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~Editorial 

Pesquisas · Geográficas 

Embora os congregassem objetivos de valia acentuadamente economzca, 
·~ inspiradores da memorável reilnião de 6 de setembro de 1951, efetuada no 

Palácio dos Campos Elísios, consegtliram os governantes dt:;. São Paulo, Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, com a colaboração ulte
rior do Rio Grande do Sul, constituir a "Comissão Interestadual da Bacia Para
ná-Uruguai", cujos esforços transcendem da imediata aplicação interesseira. 

"Organização sui generis, nos quadros administrativos do país", à margem 
da burocracia, compreendeu que nenhum empreendimento fecundo poderia ten
tar, antes de conhecer exatamente as peculiaridades da região, em que pre
tendia operar. 

O Conselho Deliberativo, sob a presidência do governador de São Paulo, 
mantém como 1.~ vice-presidente o engenheiro Alvaro de Sousa Lima, de com

. provada experiência técnico-administrativa, que apresentou o relatório apro
vado a 30 de março de 1957. 

, Não se restringe, nesse documento, a resumir os fatos observados no exer
cício anterior, que evidenciam as atividades desenvolvidas pela instituição. 

Dá conta, com ênfase especial, das iniciativas de caráter cultural em que 
se basearão as obras futuras. ! 

1 

A primeira, ao firmar o conceito segundo o qual "a economia não pode ter 
outra finalidade senão a satisfação das necessidades das populações", cuidou do 
"estudo dos níveis de vida" no estado de São Paulo e das suas possibilidade!i 
produtivas. 

Incumbida de realizá-lo, a SAGMAGS, do grupo "Economia et Humanís
me'', sob a orientação do Rev. Pe. L. Lebret, elaborou admirável trabalho, pu
blicado em dois volumes, e prossegue em suas pesquisas nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

De outros aspectos, encarregou-se a Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
que teve mais uma oportunidade de provar a competência dos seus técnicos. 

Sob a orientação geral do profes8or Dirceu Lino de Matos, da Universida
de de São Paulo, concluiu, em breve prazo, o "Estudo Preliminar da Geografia 
Física, Humana e Econômica da Bacia Paraná-Uruguai", que abrange, além do 
relatório, "Introdução - Condições Naturais - População e Vida Econômica, 
A Produção Agro-Pastoril - Equipamento Econômico - Indústria - Con
clusão". 

Exposto, em dois volumes, o panorama geral, cumpria à Comissão distri;. 
buir outras tarefas por instituições especializadas ou profissionais de reconhecido 
saber. . 
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Para as investigações sôbre solos não havia entidade comparável ao Insti
tuto Agronômico do Estado de São Paulo, que nobilita a cidade de Campina~, 
onde tem sede. 

Já ultimou o primeiro ensaio, com o título de "Solos da Bacia Paraná-
Uroguai". f ·~ · 

Também se encarregou de observações relativas ao clima da região, "tendo 
em vista, principalmente, a agricultura". 

Dos estudos demográficos incumbiu-se o professor Luís Aguiar Costa Pinto, 
e 08 referentes à "fito-ecologia para o desenvolvimento racional da agricul
. tura e da silvicultura", tocaram ao Departamento de Botânica da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, sob a direção do com
petente professor Mário G. Ferri. 

Pesquisas acêrca de águas subterrâneas, carvão no Rio Grande do Sul, pe
dologia, foram contratadas respectivament~ com o Instituto Biológico e Tecno
lógico do Paraná, Instituto do Carvão do Rio Grande do Sul, com a Sociedade 
Rural Brasileira. 

A relevância de outras contribuições espelha-se nos volumes já editados, 
com os títulos de: 

"A análise Preliminar do Desenvolvimento Econômico da Bacia Paraná
Uroguai" -

Serviço de Planejamento - SPL - 1956 
- Possibilidades Industriais na Bacia Paraná-Uruguai, pelo Gal. Carlos 

Berenhauer Júnior - São Paulo - 1956 
- Recursos Minerais da Bacia Paraná-Uruguai, pelo geólogo Luciano Ja

ques de Morais - São Paulo - 1956 
- Recursos Florestais da Bacia Paraná-Uruguai - Pelo_ Dr. E . . Lins de 

Barros - São Paulo - 1956 . 
- Aproveitamento Hidráulico do Rio Paraná - São Paulo - 1957 
- Relatório do Exercício de 1956 - São Paulo - 1957 
Recheado de mapas e cartogramas, êste último exibe as feições verdadei

~as dos acidentes fluviais da região. 
Especialmente nos trechos que dificultam o tráfego de navios, de cujo le

? vantamento se encarregou a perícia de sagazes especialistas, convidados tazn.. 
i>ém a cooperar para os melhoramentos dos rios. 

Obtidos os dados que, pelo seu quilate científico, realçam a importância 
das providências tomadas, a Comissão Interestadual encetou a parte principal 
·dos seus propósitos. 

Com a Edisonbrás SA, contratou, a 27 de janeiro de 1955, os estudoo et 
projeto da futura usina, elaborado pelo engenheiro Cláudio Marcelo, diretor 
técnico do Grupo Edison de Milão, que preferiu duas reprêsas, uma em Jupiá, 
acima da ponte Francisco Sá, e outra na ilha Solteira, a montante da confluên
eiá .do Paraná com o Tietê. 

· .. ,Cada qual comportará duas fases de desenvolvimento, e em conjunto po
derão, afinal, fornecer três milhões de kW, sem obstar a passagem de embar.;- .. 

'.: · caçQes, que poderá efetuar-se através das eclusas previstas. 
O sistema constituído por estas duas usinas hidroelétricas destina-se a ser

{ . vir as localidades abrangidas no círculo de 500 quilômetros de raio. 
}..-'.. 
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O projeto completo serviu de base ao pedido de concessão, atendido pelo 
govêrno federal, mediante decreto de 29 de maio de 1957, "que outorgou ~ 
estado de São Paulo, ou emprêsa que organizar, para aproveitamento da ener
gia ltidráulica existente no trecho ltapura-Urubupungá, compreendido nos ri0t1 
Tietê e Paraná". 

ítsse ato, com que auspiciosamente se abre o período construtivo da CO:. : 4 

missão Interestadual, exigiu cuidadosos estudos preliminares, que permitiram o J 
conhecimento mais minucioso das peculiaridades locais, especialmente do rio· · 
Paraná, o maior agente de progresso da região, pelo potencial das suas águaa e 
pela via excelente de comunicação, que proporciona aos navegantes. 

Do reconhecimento de suas particularidades tratou a Diretoria de Hidra- · 
grafia e Navegação da Marinha, conforme estipulações de convênio especial. 

As cartas parciais em que representou o rebojo do ]upiá, os baixios da Pau
Jicéia, o pôrto Presidente Epitácio, a barra do Paranapanema, os baixios de 
Marumbi, evidenciam a perfeição dos seus trabalhos, ainda aplicados ao levan
tamento batimétrico geral do rio Paraná, entre ]upiá e Guaíra, do Amambaí e 
outros afluentes. 

Essas operações de campo e outras complementares já permitiram por 
um lado, a elaboração do Plano de Balizamento dos Canais Navegáveis, para a 
segurança do tráfego no rio Paraná, destinado a tornar-se freqüentado por na
vios, que se utilizarão também da extensa rêde de seus calibrosos tributários, e 
por outro, o projeto do sistema hidroelétrico de ]upiá-Urubupungá, de cuja exe
cução resultará, sem dúvida, a intensificação do povoamento da região e rápida 
transformação da sua economia, em base industrial. 

Tais empreendimentos de caráter prático, e outros que não tardarão d~ 
masiado, vêm corroborar a opinião dos que patrocinam a conveniência de in
crementar os estudos geográficos no Brasil, quer pelos imperativos científicos, 
de cultura desinteressada, quer pelas vantagens de ordem material. 

Em boa hora assim o entendeu a Comissão Interestadual, promotora d~ 
pesquisas esmeradas, de valia incontestável, que sobremaneira contribuem para 
o melhor conhecimento do Brasil e dos seus problemas vitais, cuja acertada so
lução, baseada nos ensinamentos dos doutos, que os examinaram a preceito, sem 
dúvida lhe apressará o ambicionado progresso. 

Virgílio Corrêa Filho 
Secretá.rio-Geral do CNG 

.-



Geografia da Indústria Atômica 

· Ponte: L'Information Géographique - 20• Année 
-,, .... - N .• 5 - Novembre-Décembre 1956. 

J .B. Balll!ére et F!ls-Paria . 
B. BARBIER 

Em agôsto de 1945, duas bombas atômicas destruiram Hiroshima e Naga~ 
saki. Dez anos depois, no mês de agôsto de 1955, realizava-se em GênÓva sob 
os auspícios da ONU, a Conferência Internacional sôbre uitmzação Paéif1câ 
da Energia Atômica. Devia revelar ao mundo as imensas possibilidades rece~ 
tadas pelo átomo. De fato, uma indústria nova acabava de nascer, progredia 
ràpidamente na esteira de uma ciência em pleno alçar de vôo e estava desti
nada a um grande futuro . Seria; sem dúvida, exagerado falar-se de uma "era 
atômica" revolucionária tão importante quanto a que foi inaugurada pelo car
vão e a máquina a vapor, no fim do século XVIII. Mas, apesar de a jovem 
ciência atômica encontrar-se ainda em seus primórdios, as possibilidades do 
átomo. em particular a produção de energiá, abrem bastantes horizontes para 
que se possa prever importantes transformações, tanto na vida cotidiana quan. 
to na distribuição do poder industrial. 

ll:, sobretudo, como fonte de energia que o átomo retém a atenção. As des
cobertas científicas surgem no momento azado, numa época em que a procura 
mundial da energia aumenta em ritmo tão acelerado que a produção é insu
ficiente. Isto é grave para certos países, como por exemplo, para o Reino Uni
do. As reservas de carvão são imensas, mas a dificuldade de encontrar mi
neradores que trabalhem em galerias Pi'Ofundas não é compensada pela el~ 
vação do rendimento individual obtida graças a uma maquinaria que está eji' ' 
tretanto, em progresso (como nos Estados Unidos da América). A indústria 'do 
petróleo encontra-se em plena expansão, mas suas reservas são limitadas, ai)&'.' 
sar das novas prospecções, e sua distribuição negligencia grandes zonas indus
triais, notadamente a Europa. Considera-se, em geral. que o consumo da ele
tricidade duplica todos os dez anos. Ora, se nem tôda a hulha branca do globo foi 
aproveitada, muitos países já equiparam quase completamente suas queda.~ 
rentáveis. Esta relativa rarefação das fontes clássicas de energia, além de · ~ª':t 
zer prever uma elevação dos preços, reserva ao átomo lugar de relê!«?·~ ~~~ 
energia que êle contém é enorme. O quilograma de urânio corresponde :~ll~ 
gêticamente a 2600 toneladas de carvão e. sua matéria-prima é inesgo:áve,~"_, ~~ 
em 1951, avaliavam-se as reservas de uranio equivalentes a vinte vezes ,~·-~ 
servas comprovadas de carvão - petróleo - gás natural e a estimatiy.a ~- . , 
lou-se, quatro anos mais tarde, amplamente ultrapassada._ .. ·. ' ~·, t"I'.'"' ··,, 

