional, 

RE80LV!l: 

Reoomendar à Seeretarta-Geral que, em 
ileu nome, se dirija aoe poderes oompetentea 
augertndo a oonvocação, a breve treello, de 
um oougreuo t6cnleo naclonal pe.ra o eume 
das aoluçôes mais rápidas relativas ao assunto. 

Rio de Janeiro. 24 de agôsto de 1956, ano 
;XXI do Instituto. 

A Aasembléla-Gen.l do OOlllllllho Nacional 
de Geografia, uaando de suas atribuições: 

Conlllderando que, no Interregno de Julho 
de 1955 a agOllto de 1956, faleceram vártas per
aonalldades, cujas atividades admlnlstratl"f&B, 
profl881onats e clentiflcas, muito oontrlbUúam 
para o progresso da geografia brasileira: 

Oonlllderando ser eeu dever render hõme
n&gem às suas respeettvas memórtu, 

RESOLVE: 

Prestar reverentes homenagens à mezn6rta 
.das ~tes peraona.Udades deapareoldaa 
após a úl tlma aelllllo ordln&rta: · 

- Emmanuel de Martonne, chefe da 111COla 
pográflca tranceaa, antigo presidente de 
honra da Unllo GeogràfJoa Internaclonai. pro
ieaor da ~e da Letl'aa da Academia de 
016nclas de ~ lis•~lln> de tnllttt\llo6M 

cten1:ttlcaa tianONU e· 881:rangetru, auior de 
·notável obra Intitulada T1atté dil Géograph.le 
Ph111tque, falecido em ·25-VI-1955: . . 

·---. Professor José Verillllmo da OOst& Pe
reira, geógrafo do .Conselho Nacional de Geo
grafia, onde exerceu as mata altas funç689 
como chefe de secção, secretár1o-ass1stente e 
eecretárto-geral, colaborador constante dos pe
riódicos do CNG, co-autor de 3 volumes 1nt1· 
tulados Geographm do Ensino Secundário, Geo
grafm Fistca e Geogr(l,fta Humana, sócio efe
tivo da Associação dos Geógrafos Brasileiros 
.e seu prellldente vá.nas vêzes, diretor da Secção 
Regional da mesma associação, falecido e1:11 
6-VIll-1955; 
· - Doutor Mê.r1o Augusto Tetxelra de Pret
tas, organizador e primeiro secretê.rlo-geral do 
mGE, presidente honorário do Instituto In· 
teramer1cano de Estatlstlca, vice-presidente do 
Instituto Intemactonal de Estatlstlca, consul
tor técnico do CNG, membro de várias lnstl
.tutções cientificas e culturais, nacionais e e&
trangelraa, autor de numerosos trabalhos de 
lnterêsse estatlstlco e de l~terêsse geral, entre 
os quais se destaca Problemaa de Ba11e do 
Brastl, batalhador de causas nobTell como: 
maior difusão do ensino e sua adequação às 
n8Ce8111dades do pais, revitalização dos muni-. 
·clptoil, redivido terrttortal, lnter1or1zação da 
capital federal, adoção do esperanto oomo lfn
·gua auxlllar, falecido em 22-V-1956; 

- Gene'"lll José de Uma Fi"'llelredo, enore• 
nhe1ro mmtar, consultor-técnico do CNG. 
membro da Comissão de Publicações, autor de 
vários trabalhos de tnterêllse geogrâflco, mui
tos dos quais dl1111emlnados nos . perlódtcos do 
CNO, falecido em 3-VI-1956 

- Engenhetro Pranetaco Xavter de Sousa, 
"diretor do Semço de Meteorologia do Brastl, 
metilbro da Comtlllll.o de ElltUdOll de Localiza~ 
ç&o da Nova Oaptt&I, eóclo honorirlo da So
ciedade Bnudletra de Oeograna, faleceu em 
1S-VI·l9S6; 

- Profet1110r Alfredo Montes de Ara6Jo 
Pinto, secretário do Diretório Reortonal de 
Oeosrafta de Sergipe, dtretor da BlbUcn- ..,. 
tadual • representante d- unidade, por lar
gos anOll, nas Asaemblt!lais-Oerals do OOnll81ho. 