Esta nova fôrça não pode deixar indiferente nenhum pais. O fato::.:«e · 
ter uma indústria atômica é o moderno indice de poderio e seu possuidor exçr.!i 
ce imensa influência política sôbre as nações vizinhas ou afastadas. A ri~ 
!idade existe, e a propaganda se imiscui . Entretanto, a ciênçia do átomo eàti~ 
:ainda no início e os problemas suscitados por sua indústria não estão _t,Od~· 
resolvidos . r ·' 

Nota da R. - A tradução é de Olga Buarque de Lima. 
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I. Problemas e caracteres geográficos da indústria atômica 

Tudo que se relaciona com o átomo é tão recente e evolui tão depressa que 
não é possível elaborar-se um relatório sem que o me,smo se torne logo obsoleto . 
As descobertas progridem ràpidamente e a técnica industrial transforma-se de 
Igual modo. 

a) Aspectos técnicos 

Pertencendo a questão atômica à atualidade, as noções elementares da fi
sica nuclear são, hoje, bastante familiares. A "fissão" realiza-se em um "rea
·tor" constituído pela "massa ativa" que se desintegra. o "moderador" que re
duz a velocidade dos neutrons, o "retardador" que controla a velocidade da reação 
e o "refrigerador" que absorve o calor produzido. l!:ste calor é transmitido a 
um maquinismo a vapor, o qual, como em uma central elétrica de carvão, faz 
girar turbina e gerador para produção da corrente . Os tipos de reatores são 
bastante numerosos, de acôrdo com os materiais utilizados para a moderação, 
o retardamento e o resfriamento, todos os dias novos aperfeiçoamentos são 
observados. Mas, mesmo assim, o cientista observa que, por ser por demais in
tensa, só uma parte muito pequena da energia desprendida é utilizada, e que 
q. 

1 
energia atômica, a melhor, a mais "nobre" é degradada transformando-se 

na mertbs boa, a energia térmica, para tornar-se outra vez melhor com a ener
gia elétrica. Procura-se, então, aumentar o rendimento da energia atômica e 
suprimir o intermediário da turbina a vapor. 

-"' Entre os -tipo·s de reatores, há um que apresenta grande interêsse para a 
ge9grafia econômica. É o "reator-gerador" Cl:Jreeder, em inglês) que somente 
há ' pouco começou a ser falado e que possui a imensa vantagem de, ao mesmo 
tempo que fornece eletricidade, produzir maior quantidade de matéria físsil do 
que a que consome. Com efeito, o urânio natural é composto de dois isótopos, 
o U ~35 e o U 238, dos quais apenas o primeiro é físsil e portanto utilizável na 
deslntégração; mas, no novo "reator-gerador", a fissão do isótopo U 235, ao 
mesmo tempo que libera a energia, transforma o isótopo U 238 em novo .corpo, 
o ·plutônio U 239, que é físsil. Como há cento e quarenta vêzes mais de U 238 

· que de U 235 no minério de urânio natural, compreende-se o interêsse de no
• vo br<eeder . 

A técnica está em plena evolução, acha-se mesmo em seus primórdios. 
mas já existe aplicação industrial. 

b) Aspectos industriais 

A indústria do átomo apresenta duplo interêsse, pela energia obtida e pe
la produção dos "isótopos radioativos". Mas, sobretudo, no que se refere à 
primeira utilização, o preço de custo restringe-lhe ainda o campo industrial e 
comercial. · 

Todos os trabalhos tendem, sem dúvida, à produção da eletricidade partin
do do átomo. Entretanto, a energia é fornecida a partir de centrais assaz 
importantes, e os estudos para construção de centrais menores, que viriam per
mitir a propulsão dos diversos meios de transportes, ainda não foram comple
tados. O "Náutilus", submarino americano movido pela energia atômica, cons
titui ~exceção interessante sob o ponto de vista experimental e sobretudo sob 
o ponto de vista militar. Entretanto, atualmente, a aplicação daquela energia 
estaria sendo estudada para navios de comércio e para aviões. 

Além disto os reatores produzem "isótopos radioativos", que são raríssimos 
na natureza e que são obtidos fàcilmente, ou como subprodutos da fissão ou 
Introduzindo-se no reator o corpo que se deseja tornar radioativo. :tl:stes "rá· 
dio-isótopos" têm duplo emprêgo. Em primeiro lugar, sua irradiação permite 
tratamentos sôbre tecidos vivos; concebe-se pois seu interêsse para a medicina, 
a biologia e a agricultura: o cobalto radioativo é mais facilmente manejável 
que os raios X e menos dispendioso; o césio radioativo é aplicado nos cân
ceres profundos. Em segundo lugar, as radiações inofensivas de determinados 
rádio-isótopos conferem-lhes papel essencial de indicadores traceurs na pes-
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.quisa e na indústria: o iodine radioativo é misturado ao petróleo dos pipe-lines 
e havendo vazamento, êle será logo localizado, por um contador Geiger; des
gate do pneu ou de um segmento de pistão é imediatamente calculado, desde 
que se tenha tornado levemente.radioativo, pois é possível avaliar-se, ràpidamente, 
pelo Geiger, a quantidade radiativa, eliminada pelo atrito, o que reduz, de 

-modo considerável, não só o custo das pesquisas como o tempo de experimenta-
ção. As economias devidas aos rádio-isótopos foratn avaliadas em 100 000 000 
de dólares, nos USA. 
. 1 

O emprêgo industrial do átomo é limitado pelo preço de custo da energia . 
Mas os técnicos pep.sam que. dentro em pouco, a energia atômica será lucrati
Ta. O cuato elevado explica-se pelas despesas da pesquisa, pelo preço da maté
ria-prima e pelo da construção das centrais (que atualmente corresponde a 
três ou quatro vêzes o de uma central clássica de carvão) . Mas, por outro lado, 
deve-se considerar a redução das despesas com o pessoal e a manutenção, a 
alta provável dos preços do carvão e sobretudo a revenda dos subprodutos (o 
preço do plutônio é avaliadó pelos inglêses "em muitos milhares de libras o 
quilograma") . Atualmente, nos USA, o kilowatt-hora atômico está a três cents 
contra 0,7 cent para o k i lowatt-hora clássico; ma.s, pensa-se em abaixar o preço 
do primeiro para 1, 2 c. e mesmo para 0,6 c., dentro de quinze anos . Na In
glaterra, o kWh está a 0,6 penny, mas o kWh atômico, que corresponde a 
1 penny, será em breve, reduzido a 0,8 p. e a um preço capaz de concorrer, 
dentro de dez anos . Entretanto, trata-se apenas de estimativas de técnicos . 

Assim a utilização, em grande escala, das possibilidades do átomo não se 
dará imediatamente, apesar das realizações atuais. Entretanto, ()6 caracteres 
geográficos da jovem indústria atômica já se vão esboçando. 

c) Aspectos geográficos 

Raros são os paises que, nos dias atuais, podem possuir patlerosa indústria 
atômica. Inicialmente são necessários capitais consideráveis. A usina experl• 
mental de Calder Hall <Cumberland) custará L 15-20 000 000 . Exigirá um com
bustível inicial de L 5 000 000, a ser renovado tôdos os três ou cinco anos e só 
durará dez ou vinte anos. Os investimentos para a pesquisa são, pois, fan
tásticos e não darão lucros imediatos. Somente o Estado pode suportar tais -
investimentos; por isso, tem sido sempre êle a arcar com as pTimeiras e vu1: 
tosas despesas; companhias particulares começam a substituí-lo por exem- . 
plo, nos Estados Unidos. Mas o dinheiro por si só não é suficiente, é neces
sário formar pesquisadores, em ramo científico muito especializado. e há pouco 
ainda desconhecido . Em nossos dias, somente os países ricos e evoluídos tec
nicamente podem lançar-se na competição atômica. Não é de espantar que 
sejam encontrados bem na vanguarda as principais potências que são, exa
tamente, os "Três Grandes" na última guerra. 

Mas, restringir-se aos limites de uma nação, por mais importante que ela · 
seja, revelou-se insuficiente e a colaboração científica internacional é indispen:. 
sável. Há reticências . de origem política, mas a cooperação. progride . Cinco 
organismos multi-nacionais já existem ou estão se preparando para nascer. Em 
julho de 1953, criou-se um "centro europeu de pesquisas nucleares". Na sessão 
célebre, de 8 de dezembro de 1953, da ONU, o presidente Eisenhower lançou a 
idéia de uma "Agência Internacional de Energia Atômica", que, apesar da-- ne
gativa soviética, está sendo iniciada, com uns oitenta países. Há ainda três 
projetos de tendência "européia" que se acham em gestação. dois dos quais de
pendem da OECE e da CECA. Mas o acontecimento capital verificou-se na 
Conferência Internacional de Genebra, de agôsto de 1955, que, por seus en
sinamentos técnicos e o número de países representados, marcou o verdadeiro 
inicio da compreensão científica internacional. 

A localização geográfica das novas usihas atômicas é muito interessante. 
Não há condições determinantes que lhes imponham um sitio. A matéria-primà 
não exige grande tonelagem a transportar (com o "reator-gerador" e a possibill· 
dade de recyclage de uma parte da massa ativa, a tonelagem será muito 
fraca) , portanto, independente dos meios de transporte. A mão-de-obra redu
zida é Integrada por técnicos que se deslocam com facilidade. A vizinhança 
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de uma cidade não mais se impõe. Esta independência é importante para os 
paises subdesenvolvidos, privados de fontes de energia ou que ainda não as 
equiparam. O dia em que a fôrça do átomo fôr de uso corrente, será fácil 
implantar-se uma rêde de centrais de importância média, que são menos caras 
e requerem poucos técnicos qualificados e reduzido pessoal para a manuten
ção. Um país, como a União Indiana, pobre em fontes de energia clássica mas 
rico em matérias-primas físseis, tem a garantia de um esplêndido futuro. 

As perspectivas que a indústria atômica apresenta são, pois, imensas e 
alguns países já entraram na era das realizações práticas. Mas são ainda os 
primeiros passos; não só porque a técnica se acha em plena evolução mas tam
bém porque o preço de custo permanece incerto . 

Em todo caso. as hesitações não são devidas à matéria-prima que já se 
revela muito abundante. 

II. Produção e comércio das matérias-primas 

As matérias-primas são suficientes mesmo prevendo-se o enorme aumento 
da procura. Se o globo ainda não foi sistemàticamente prospectado, verifi
cou-se que o urânio é cem vêzes menos raro na natureza que o ouro e mais 
abundante que metais de uso corrente, tais como o zinco ou o chumbo. Entre
tanto, nem só o urânio é necessário à reação em cadeia: a indústria atômica 
abre, assim, vastos horizontes para certos produtos até então pouco solicitados . 

a) Matérias-primas 

Urânio e tório são as duas principais matérias-primas, mas há três ele
mentos físseis . Já são conhecidos o U 235 e o plutônio. O terceiro é o isótopo 
U 233 que é produzido em um reator partindo-se do tório. Dêstes três corpos, 
o U 235 é o mais empregado. O estoque de plutônio é, com efeito, muito reduzido 
e o isótopo do tório não é ainda fornecido de modo industrial. 

Entretanto, a indústria de outros produtos está destinada a ter grande sur
to. Na construção do reator, a tendência é para abandonar-se o aco pelo zir
cônio, até hoje pouco utilizado e fornecido pela índia (40%), Austrália (40%) e 
os Estados Unidos da América. O melhor moderado.r de neutrons é a água pesada. 
Esta, .na Europa, é produzida sobretudo pela Noruega, mas o processo corrente, por 
eletrólise, é muito dispendioso; outras técnicas menos caras estão em estudo 
desde os vapores naturais das fontes geotérmicas, na Nova Zelândia (uma usi
na está sendo construída em Wainaki, na ilha Norte) e na Toscânia (Larda
rello) . Devido ao preço ainda elevado da água pesada prefere-se-lhe o gra
fite, menos oneroso, mais abundante e em relação ao qual a França está bem 
colocada (Madagáscar) . Como "retardador" o boro e o cádmio (metal raro, 
geralmente associado ao zinco nos minerais) são os mais empregados, mas o 
berllo (ou glicínio) é também utilizado e é abundante no Brasil, na Africa do 
Sul e em Madagáscar . A água foi, inicialmente, empregada como "refrigera
dor" mas, está sendo preterida pelos corpos cujo ponto . de ebulição é elevado, 
tais como o sódio e o potássio, utilizados, neste caso, em liga. A tela protetora 
que protege das radiações mortais, é constituída de betume e de chumbo. 

Assim, a indústria química irá conhecer novos mercados. pois tôdas as 
matérias-primas anexas são de sua alçada, e sua_ produção encontra-se nas 

- mãos das grandes nações industriais, embora o mesmo não se possa dizer de 
suas jazidas. Entretanto, é, sobretudo, do urânio que depende a indústria atô
mica. 

b) Produção ~ urânio e do tório 

O Urânio não existe em estado puro; encontra-Se freqüentemente sob a 
fOrma de óxido, quase sempre associado a cutros minerais radioativos 
(rádio, tório) e muitas vêzes às "terras raras". É muito abundante na superfí
cie do globo e é encontrado com muita freqüência nas rochas cristalinas dos 
embasamentos antigos; existe também nas rochas sedimentares (aluviões, areias 
e arenitos ... ) . com excecão dos calcários . Mas há poucos minerais de alto 
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teor e entre êles a pechblenda é o mais importante, com 55 a 80% de urânio; 
um mineral vizinho é o uraninite . Nas rochas sedimentares, o autonite, a 
carnotita contêm proporções mais fracas dêste metal . O teor mínimo, que 
garante lucro, é de 0,1 % , mas êste teor não é necessário desde que outroa 
produtos de valor sejam extraídos: na Afri_ca do Sul, o urânio é um subproduto 
das minas de ouro. 

O mineral extraído deve ser tratado mecânica e quimicamente para isolar 
os metais da ganga; separá-los em seguida uns dos outros e finalmente dis
sociar os dois isótopos U 235 e U 238. Há uma série de operações longas, com. 
plexas e qnerosas, sendo as primeiras empreendidas no local da extração. 

O maior sigilo rema a respeito das cifras de produção. Nada sabemos sô-
. bre as da URSS e de seus satélites. O resto do mundo daria um {)U dois mi

lhões de toneladas de urânio. A lista dos produtores já é bastante longa, mas 
na dianteira dêles e com bastante diferença, encontram-se o Canadá e o Congo 
Belga; seguem-lhes alguns países que, estão em pleno surto, a maioria dos quais 
nos primórdios da exploração ou ainda na fase de prospeção. Equivale dizer 
que o quadro dos produtores é suceptível de grandes modificações .. 

O Congo Belga que continua o primeiro produtor mundial, com a mina de 
Shinkolobwe, no Katanga, reteria em suas mãos os dois terços das reservas 
conhecidas . O Canadá possui dois centros de exploração, o antigo de Port
-Radium, perto do grande lago do Urso e um outro mais recente de Eld-0rado, 
perto do lago Atabasca, porém, outras jazidas de alto teor acabam de ser 
descobertas no Saskatchewan e no Ontário. A riqueza do Canadá é uma rea
lidade e constitui uma ameaça para o Congo. 

Quatro outros países se esforçam, grandemente, para aumentar a produção e 
começam a adquirir importância. Os Estados Unidos prospectaram o oeste e des
cobriram numerc·sas jazidas, no Colorado, no Wyoming, no Alasca e, recentemen
te, no sudeste (fosfatos uraníferos da Flórida). Há no local umas doze jazidas mé
dias cuja exploração está sendo intensamente ativada. A URSS possui, provàvel· 
mente, minerais em quantidade bastante ponderável na Transbaikalia, no Ural, 
no Cáucaso, no Turquestão e na Carélia. No Rand e no Orang, a União Sul-Afri· 
cana retira urânio de suas minas de ouro; seis usinas já estão em atividade 
e outras oito devem segui-las. A riqueza da Austrália revela-se considerável e a 
produção já é digna de nota; a velha jazida de Kilbarra, no sudeste, estaria 
ultrapassada pelas de Radium Hills, no South-Australia e sobretudo pelas de 
Rum Jungle, no noroeste (perto de Port-Darwin) . 

Enfim, a lista dos pequenos produtores (ou considerados como tais) aumenta 
sempre e é forçosamente inexata ou incompleta. Todos os países, dentro dos 
limites de suas fronteiras, procuram o urânio, até pelo simples motivo de satis
fazer as reduzidas necessidades de sua pesquisa científica, e a emulação é grande. 
Na Europa, o Reino Unido possui indícios de urânio, em Cornouailles. ~m Por
tugal, existem ao norte (serra da Estrêla) jazidas bem interessantes, às quais se 
acrescenta a de Moçambique. Na França as minas do Maciço central (La 
Crouzille, no Limousin e Lachaux no Forez) e as pequenas jazidas da Vendéia 
e do Saône-et-Loire (Grury) sem contar a riqueza da Madagáscar e os indí
cios do Marrocos e da AEF, satisfazem suas necessidades atuais. O velho 
centro de Joachimov, no Erzgebirge. perdeu o primeiro lugar, apesar de sua 
importância histórica. O Saxe e a Floresta-Negra po.ssuem vestígios. Fora da 
Europa, a prospecção é muito ativa. Na Ásia, a índia (costa de Malabar) será 
um grande produtor . A China empreende pesquisas no Sing-Kiang; Israel explora 
fosfatos radioativos do Neguev, apesar de seu fraco teor, mas segundo novo 
método muito rendável~ o Norte Vietnam possui, certamente, urânio . Na Amé
rica Latina, principalmente o Brasil, mas também a Colômbia e a Argentina 
estão sendo considerados· ricos. 

O tório ainda é pouco utilizado, apesar de ser, talvez, superior ao urânio 
quanto ao emprêgo industrial. As areias monazíticas da índia (Tr~v_ancore) 
e do Brasil são extremamente ricas, como também o são as de Ce1lao e as 
do noroeste dos Estados Unidos da América. Haveria ainda tório na URSS, na 
Noruega, ... Mas as prospecções neste sentido são menos intensas ou menos 
conhecidas . 
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As matérias-primas não se encontram nas mãos dos seus utilizadores, o 
que determina um comércio notável. 

c) Comércio das matérias-primas 

Três potências controlam o mercado do urânio ou por contratos que lhes 
asseguram a produção ou pelos investimentos de capitais. 

A URSS utiliza os minérios da Tchecoslováquia e da Alemanha Oriental 
e, em 1950, fêz contratos com a China para pesquisas no Sing-Kiang. Com 
exceção do mundo comunista, os Estados-Unidos e a Inglaterra controlam 
pràticamente tôda a produção. Os Estados Unidos, não se contentando com a 
extração nacional, procuraram se abastecer sobretudo, no Katanga e no Ca
nadá; além disso, se reservaram os dois terços da produção das novas jazidas 
da Austrália e forneceram os capitais para as quatorze usinas da União Sul 
Africana. O Reino Unido sê abastece, como os Estados Unidos, mas em menor 
quantidade, no Canadá e no Congo; dispõe de grande parte da produção aus
traliana e de tôda a produção portuguêsa . Ao lado dêste importante comércio, 
há algumas trocas; por exemplo, a França vende xistos uraníferos à Suíça; 
os Países-Baixos enviam matérias-primas à Noruega com quem trabalham 
em pool. 

Depois de terem assegurado, dêsse modo, um abastecimento adequado em 
matérias-primas, os três grandes países puderam edificar suas indústrias 
atômicãs . -

III. Realizações e projetos industriais 

Há atualmente, cinqüenta reatores em atividade e de oitenta a noventa 
em construção ou em projeto. Os tipos de pilhas atômicas são muito diversos. 
Se todos ou quase todos os países se voltam para a pesquise., os Estados Unidos 
da América, a Inglaterra e a URSS estão nitidamente na dianteira. A última 
conferência atômica de Gênova. de agôsto 1955, demonstrou, com espanto geral, 
que estas potências estavam mais ou menos no mesmo ponto e que nenhuma 
delas poderia vangloriar-se de um adiantamento ponderável no dominio cienti
fico. Entretanto, as diferenças aparecem na intenção que anima a pesquisa. 
Nos Estados Unidos, onde a abundância de energia não cria necessidades urgen
tes, não há tanta premência em se chegar à atividade industrial e o pesquisador 
espera ter encontrado uma técnica segura e suficientemente ajustada. Na Rússia 
e Sübretudo na Inglaterra, a necessidade de aumentar ràpidamente os recursos 
energéticos, dá aos pesquisadores idéias mais práticas, e a preocupação de uma 
utilização imediata encontra-se no primeiro plano. 