R1o de Jane1ro, 24 de agõeto de 19114, ano 
XXI do Instituto. 

'(:r 

Moção 
A Aseemblllla-Oeral do conselho Nacional 

ds Oeogratla, usando de suas atrlbuiQ6ee: 
Conll1derando a oonvenl&ncta de consignar, 

de forma deT!da, aeontectmentos sxpreeshos e · 
relaelonadoe, direta ou lndlretamnete, oom u 
atividades geogritlcas deaenVOlvtdas no paJa. 

RZBOLVE: 
A Aasembl61a-Geral aaBlnala, para registro 

nos anal.e do Conselho, oe segutntes fatos ooor
r1d011 no Brasil, e no exterior, desde a sua "lll
tlma eelllllo ordlnár1a, realizada em julho de 
11155: 

A - Aoontectmentoa de f'flflef'etUllJo 
jntemacfonal 

Realização, no Rlo de Janeiro do XXXVl 
Consrel!llO Eucarlsttco Internacional, em junho 
de 1955; 

Ree.ltzaç&o, no Mú!OO. entre 25 de Julho e 
6 de agôsto de 1955, da VI Assembléia-Geral do 
IPOH, da IV Reunião Pan-Amertoana de OoD- -
suita sôbre Geografia, da Ili Reunião Pan-Ame
r1cana de Consulta sôbre IDstór1a da VU Reu· 
nlão Pan-Amertcana de Conllult& sôbre o.r
togratta: 



.. 
Beuntlo no Rlo de .Janeiro, d• 1 a 11 de 

.S-bro de 1951, do 8em1D"1o LaUDo-Amert• 
c;&DO IÕbre S.tudoa DemOÇátlcoe, IOb O paWO. 
cúúo da ONU • do mos: 

Reunião, em Havana, de 18 a 39 de abrU 
de 1956, da Conferência .Obre a .MllmllaQiO 
Cultural dOll Imigrantes, IOb os ausplcioa da 
UNSSCO; 

Realtzaçio, no Rlo de Janeiro, no -perlodo 
de 16 e. 21 de Julho de 1956, de. oonferlnola 
Pan-Americana para o Ano Oeoflsico Interna
cional, com a participação de cientiBtaa de 10 
repúblicas americanas e do Canadá; 

VI Reunião do Congresso Interamerlcano 
de Muntclpios, realizada no Panamá, de 16 a 
23· de agõsto de 1956; 

Realização, no Rio de Janeiro, no perlodo 
de 30 de Julho a 4 de agosto de 1954, da Reu
nião da Comissão de Geograt,la do IPGH; 

Reunião, no Rio de Janelro, do I Bem.lDl.
rio Latino-Americano sõbre Ensino de Ciências 
Sociais, promovido pelo IBECC; 

Realização, no Rio de Janeiro, do XVIII 
Congresso Internacional de Geocrafia, promo
vido pela União Geográfica Internacional. 

B - Aoontemmentoa de repercuu4o nactonal 

Lançamento do I volume do "Anuário GeÕ
crifico do Braail", elaborado pelo Conselho 
Nacional de Geografia; 

Homologa9Ao da escolhe. do sitio da nova 
capital federal no planalto. goiano: 

A881natura da lei que d1spÕe .Obre o deldo
bramento dos c\11'80ll de Geografia e História 
nas Faculdades de Pllosotia: . 