Atualmente, nada existe de muito importante nos planos industrial e co
mercial. Apenas duas usinas produzem corrente elétrica, porém, a título expe
rimental. Entretanto, na Inglaterra, foi elaborado um plano decenal de constru
ção de centrais atômicas para fins comerciais. No momento presente, a única 
produção é a de matérias primas "acabadas" _(U 235 e plutônio) e de rádio-isó
topos. O comércio é reduzido, mas as preocupações mercantis já começaram a 
aparecer, e uma luta está aberta entre os dois grandes países anglo-saxões para 
assegurar posições sólidas tendo em vista o futuro. 

a) Estado atual da indústrta atômica 

Os Estados Unidos dispõem da infra-estrutura nuclear mais avançada, com 
vinte e cinco reatores em atividade, ou seja metade do total do mundo; cinco 
outros estão em construção e vários em projeto. As pilhas mais importantes 
são as de Oak Ridge (Tennessee), de Argonne (Chic!\go, Illinois), de Arco 
(Idaho), de Hanford (Washington) e de L'os Alamos (Novo México). Entre os 
projetos em via de realização, a central de Shippingport (Pennsilvania), que 
estará pronta em 1957-8, terá uma potência instalada de 60 000 k W (enquanto 
a da barragem de Castellon é de 50 000 k W e a de Genissiat de 350 000 k W) . A 
pesquisa, que se encontra sob a responsabilidade da "Comissão da Energia Atô
mica" (subordinada ao Estado) , começa, progressivamente, a interessar o setor 
privado. Umas trinta firmas já estão em atividade desde que o Estado abandonou 
o monopólio (agôsto de 1954) . Assim, a central de Shippingport, que custará 
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50 mllhões. de dólares, só em parte é financiada pelo Est!!-~º· A Companhia. 
Jtdison projeta alimentar New York com uma central de tono de 236 000 kW. 

· os projetos são suficientemente importantes para que, segundo certos técnicos, 
nas proximidades de 1975/80, os Estados Unidos disponham de centrais cuja 
capacidade ·equivaleria à de tôdas as fontes de energia utilizadas, atualmente, 

-no pais. 
A Inglaterra só tem cinco reatores, mas sua técnica acha-se, talvez, um 

pouco mais adiantada no domínio prático. A "Atomic Energy Authority" 
(AEA) . governamental, terminou 0954) o breeder de Harweu (País de Gales), 
de 100 kW apenas, mas que se revelou muito Instrutivo. A usina de Calder 
Hall (Cumberland) será a primeira do mundo a entregar, em 1957, eletrici
dade ao setor público. Uma outra usina em Dounreay (Norte Escócia) fará 
60 000 e será a primeira central industrial do mundo de reatores - geradores. 
se a AEA, é dominada pela preocupação técnica, a BEA . . (British Electricity 
Authority) prepara-se para construir centrais de finalidade comercial sôbre 
as quais nos reportaremos mais em baixo. 

A Rússia é discreta quanto aos resultados obtidos. Uma central de 5 000 
kW, desde os meados de 1954, fornece eletricidade, segundo técnica ainda não 
determinada. A construção de uma segunda central de 100 000 kW já estaria 
bem adiantada. Entretanto, a delegação soviética impressionou bastante em 
Genebra. · 

Fora dos três países citados, a pesquisa está bem menos adiantada. o 
Canadá possui um reator e constrói outro. A Noruega, que trabalha com a 
Holanda, tem uma pilha em Kjeller (perto de Oslo) e projeta outra. A Suécia 
possui, também, seu reator. A cooperação dos Estados Unidos permitirá tanto à 
Itália quanto à Bélgica possuir uma pilha, se bem que o último pais, em função 
de seus contratos de entrega, só disponha de 10% da sua produção congolesa 
(25% dentro de alguns anos) . Por sua vez a Inglaterra ajudará a Bélgica na 
construção de suas centrais. A Alemanha só agora e diante de Uffi\t possível in
suficiência carbonífera, encara a possibilidade de construir uma pilha;. entre
tanto, seus técnicos estiveram entre os pioneiros da pesquisa nuclear. Proje
tos estão sendo estudados na Espanha, na Africa do Sul, na Austrália, na No
Ta-Zelândia, nas índias, no Brasil, na China. 

A França ocupa lugar de relêvo na competição atômica. O Comissariado 
de Energia Atômica data de 1.945. Uma lei de 1952 elaborou um plano de cinco 
anos que deve fornecer os meios necessários para que as realizações industri
ais sejam iniciadas a partir de 1957. A primeira pilha, Zoé 050 kW), data de 
dezembro de 1948; a segunda se acha no centro admiràvelmente bem equipado 
de Sarclay (2 000 kW) . Quatro projetos foram elaborados. Uma pilha de 15 000 
kW será construída em Sarclay. Em Marcoule (Gard) a pilha GI está quase 
terminada e fornecerá, a partir de janeiro 1956, cem quilogramas de plutô
nio por ano. As 02 e 03, que deverão estar terminadas dentro de dois anos, 
terão cada uma 150 000 kW de potência instalada e fornecerão eletricidade ao 
setor público a partir dêste plutônio. Atualmente, além da pesquisa cientifica 
e da formação dos técnicos, a França produz "rádio-isótopos" (1 500 unidades 
em Sarclay) e começa a tratar da fabricação do plutônio . . 

Se o estágio experimental foi ultrapassado por apenas poucos países, a In-. 
glaterra já ensaia a era das realizações comerciais. 

b) Projetos britanfcos de centrais atômicas 

Observando que a procura de energia elétrica aumenta de ·7% por ano. de 
modo regular, os técnicos inglêses calcularam que as necessidades em carvão .. 
para as centrais térmicas passariam dos 37 milhões de toneladas atuais para 
65, em 1965 e para 100, em 1975. A atual penúria de carvão, sem que seja 
possível esperar-se aumento ponderável na produção, obriga-os a apelar, ime
diatamente, para o átomo. Dêsse modo a BEA elaborou um programa dece
nal de construção de doze centrais atômicas, com a ajuda técnica da AEA. 

_ Estas centrais não comportam breeder porque a técnica do reator-gerador. 
nao está ainda suficientemente conhecida. Em 1965, as centrais térmicas te-· 
rão uma potêneia instalada de 35 000 000 de kW em , relação a 1500·000 ..- ·· 
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2 000 000 das centrais atômicas e haverá uma economia anual de 5 a 6 mi· 
lhões de toneladas de carvão. Ultrapassada a data referida, novas construções 
atômicas permitirão consumir apenas 65 milhões de toneladas de carvão, por 
ano, em vez das cem calculadas. Quanto ao preço, desde que os investimentos 
sejam avaliados em 300 milhões de libras, poderá ser competidor . graças às 
modestas despesas de manutenção, à revenda dos subprodutos e à alta pro
vável dos preços da energia clássica. O preço deverá fixar-se mais ou menos 
em 6 pences. o que corresponde ao preço atual. 

A Inglaterra está dando o exemplo, pois é o único país a ter semelhante 
audácia, apesar desta audácia ser calculada. Mas a produção só deverá come· 
çar dentro de cinco anos. Assim, ainda, não há produção industrial de eletri· 
cidade atômica na Inglaterra. Também não há em outros países. Produção 
e comércio acham·se, pois, limitadas à elaboração da matéria físsil e dos rá
dio-isótopos. 

c) Produção e comércio dos produtos atômicos 

:tste comércio é modesto, e não tem por objeto o essencial do que se pode 
esperar do átomo. Mas já as duas potências anglo·saxônicas preparam suas 
posições comerciais para o futuro . 

Nada há de preciso e exato sôbre a produção das. matérias físseis elabora
das . Está, evidentemente, limitada a três países . Nada sabemos sôbre a URSS. 
A Inglaterra dispõe, certamente, do U 235 e produzirá plutônio . O número im
portante de reatores nos USA e seus projetos comerciais fazem supor que êste 
pàis disponha de um stock bem apreciável de U 235 e de plutônio . 

Produção e venda de rádio-isótopos existem há vários anos. Os Estados 
Unidos e a Inglaterra são os principais produtores, mas seus respectivos mer
cados nacionais absorvem a quase totalidade. De 1946 a 1955, os USA pro
duziram 37 000 unidades, das quais 2 000 apenas foram exportadas. A Ingla
terra vendéu um pouco mais do têrço de sua produção, em 1953. A procura é 
muito dispersa, mas a França foi um bom cliente, uma vez que teve de im
portar, no ano de 1953, 1 050 de procedência quase exclusivamente b.ritânica, 
a fim de compensar uma produção insuficiente (1 500 unidades, em Sarclay) . 
A produção e o comércio ainda reduzidos deverão ampliar-se, dadas as enormes 
possibilidades industriais do isótopo radioativo . 

A fím de contrabalançar a excelente impressão .da técnica inglêsa, em 
Genebra, os USA fizeram um grande esfôrço comercial ao propor para já a 
venda do urânio natural, a locação do urânio enriquecido e mesmo a venda 
da água pesada, a preços muito baixos (e talvez sustentados pelo Estado) . A 
Inglaterra ainda não respondeu com propostas precisas, embora certas firmas 
particulares encarem a venda e a instalação de reatores. Entretanto, a luta co
mercial está desde já aberta. 

Apesar das numerosas realizações existentes, a indústria atômica pertence 
mais ao domínio do futuro que ao da atualidade . Mas a década que se apro
xima será decisiva . Parece que êste espaço de tempo é mais ou menos neces
sário para que a técnica se torne suficientemente ajustada e que os preços 
abaixem. Certamente, nesta época, a eletricidade atômica será uma realidade, 
e não apenas na Inglaterra. A quarta fonte de energia tem um futuro garan
tido e, no domínio geográfico, provocará numerosas transformações. As fir· 
mas particulares. que, há menos de dois anos, ,,eram cépticas em relação ao 
átomo, já modificaram completamente suas posições e estão tomando as pri· 
meiras providências. 

Será necessário seguir de perto os progressos da ciência e da indústria do 
átomo que, muito rápidos, estão contribuindo, a seu modo, para a "aceleração 
da História". 
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atomiques en Grande Bretagne (março 1955), Possibtlités de l'atome et Atome8 
à vendre (setembro 1955) ~ O suplemento n.0 488 do L'Economie (21 abril 1955) 
publica algumas páginas interessantes: L'Atome ~u service de la paix. No que 
concerne às matérias-primas, o livro de E. Bruet Minéraux radto-actifs et terres 
rares (Paris, Payot 1952) é muito menos utilizável que Minéraux et terres rares 
de R . Fouet e Ch. Pomerol (col. Que Sais-je?). "Roubaud"' fêz uma clas
sificação geológica dos tipos de jazidas (C. R . Ac . Sciences, 10 de janeiro 1955) 
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Diversas vozes autorizadas deram, para a produção do urânio-metal em 
1955 dez a quinze mil toneladas (não sendo incluído o mundo comunista) e 
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A fotografia é um excelente documento geogrâflco, desde que se saiba exatamente o local 
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no Ultimo Século e Meio 

Fonte: O Ob!ervador Econômico e Fi
nanceiro, n.0 169, fev. de 1950. 

RÔMULO DE .ALlb:mA 

Nos últimos decênios do século XVIII, refizera-se a Bahia da crise que, com 
raras interrupções,. perdurava desde a primeira metade do século XVII. É ver
dade que, no fim dêste, o desenvolvimento do mercado europeu para o fwno, 
atendeu a dependência do açúcar. Mas a exportação do fumo não poderia · subs
tituir a da principal lavoura e indústria, fixadora por excelência de civilização. 
E o açúcar teve a sua crise agravada com a febre de mineração no século XVTII, 
a qual arrebatou para a aventura os seus trabalhadores livres e até mestres, lei
loou os escravos que já escasseavam e encareceu o preço de tôdas as utilidades, ao 
mesmo tempo em que, com os embargos ao ccmércio com as Minas Gerais, era a 
Bahia impedida de compensiir os seus prejuízos com o lucro dos fornecimentos 
para os sertões do ouro. Enquanto a competição das colônias de outras potências 
européias crescia, os custos de produção também se elevavam assim inevitàvel
mente. 

costumava-se imputar a decadência da indústria açucareira à t:ulpa d03 
produtores· que esbanjavam e não cuidavam de melhorar os métodos de trabalho. 
Certo, houve imprevidência por parte de muitos, não fazendo reservas nos anos 
bons. Falava-se também na "ganância" dos intermediários e financiadores. E ain
da os impostos eram pesados, não considerando o estado de depressão da lavo~ 
ra, sendo lançados e coletados de surprêsa e em épocas muita vez impróprias . 

Mas todos êsses fatôres foram realmente secundários face àqueles dois que 
apontamos. Também não era a baixa qualidade do produto a responsável pela de
cadência das exportações. Mestres dos engenhos brasileiros foram contratados pa
ra engenhos das Caraíbas, o que indica sua reputação. Em 1687, um arguto Vie
gas escrevia num relatóriü para o rei: "As duas causas da diminuição e total ruí-· 
na em que se acha o comércio dos frutos do Brasil não procede de se obrar mal, 
se não· de ser muito o que dêle das Barbadas e da índia vai à Europa. O rei não 
"acharia remédio para que sejam mais finos" (os açúcares) . Os holandeses nos 
24 anos de Pernambuco não acharam meios de mais perfeitamente fabricá-lo e 
com menor custo. 

Nesse final de século XVIII, porém, certas condições internacionais extrema
mente favoráveis permitiam uma nova vida ao comércio de exportação e um de
safôgo para os senhores de engenho tradicionalmente endividados. A guerra da 
Independência americana e· a "revolução industrial" abriram uma larga oportu
nidade para o algodão. A primeira remessa do Brasil foi em 1767, e já "a começar 
de 1786 as exportações variam de 150 a 200 mil libras por ano". Passou a ser o al
godão fator de equilíbrio do balanço comercial da Colônia. Além do algodão to
dos os demais produtos tiveram a procura aumentada, em conseqüência dos dois 
fatôres históricos que indicamos, e das guerras napoleônicas, que iniciavam gran
de ticlo de perturbações internacionais, dos quais advieram, até a independência., 
condições favoráveis ao nosso comércio. 
· .. · A Bahia, principal centro comercial e produtor, só em anos excepcionais ul
irapassada nas' exportações por Pernambuco ou pelo Rio, seria naturalmente a 
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primeira beneficiária dessa conjuntura favorável, salvo, no tocante ao algodão, a 
maior vantagem do Maranhão e de Pernambuco, apesar de na Bahia, já desde o 
I século, segundo um exagêro quinhentista, "os moradores preferiram 'à cana o 
algodão, cuja cultura se dá melhor na terra". 

A "grande guerra" inglêsa contra Napoleão reclamou maiores consumos, 
sendo êste fator talvez mais importante do que o efeito restritivo sôbre a nave
gacao, já que nessa época a Inglaterra desenvolvia estupendamente sua frota. As 
índias Ocidentais Francesas tiveram sua produção e seu comércio perturbados. 
O comércio do Oriente também sofreu (caso do algodão e da sêda). Logo as co
lônias espanholas entraram em polvorosa. 

Para se medir a importância da situação internacional sôbre o nosso comér
cio, vamos acrescentar alguns dados, sôbre o açúcar, o café e fumo. O Brasil ha
via sido reduzido no final do século XVIII a pouco mais de 10% do comércio in
ternacional do açúcar. Quando menos a metade das áreas fornecedoras estêve 
conflagrada, ou perturbada por dificuldades de navegação, bloqueio, etc. Quanto 
ao café, um dos fatôres do seu desenvolvimento no Brasil foi a destruição dos ca
fezais do Haiti pelos negros sublevados na guerra de independência dessa ilha 
francesa, os quais também destruíram os engenhos de açúcar, enquanto Jamaica 
e outras colônias inglêsas experimentavam temporária decadência açucareira. 

Cuba, única colônia espanhola exportadora de açúcar encontrou, a partir de 
1763 até 1779, condições muito favoráveis, pois passou a suprir as necessidades to
tais da Espanha, cêrca de 500 000 arrôbas, desde que esta levantou direitos proi
bitivos para o açúcar estrangeiro. Entre 79 e 85 a produção cubana de açúcar e 
de fumo foi prejudicada por medidas internas e pela guerra hispano-inglêsa. 
Cuba sucedeu depois ao Haiti como primeiro produtor de açúcar, mas já a partir 
de 99 se instalou uma crise que se foi agravando em conseqüência do conflito eu
ropeu, para só vir a ser superada a partir de 1818. 

Dessa forma a situação internacional permitiu, durante um bom período, a 
recuperação da nossa decadente economia colonial. 

Foi ela ainda que possibilitou o alvará da abertura do~ portos, em 1808, que, 
bem conhecido, dispensa maior extensão. ~ste ato de fundamental importância, 
todavia, precisa ser balanceado sem o entusiasmo irrestrito de outrora, pois, há, 
por exemplo, indicaÇões de efeitos negativos sôbre a navegação nacional. ~le veio, 
entretanto, eliminar intermediários e assim possibilitar maior preço ao vendedor 
nacional e menor preço ao importador. ~le animou o comércio, introduziu novas 
idéias, confortos e instrumentos de trabalho, embora tivesse também fomen
tado as importações de novidades e bugigangas, em parte no comércio a crédito, 
que viriam imperceptivelmente gravar a nossa balanca de pagamentos. O seu sal
do positivo deve ter sido grande como fator de enriquecimento e de progresso. 

Esta quadra entre a guerra da independência dos Estados Unidos e a nossa 
independência, foi assim para a Bahia uma época de prosperidade e capitaliza
ção, mas não, todavia, isenta de problemas. 

CONDIÇÕES INTERNAS 

Enquanto isto, as regulamentações, exigências, "taxas, almotaçarias e con
denações", que caracterlzavam o "regime exclusivo" (referência ao mercantilismo, 
agravado na exploração colonial) do século XVIII, e que "atravessavam" e opri
miam a produção, foram consideràvelmente reduzidos com o alvará que visava 
"extingui-las" e dar "liberdade de preço", o qual era mandado executar em 1791. 
Um dos consultores do Senado da Câmara da Bahia, em 1807, atribui a êsse ato o 
"progressivo aumento da lavoura, principalmente das farinhas, que são o pão da 
terra, e dos legumes" . Mas as complicações e abusos não haviam acabado, como 
de resto até hoje não se extinguiram dos nossos hábitos fiscais e burocráticos, 
ainda de acentuada feição "patrimonialista". Narra o principal dêsses consulto
res as freqüentes medidas contra a exportação, os vexames da obrigatória pas
sagem dos gêneros pelo "celeiro!' da cidade e os sofrimentos dos lavradores e bar• 
queiros: "Fora do celefro êles têm de mais a mais de sustentar os assaltos dos 
meirinhos e rendeiros, que lhes saem ao cais a pedir contas das licenças, fianças, 
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entradas, gulas, regimentos, cartas, exames, aferições ilegais, selos de pipas, lo
tações, visitas, e mil outras formalidades, que o sistema regulamentário, tem in
ventado para surpreender coimas à singeleza dos barqueiros, ~' lavradores rús
ticos, que em conclusão de seus sofrimentos, e perdas, perdem até a vontade de 
voltar com outra carregação, e vão espalhar por tôda parte o descoroçoamento". 

Outros alvarás haviam concedido liberdade de navegação e outras. "Pôsto 
que não tenham nunca, tido inteira observância, contudo serviram para adoçar 
as violências dos executores fiscais e municipais", segundo êsse lúcido desembar
gador João Rodrigues de Brito. 

A Mesa de Inspeção de Agricultura e Comércio era uma instituição organiza
da segundo lei do meado dó século XVIII!, para "exames e qualificações", se
gundo as quais os gêneros pagavam impostos e eram marcados contra fraudes, 
bem como para decidir outras questões do comércio . Havia queixas. Ferreira da 
Câmara disse que "se não estivesse organizada . .. não aprovaria sua criação", 
provàvelmente em respeito às idéias da época, mas atestou "a confiança que a 
Mesa tem merecido· ao público, que é o melhor juiz do conceito dos empregados"; 
negociantes e lavradores "distantes, guiados por aquela qualificação, concluem 
mais facilmente os seus ajustes". O desembargador Brito e Gomes Ferrão Caste
lo Branco condenavam a Mesa. Mas Sequeira Bulcão considerava a Mesa uma de
fesa do lavrador, "de comum sujeito ao negociante" . Observação esta última 
também de José da Silva Lisboa; em carta citada por W. Pinho. 