Tranatormaç&o, por decreto presidenci&l . de 
11 de dezembro de 1955, da Com.l88Ao de Loça
Uzaç&o da nova Capital Federàl em CómiBaAo 
<l• Planejamento· da ConatruçAo • da MUdaD.oa 
da Capital Federal: 

· Realização, na cidade paull8ta de Sorocaba, 
entre 4 e 10 de Julho de 1955, da I Semana de 
Estudos Geográficos, promovida pela Faculdade 
de Filoaotta, Ciências e Letras de aorocaba: 

Realização, na cidade mineira de Araxá, de 
6 a 13 de novembrp de 1955, do IX Oongreaso 
de Geolbgia, patl'OGlnado pela Sociedade Bra
atleira de Geologia; 

Transcurso do bicentenário da morte do 
naturalista braatleiro Alexandre Rodrigues Fer
reira, autor da consagl"l\da obra "Viagem Pllo
eóttca ": 

Transcurso do centenãrio do naectmento 
do barão d8' Studart, historiador, geógrafo, eco
nomista, estáilstico, m6dico; diplomata · cea
rense. ocorrido em Janeiro do corrente ano; 

'• 

Tralucuno, - 11 d• JUDbo d• 1951, .. 
ct111.Mllt.rlo de DUCdmenw do pósrafo 0omap 
de oampoe: 

Tn.nac:urao do btcentenf.rto do noünl -
nomtata e parlamentar brullelro Jl>M da BUft 
Ltaboa, TlllCODde de oatru: · 

Aprova9f.o pelo Chefe do govlrno de de
creto que destgna "Ano Santoe Dumont" o uo 
de 1950, comemorativo do c1nqüenten4rlo do 
1. 0 võo do homem no mate pesado do que o 
ar, realizado pelo bra11llelro Alberto Santo. DU
mont: 

Tramcurao do IV oentenl.rio da mane cs. 
Santo Inàclo de Loiola, tundador da Compa
nhla de Jeeue, à qual o Braall deve alllllnaladOll 
beneficioe em todos Oll ramos da cilncia, ln• 
clualve na Geografia, ocorrido em 31 de Julho. 

O - Acontectmentoa de repercual4o regfona& 

Mudança da denom.J.na9f,o do território fe
deral de Guaporé para território federal de 
Rondõnia, por lei de 7 de fevereiro de 1956; 

Asal.natura da lei que dispõe sõbre o plano 
geral de aproveitamento' econômico do vale do 
São l'Táncisco; 

Realização, em Belém do Pari, do CU1'80 
de Planejamento Regional, promovido pela· 
Superintendência da Valorização Econômica da 
Amazônia, em combinação com a Escola Bra
sileira de Administração Pública; · • 

-~ção, em . 3 de março de 1956, do XI 
Seminário Municipalista Baiano sob o patfo.
clnio da Associação dos Munlclpioa -41&' Bahia· 
e outras entidades: 

Comemoração do prtmelro centenirlo da 
fundação da cidade mineira de Uberaba, antigo 
"Arraial da capelinha", ocorrido em. 2 de mato 
de 1956; 

· Festejos do primeiro centenàrlo eia funda· 
ção da cidade . paulista de Ribeirão Prlto: 

Reunião dos bispos do Nordeste na otdade 
paraibana de Campina Grande, entre 21 a 28 
de Junllo de 1956, destinada ao estudo dé me
didas visando à f1xa9Ao do ·homem à terra: 

Criação, no Conselho de Desenvolvimento, 
de um grupo de trabalho para acelerar o de
aep.volvlmento econômico da região compreen
dida vel!l baÇi_a hidrógráflca do Pamalba, nos 
este.doa do PJaul e Marànhll.o; 

· Transcuno do centenàrlo· ·dos municfpioa 
cearenses de Santa Quitéria e Qu~eramobbn,\ 
ocorrido em agõsto de 1956. 

Rio de Janeiro, 24 de agõato d& 1956, ano 
XXI do Instituto. 

\ . ,. 

. ' 
~ &.nualmente o Con.selbo Nacional d~· Geocratia":rea:uz. ·Ouí · C<lJlCurso cie • uionotit.~~-·~e 

alipectos ceogrittcos municipais, com direito a pifmfoll. Concôrra com 1111 ieuá estlMíoe 
ceocráfic~s. seus levantamentos, sua doeumentaçlo. 