Homens adiantados encontravam nesse período o clima favorável para idéias 
novas que traziam da Europa. Felisberto Caldeira Brandt Pontes, depois marqu,ês 
de Barbacena, trouxe a primeira máquina a vapor instalada num engenho de 
açúcar no Brasil, tomou a si emprêsa de navegação a vapor, inaugurando em ou
tubro de 1819 o vapor de Cachoeira, uma das maravilhas no folclore do sertão, e 
cuja máquina, vinda da Inglaterra, foi montada num barco construído no esta
leir.:> da Preguiça. Caldeira Brandt ainda fêz parte do grupo que estabeleceu o 
primeiro banco 0817) , filial ao primeiro Banco do Brasil, promoveu o levanta
mentn de uma planta do Recôncavo e iniciou a abertura de um caminho entre 
São Jorge dos Ilhéus e o arraial da Conquista. Tivemos nessa época um outro 
senhor de engenh o· pioneiro, Pedro Antônio Cardoso. Manuel Ferreira da Câmara 
Blttencourt Sá, proprietário do Engenho da Ponta, no Iguape, reformou forna
lhas, economizando dois terços da lenha, e introduziu várias outras inovações da 
técnica industrial e agrícola. Agostinho Gomes trouxe também melhoramentos 
na lavoura ·e na pecuária, e lançou grandes projetos, um dêles o de uma fundi
ção de cobre e ferro. Todos eram versados na ciência da época, inclusive na eco
nomia política, ou seja, na "nova doutrina", do "profundo Smith". Ao lado dêles, 
homens letrados de ofício, como José da Silva Lisboa, depois visconde de Cairu, 
secretário da Mesa de Inspeção de Agricultura e Comércio, e o desembargador 
João Rodrigues de Brito, cuja resposta ao inquérito da Câmara de Salvador, te
nho a impressão que é um documento definitivo não só da história econômica da 
Bahia, mas da história das idéias econômicas no Brasil, pela clareza com que ex
põe a administradores as idéias de Adam Smith , de Sismondi, e de Say, e as apli
ca no exame de uma situação regional. :Êsses homens representavam um ambien-

- te, na época perfeitamente atual no mundo, como aliás acontecia com Azeredo 
Coutinho, Arruda Câmara, e outros na região de Pernambuco. Nesse tempo, a Ba
hia teve grandes governadores: D. Fernando José de Portugal, depois marquês 
de Aguiar, o conde da Ponte, o duro e lúcido conde dos Arcos, e o conde da Pal
ma, homens enérgicos e influenciados pelas idéias novas. Havia um clima de 
iniciativas. 

Uma Praça de Comércio, origem da atual Associação Comercial, foi fundada 
pelo conde dos Arcos, na base de sugestões do desembargador Brito e outros, co
mo bôlsa de mercadorias, para facilitar as operações mercantis e moralizar o co
mércio. 

Até 1815, a mão-de-obra vinha fàcilmente da Costa da Mina. Mas a Inglater
ra havia extinto em 1807 o seu tráfico, com bons motivos de ordem econômica, e 
não mais lhe convinha permitir ·essa vantagem a concorrentes. Era natural que 
as razões sentimentais fôssem exaltadas, e que , mais uma vez, a Inglaterra pro
curasse escudar os seus interêsses no interêsse geral da civilização. Em 1815 con-
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segue de Portugal um tratado abolindo o tráfico no. norte do equador. o tráfico 
depois cai. Apesar da abundância de escravos, ou por isto mesmo, o rendimento 
do seu trabalho não parecia satisfatório. Já se falava na superioridade do trabalho -
livre. A idéia de obter colonos eurc-peus se reforçava, e já em 1818 se estabelecia a 
Colônia de Leopoldina. A colonização se tornou preocupação de Miguel Calmon. 
Os negros já se organizavam, faziam reivindicações, e as suas sedições e arruaç,as 
se repetiam. Não era tranquilizador. A pressão, já depois da revolta dos malês, em 
1835, se atenuou, com a redução do tráfico e a exportação de braços para os cafe
zais do vale do Paraíba, fluminense e paulista. 

Comparava-se a produção dos trabalhadores livres que, no fundo, já eram 
cêrca de um têrço. Mas, o estado da instrução era dos mais atrasados. Deve-se 
nessa quadra, ao conde dos Arcos, um número relativamente grande de novas es
colas. A situação, não obstante, deveria ser superior à do resto do país, conforme 
indicações, além de outras, dos Revs. Kider & Fletcher, já tempos depois. 

O preconceito contra o trabalho prático era rígido e impedia a aplicação na 
produção de pessoas de elevado padrão social, e naturalmente engenho mais alto, 
como a aprendizagem técnica. Impressionou muito a alguns viajantes, como Agas
siz, êsse preconceito no Brasil. 

Os problemas da Bahia nessa quadra encontram uma exposição excelente 
nas quatro cartas que responderam aos quesitos do Senado da Câmara. 
Já nos referimos às complicações criadas pela administração pública e 
aparelho fiscal coloniais, as quais, se bem amenizadas, ainda continua
riam (até hoje), talvez como conseqüência do próprio sistema econômico. Os 
transportes, se ainda hoje representam o maior handicap da Bahia, podemos ima
ginar o que eram naquele tempo! A navegação na Bahia de Todos os Santos era 
o grande recurso. Ao longo da costa também. O Arsenal de Marinha fôra refor
mado, as construções navais se desenvolveram ao menos até o acôrdo com a 
Inglaterra. Veio a .navegação a vapor no Recôncavo e na costa. O conde da Pal
ma tratou da navegação no Jequitinhonha. Mas o desembaraço dos navios, a atra
cação e o desembarque eram lentos e desanimadores. As embarcações, saveiros e 
sumacas, eram muito maltratadas. O transporte terrestre então longe ficava das 
"facilidades" de navegação. Na zona dos canaviais, o massapê atolava meses se
guidos. A marcha do exército libertador foi penosamente retardada por essa cir
cunstância. Os rios e riachos, sem pontes, criavam obstáculO·s sempre prenhes de 
imprevistos. Clamava-se por pontes. O sertão era servido por limitadas estradas 
coloniais. As principais saíam da Cachoeira, para o norte, via Jacobina, onde o 
ouro continuava a ser uma das pequenas, mas variadas fontes de proventos da 
Bahia, e para Maracás, Caitité e rio das V·elhas - o velho caminho das Minas, 
que Martins descreveu. O algodão, que dava com gôsto nas terras altas, reclama
va caminhos. C. Brandt começa o Ilhéus-Conquista. De Camamu para o interior 
outro havia sido iniciado por D. Fernando José de Portugal. 

Um dos grandes, senão o maior problema do açúcar, era a lenha para as for
n alhas e a madeira para as caixas. Siqueira Bulcão que, da vila de São Francisco, 
re;>pondeu à Câmara com muito bom-senso, porém menor brilho de linguagem e 
nenhuma erudição (razão talvez do menor relgvo que se tem dado à sua carta), 
nota que o preço do· açúcar "animou avultar as safras", mas "não tendo matos 
suficientes, não podiam moer mais". Previa que muitos engenhos "virão a não 
existir em breve tempo. As caixas são um artigo, que tendo chegado ao auge da. 
carestia, e que jamais deixarão de subir de preços pela dificuldade, e distância 
das madeiras". . . Ferreira da Câmara, na sua esplêndida carta, quando se refere 
à inexeqüibilidade das leis intervencionistas, mesmo as "exceções", favoráveis aos 
interêsses gerais, como á de 1609, sôbre a conservação dos bosques e matas, ressal
·tava: "Ora se há 198 anos, quando apenas êste país tinha saído da barbaridade, 
havia já falta de lenha, e madeiras; ... que diremos do estado presente?". 

Passado o meio século, o geólogo Charles Frederick Hartt se impressionava 
profundamente com a devastação das matas por meio das queimadas, através do li
toral baiano, e dizia coisas que têm sido confirmadas por geólogos e geógrafos mo
dernos: "mas há um agente que tem estado em atividade no Brasil, cujos efeitos 
podemos dificilmente sobrestimar, o que é a queima das regiões de matas e cam
pos pelo homem". E conclui adiante, de uma análise do problema: "A destruição 
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total e descuidada das florestas nas costas brasileiras a menos que aéabe, acabará 
por-produzir uma ruína certa para o pais. O Brasil deve o seu climá e a sua capa
cidade de produção agrícola às suas florestas, e é absolutamen~ necessário que 
essas sejam preservadas em grande parte do pais, especialmente na costa. O 
clima da Bahia já tem sofrido muito após a destruição das florestas do Recônca
vo, e a queima das planícies. Mas receio que o Brasil venha -compreender isto sõ
mente quando já fôr demasiado tarde". 

Relacionado com o problema das matas, Siqueira Bulcão mostra consciên
cia, sem traço de eruditismo, da tendência geral que seria denominada de "lei dos 
rendimentos decrescentes". "A lav·oura do açúcar, bem como tôdas as mais se tem 
aumentado'' mas sem grande vantagem. "Outros muitos engenhos, que desgraça
damente com o excesso dos preços se edificaram em maus terrenos, têm causado 
a ruína dos seus }1Jroprietários, e a infelicidade dos que já existiam, bem éomo 
daqueles que se erigiram em bons terrenos" (aludia à concorrência na compra das 
caixas e, ao que se depreende também da mão-de-obra). E adiante: "Os mesmos 
engenhos abundantes à proporção que se trabalham seus terrenos diminuem 
na sua produção, ficam mais distantes os matos, e por isso cresce a d~esa fa
zendo-se necessário maior número de braços, e de fábricas não podendo ter ín
terêsse vantajoso os seus proprietários, e lavradores, sem que haja maioria no 
preço do açúcar" ... 

Um outro problema era o do capital de movimento. A lavoura vivia nas mãos 
dos grandes comerciantes, e indiretamente dos importadores estrangeiros - .si
tuação que continuou constante, sobretudo pela instabilidade natural dos preços 
dos produtos agrícolas de exportação, apesar de ter melhorado muitíssimo na 
quadra inicial que focalizamos. "A irregularidade dos preços é o flagelo da la
voura", dizia o desembargador Brito. :l!:ste fato sempre foi agravado pela ausên
cia de crédito, a não ser os próprios adiantamentos dos comerciantes. 

Naquela época, então, faltava. a própria base para o crédito real: um re
gistro de hipotecas. O desembargador Brito lamentava que em lugar de re.mediar 
a falta de capitais se tivesse adotado "o expediente de conceder aos lavradores o 
privilégio de não poderem r·ematar-se as fábricas de seus engenhos por execução 
dos credores", remédio "que vem agravar o mal". Em 1836, Miguel Calmon (futuro 
marquês de Abrantes), numa espécie de relatório da Sociedade de Agricultura, 
Indústria e Comércio, considera também o registro hipotecário um dos problemas 
fundamentais da lavoura. 

Problemas de organização judiciária, política e administrativa eram aponta
dos entre os que requeriam medidas tranquilizadoras para a produção e o espírito 
de iniciativa. 

ABASTECIMENTO 

Situação nada lisonjeira era a do abastecimento. Vimos que os pequenos pro
dutores, quase sempre os mesmos transportadores, encontravam óbice descoro
çoadores, no desembarque, no fisco, na compulsória entrega ao celeiro público, na 
distribuição dos talhos de açougue, na incerteza e especulação dos preÇos, que 
entretanto estavam sujeitos a provisões quanto a máximos, apesar da citada me
dida li.beradora dos preços. Os lavradores eram tratados como classe tributária 
da grande lavoura de exportação e das populações urbanas, que tinham a seu 
serviço autoridades. Ferreira da Câmara, liberal esclarecido, se opunha a isto: 
"É muito ordinário ouvir aos que nada produzem, e ainda àqueles, que se dão ao 
gênero de cultura mais lucrativo, que é o da cana, queixarem-se da carestia da 
farinha, que talvez é o que menos convém a cultivar, e fabricar nesta capitania, 
de quem lhes 'faz o grande bem de comprar aqui onde ela se acha em abundân
cia, para vender onde ela é rara, e necessária; como se os lavradores de pão de· 
vessem ser considerados como pessoas de inferior qualidade à sua, a quem fôsse 
licito tirar partido do seu suor, e indútria". 

O fornecimento de carne à Bahia era dificultado pela falta de mangas perto 
da capital ou no caminho das boiadas. O desembargador Brito atribuía êste mal 
à antigà .. proibição de se criar gado nas dez léguas de beira-mar (para não 
disputar- terras à lavoura da cana; essa proibição terá prejudicado a do fumo, 

,--~ente de adubo animal). 
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A velha lei que obrigava os lavradores do Recôncavo a plantar 500 covaa dp 
mandioca por escravo já não se obedecia, se é que não estava incluída nas referi- . 
das revogações. Era um dos exemplos do desembargador Brito de leis que preju
dicam a todos, por contrárias "aos princípios da divisão do trabalho desenvolvidos 
por Smith". F. da Câmara, que "sustentava 250 pessoas", timbrou em declarar 
que não plantava "um só pé de mandioca, para não cair no absurdo de renun
ciar a melhor cultura do país pela pior que nela há". Tal o prestigio dos princi
pias teóricos vigorantes na época. 

Apesar de ter aumentado a lavoura, a situação dos pequenos lavradores era 
má. "Fui testemunha há ano e meio, estando na povoação de Nazaré, da desgra
çada sorte do cultivador de mandioca" (ainda F. Câmara, para quem a solução 
era a liberdade de preço e do mais) . 

A tragédia, porém, era que, além da diferença de poder econômico e político 
contra o cultivad,pr da mandioca, outros fatôres estruturais éram também des
favoráveis a uma próspera economia de abastecimento. "Enquanto os preços de. 
exportação estavam altos, todos os recúrso"s se voltavam para êsses produtos no
bres: açúcar, algodão, fumo. Diminuíam, ·ao menos relativamente, as lavouras 
de .subsistência: menor produção, quando havia mais dinheiro procurando fari
nhas, grãos, carnes, etc.: · preços altos. itstes preços, fora as arbitrariedades desa
nimadoras, provocariam naturalmente maior produção pelos agricultores iso
lados. Conseqüência: os preços tinham de cair. O equilíbrio não se estabelecia, 
entretanto, mesmo no caso de poderem os pequenos lavradQre·s de abastecimen
tos disputar ao máximo as vantagens do mercado, dando como conseqüência um 
suprimento mais ou menos regular, em vista da instabilidade dos preços e mer
cados dos artigos de exportação. Se êstes caíam, nos próprios engenhos se culti- . 
\"9.Va mais a mandioca e o milho, reduzindo ainda mais as comp_ras aos peque
nos agricultores, quando os preços já em si seriam menores. Acrescente-se, como · 
tatôres de desequilíbrio, a instabilidade natural das safras, tanto dos artigos de 
expo·rtação, quanto dos gêneros de abastecimento, agravada com a falta ou impos-

. sibilidade de armazenagem e de crédito. Em suma: êsses lavradores em regra 
suportavam o pior das crises de depressão e eram impedidos de aproveitar o me-
lhor das crises de alta. · · 

A situação .do abastecimento não podia regularizar-se, e será talvez. por isto 
que, voltando atrás das exaltadas idéias liberais de 30 ou 20 anos antes, a Câmara 
de Cachoeira reinstaurava, numa postura e obrigatoriedade das 500· covas. 

Durante o período considerado houve grande impulso na aclimatação e cul
tura de plantas exóticas inclusive árvores frutíferas. Ao que parece, a fruta-pão 
e a. jaqueira tiveram nessa ocasião maior difusão no Recôncavo. Os quintais, as 
chácaras e- os jardins· se terão enriquecido, e isto não terá pequena importância 
sôbre a alimentação regional. · 

MUDANÇA DE PERSPECTIVAS 

A situação favorável, apesar dos pesares, da economia baiana no comêço do 
século, se altera depois profundamente, em razão principalmente de dois fatô
res: QS prejuízos materiais da guerra da Independência, e a mudança da conjun-
tura internacional. . 

A contribuição em bens, além das vidas, para a Independênci~. "foi um golpe 
terrível para ã. vida econômico-financeira. Esta desconjuntou-se, e, desde então, 
começa a série infindável das desgraças que. nos perseguiram durante o século 
XIX", diz Góis Calmon. 

Realmente a queda de produção foi sensível, "Inúmeras casas, ricas de ha
veres antes da guerra", caíram na miséria, como parece ter sido o caso de .Tôrre. 
A lavoura da cana e a do fumo foram mais sacrificadas, e em anos de preços 
maus. 1 

Entrementes, a situação internacional já não era mais -tão favorâvel aos nos
aos produtos. O algodão e o fumo haviam sido favorecidos pela nova guerra da 
Inglaterra com os Estados Unidos, mas isto também já havia passado. Restava o 
consumo crescente de algodão pela indústria inglêsa, o qual nos deixava algu~a 
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oportunidade. O açúcar de beterraba se desenvolvera na Europa, sob o bloqueio 
britânico, e os concorrentes coloniais do açúcar de cana já se restabeleciam. 

Nas circunstâncias em que vimos declarar-se novamente a crise intermitente 
de nossos "produtos coloniais'', os governos e os particulares c6ntinuaram a to
mar medidas progressistas. A Sociedade de Agricultura, Comércio e Indústria, 
criada em 1832, sob a presidência de F. da Câmara, substituído depois por Miguel 
Calmon, distribuía sementes, publicava memórias sôbre as principais culturas e 
um "jornal", ajudava a preparação e a vinda de técnicos, e até procurou acumu
lar capital para ajudar emprêsas produtivas: uma delas, a Companhia de coio
nização, para a qual "deliberou entrar com 20 ações". "Se mais não tem ela 
feito, seja essa falta argüida à nossa habitual indiferença, à nossa apatia, e não 
a defeito intrínseco da mstituição". Queixa-se Calmon, revelando porém que ha
via iniciativa e coo)>eração. Em tôda parte os pioneiros são minoria. Se o espi
rita de emprêsa e de associação era fraco, devemos buscar a r~ão numa econo
mia aleatória, vagando nas incertezas da produção natural e sobretudo do comér
cio estrangeiro. 

Focalizemos à nova situação dos principais produtos: 
AÇúCAR: A indústria do açúcar foi aperfeiçoando, ·mas os mercados conti

nuavam muito inseguros: hàvia uma esperança - que parece ter sido vã -
0836) numa lei francesa abrindo a importação do açúcar bruto·. A crise se tor
naria secular apenas com hiatos de melhores safras ou de melhores preços. Mas a 
tendência geral dos preços era a queda (em 1837, em libras esterlinas, um têrço 
do preço de 1821, cujo nível só se estabeleceu, passageiramente, exatamente um 
século depois). Depois de C. Brandt, ou Pedro Antônio Cardoso, muitos outros 
h1stalaram máquinas a vapor, melhoraram as variedades da cana. Certamente, 
o esfôrço técnico poderia ter sido maior, além de continuado como foi: pouco 
cooperativo, mas tanto privado como público. Realmente, se era difícil se reuni
rem em associação, vemos que os baianos não desanimaram. Os Calmons, os 
Gonçalves Martins, os Cotejipes se repetiriam. Não faltou iniciativa e arrôjo. As 
últimas invenções eram experimentadas com avidez. Muitas foram feitas lá mesmo 
no Recôncavo. O engenho de Manuel Jacinto de Sampaio e Melo, de tão inovador, 
passou a ser reputado fantasista, e conhecido como o "Engenho. da Filosofia". 
Melhcroü-se êxtraordinàriamente o rendimento da lavoura, com a "caiana" (de 
1 para 4) economizou-se lenha com novos processos, as novas máquinas reduziam 
as necessidades de animais e de braços, que já não vinham da Africa, e ainda 
eram vendidos para o Sul. 

E por que os pioneiros não eram imitados? Por que o novo engenho importado 
pelo govêrno do presidente Gonçalves Martins (antes de 1852) para venda, não 
encontrou comprador? É que certas condições internas des~nimavam, como a dos 
transportes no massapê, e aquela apontada por Siqueira Bulcão: o número de 
engenhos crescera numa média de 3 anualmente entre 1728 e 1827 . Com a lei 
dêste ano, liberando completamente, a média subiu a 23, até 1834, segundo Góis 
Calmon. Ainda há a acrescentar a ostentação de muitos senhores. Mas sobretudo 

p._s condições desfavQráveis do comércio internacional vinham se acentuando. 
O êxito dêsses senhores mais adiantados era relativo e não raro duvidoso. Os 
preços do açúcar e a competição favorecida de outras fontes não permitiam, de 
um lado, a capitalização essencial aos novos empreendimentos privados e pú
blicos, e por outro não abriam perspectivas claras de amortização dos investf
mentos novos. ó conselho do marquês de Abrantes (Miguel Calmon) a Cotejipe, 
quando êste tomou posse dos engenhos, ilustra a situação: "apenas ocorre-me 
um cuja eficácia abono. Nada compre fiado. Ainda outro - vá lentamente ( que
ro dizer sem comprar máquinas e aparelhos dispendiosos) empregando os meios, 
já mais ou menos conhecidos, de poupar o excesso braçal. .. " 

A insegurança era o signo do açúcar. Honra a Cotejipe que, desejando co
mo tantos outros empreendedores, mais o gôsto da experiência e do exemplo do 
que a segurança do patrimônio, se lança em instalações modernas e dispendiosas; 
·um serviço para a indústria do açúcar de todo o Brasil, pois dessa experiência, 
"comêço da decadência da fortuna particular do seu fundador", o Instituto F!lu
mlnense de Agricultura publicou um folheto de utilidade geral. 



TRANSCRIÇÕES 

o principal fator de tudo era o comércio internacional. O pequeno Portu
gal já não nos comprava com preferência a não ser talvez o das ligações tradi
cionais ou de sangue entre as casas de negócio daqui e de lá. 

Espanha tinha suas colônias, que também (Cuba e Filipinas) recomeçavam a 
fornecer aos Estados Unidos e agora com progressos crescentes. A Inglaterra tinha 
as índias Ocidentais e a própria índia. A França tinha as suas Antilhas. A Ho
landa acabava de desenvolver o parque açucareiro de suas índias Orientais. É 
claro que êsses parques tendo mercados assegurados pelas tarifas aduaneiras, 
pela navegação, pelo aparelhamento comercial e financeiro, das grandes po
tências, podiam ainda imobilizar capitais em grandes conjuntos de produção e 
realizá-la numa escala tal, que seria de todo impossível vencermos nós a concor
rência. (A exceção foi o café, favorecido pelo desastre de Haiti, e mais exigente 
de terreno, porque não se encontram áreas coloniais tão propícias como as do 
vale do Paraíba e a terra roxa de São Paulo). Na Europa continental, o açúcar 
de beterraba, terrivelmente protegido, elevava a sua produção, de 4% da produ
ção mundial de açúcar no meado do século, a 68% na safra 1900/1, caindo embora 
depois, mas continuando sempre acima dos 30%, nos períodos normais. 

Nossa posição apenas se aliviava em anos de excepcional procura, de safras 
ruins ou perturbações nas áreas concorrentes, como parece ter sido o período de 
lutas em Cuba pela Independência. A fôrça da produção cubana avultou depois 
com a "preferência cubano-americana", a partir da última década do século -
outro fator de consolidação da crise açucareira no Brasil. 9 Recôncavo náJo po
dia salvar-se no mercado interno, dada a limitação dêste e a localização mais fa
voráv·e1 dos canaviais de Pernambuco, de Campos e de tôda a Baixada Flu
minense, além de outras circunstâncias. 

Entre 1873 e 1890, a crise no Recôncavo açucareiro, que já vinha de antes, 
se tornou aguda. Ela inspirou em 1888 a isenção total de impostos para o açúcar. 
Em meio da crise, em 1879, o presidente da província contratou 6 "centrais". Ou
tros empreendimentos se sucederam, sobretudo' de 1892 em diante, com a relativa 
reanimação nos preços internacionais, e quiçá também a expansão monetária 
interna, com o seu efeito de capitalização forçada. 

assistimos nesse período a um esfôrço maior de reequipamento, com a insta
lação de várias "centrais". Foi a época encabeçada por um grande empreendedor 
prematuramente falecido, Jaime Vilas Boas. 

Fora anos excepcionais, a lavoura da cana pôde se manter um pouco mais 
pela queda do câmbio, mas nem isto a pôde salvar . Sua nova 1oportunidade foi 
a guerra de 1914-1918. 

FUMO 

Quanto ao fumo, "elemento certo, constante, e de todos os tempos, desde os 
coloniais", cultura que era "uma das mais valiosas desta província", apesar de 
ter sido sempre antes do pobre que do rico, sofreu com a redução do tráfico uma 
queda vertical: de 767 mil arrôbas em 1815, para 64 em 1934 (tendo excepcional
mente no período atingido 800 mil em 1821). Cêrca de metade da safra, em fumo 
negro, rôlo, era o pagamento na Africa dos escravos, que em si mesmo era um 
grande negócio. 

O fumo se desenvolvera a princípio nos "campos areuscos de Cachoeira", mas 
especialmente São Gonçalo, Inhampube, que parece ter sofrido o maior golpe, 
e Brejões. 

Perdemos além disso ·O· comércio continental europeu, com a Independência e 
o péssimo tratado com Portugal. O fumo em fôlha tinha garantido o mercado 
português, através do qual ia à Espanha e alhures. Não soubemos conservá-lo de
pois da Independência, tanto que, em 1835, Miguel Calmon reclamava ainda, co
mo oportuna, a renegociação do tratado fazendo o confronto nosso com 'º comér
cio florescente entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Todos os gêneros colo
niais ficaram sem apoio da preferência lusa, importante, na escala da época, 
enquanto eram excluídos ou desfavorecidos no comércio de outros países, parti
cularmente da Inglaterra, que, apesar do tratado de 1810, "não consome pl."'oduto 
algum nosso, afora o algodão", segundo o testemunho do Miguel Calmon . 



51)4 B O L E TIM O E O G R A F I'C O 

Os esforços que vinham de Pombal, para enfrentar a concorrência do ta
baco havanês prosseguiram. A Inglaterra preferia os fumos da Virgínia, a Fran
ça o das Antilhas. Nós estávamos oom a nossa principal rota de comércio para o 
"fumo branco", cortada. Sofria ainda o comércio fumageiro das especulações em 
Gibraltar e ainda os reflexos da epizootia entre 1829 e 1832, que devastou os reba
nhos próximos e sacrificou o estêrco necessário às malhadas. Acrescentava ain
da Miguel Calmon como um dos fatôres secundários da crise, o "doce prurido do 
ganho'', e mostrava que a importância vulgarmente atribuída aos impostos não 
era considerável. 

A situação d o fumo só veio a melhorar, a estabilizar, mais tarde, com o desen
volvimento das fábricas de rapé, de charutos e de cigarros, que aliás importavam 
fumos : a fábrica de Areia Preta "preferirá comprar aqui as 300 arrôbas de Virgí
nia", diz Miguel Calmon, que apresentava um programa de aperfeiçoamento da 
lavoura fumícola. 

As malhadas foram melhorando o produto e fornecendo mais às indústrias 
crescentes. Ao lado disso a Guerra de Secessão, favoreceu nossa exportação. A ex
pansão do consumo mundial no final do século foi outro fator favorável, dando 
margem para todos, apesar da superioridade de Virgínia, de Cuba, e das índias 
Orientais Holandesas, e do próprio desenvolvimento da produção européia na 
faixa mediterrânea. Uma outra guerra nos favoreceu: a da Independência de 
Cuba. Com o desenvolvimento do comércio alemão, desprovido ao menos relati
vamente de colôn,ias, chegamos a consolidar o mercado da Europa Central. O con
sumo mundial se ampliou. E as peculiaridades dos fumos baianos contribuíram 
para manter a preferência de muitos fumantes. E assim, ampliado o consumo in-

. terno, e restaurado o mercado mundial, depois de longo processo e várias peripé
cias, chegou o fumo no final do século a ser o nosso principal produto de expor
tação, atingindo em 1902 a sua maior .exportação. 

Mas, tal como outros produtos tropicais - a exceção única no nosso caso foi 
a do café - encontraram-se nas "colônias terrenos favoráveis. A técnica e o ca
pital dos grandes países mercantis haviam certamente de voltar-se para elas e 
não para os "Campos de Cachoeira". Assim, nas índias Orientais Holandesas as 
culturas do fumo se desenvolveram largamente. Em Sumatra, de 50 fardos em 
1864, já em 1903 produziam 255 000. Java passava de 182 em 1890, para mais de 
400 000 em 1910. 

ALGODAO 

O algodão, em 1835, estava estacionário se não regredindo, segundo Miguel 
Calmon, e prosseguiu aproveitando algumas oportunidades ocasionais, nenhuma 
porém como a da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, quando o algodão atraiu 
tudo, e foi um mal depois. A indústria terá favorecido, depois do meado do século, 
e já antes a indústria mineira, desenvolvida sob a proteção da distância dos por
tos , a produção do algodão no sertão baiano. O sertão de Caitité fornecia mais a 
Minas que à Bahia, para cujas fábricas o algodão importado era mais acessível. 

Pequeno o mercado interno, continuava o produto na dependência do externo, 
incerto, em geral adverso, pelas mesmas razões apontadas ao tratarmos do fumo 
e do açúcar, apesar do aumento do consumo mundial. 

No comêço dêste século, o algodão baiano havia declinado a ponto de não 
chegar a suprir as próprias fábricas no estado. O transporte para o sertão devia 
ter sido o grande fator negativo. 

CAFÉ E CACAU 

Hartt ·observa, na fase de prosperidade do café no sul do país, que na região 
costeira e Recôncavo, a irregularidade das estações não o favorecia. O café, que em 
quantidade relativamente pequena foi sendo exportado, vinha, a princípio, qua
se exclusivamente do extremo sul do estado, da colônia alemã para cima de Cara
vel~, a qual teria malogrado com a abolição da escravatura. Depois ganhou o 
cafe os municípios da orla do Recôncavo e algumas roças isoladas aqui e ali. Mas 
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só excepcionalmente se observou o regime de maiores plantações como as do vale 
do Paraíba. 

A produção foi pequena, mas das que contribuíram, 'pela variedade, para re
duzir o desequilíbrio na economia exportado·ra do estado. Essa produção, porém, 
chegou a avultar nas quadras dos preços altos, preponderando em parte entre 
1803 e 1903, sendo a maior safra em 1898. Sua importância comercial foi sustenta
da pelos esquemas de valorização posteriores ao convênio de Taubaté, 1906, mas 
isto não impediu a decadência das lavouras. 

O cacau surgiu aos poucos, tomando vulto depois de 1890. E foi providencial. 
Abriu nova fase em nossa economia. As exportações sofriam uma crise cada vez 
maior. A exportação do cacau só em 1838-39 superou 1000 sacas (1322) . No perío
do inicial parecem ter tido influência considerável os alemães da malograda co
lônia estabelecida no rio Almada, por ocasião da Independência, bem como espa
nhóis fixados no rio Cachoeira, ao lado do elemento nacional. Garimpeiros das 
"Lavras" precisavam de emprêgo. A população crescente do Recôncavo e muni
cípios vizinhos encontrou uma esperança. A zona cacaueira, sobretudo Ilhéus e 
Itabuna, mas também desde a barra do rio de Contas até Belmonte, atrai os mais 
enérgicos aventureiros disponíveis, inclusive de Sergipe. 

Em 1839 se registrou uma exportação superior a 100 000 sacas. Em 1911 supe
rou as 500 000 sacas. A Bahia sucedeu ao Equador em 1905 como maior produtor 
mundial, competindo com São Tomé. Para o fim do século em diante, as tradi
cionais plantações do Pará se haviam desorganizado até o quase aniqüilamento 
pelas .cheias e pela atração da borracha. Mas, as plantações coloniais africanas 
concorrentes começaram a se preparar. Não obstante exportar cêrca de 1000 000 
de sacas em 1920, a participação no comércio mundial diminuía. 

Na região que se abria, depois de três séculos de inospitalidade da floresta e 
do indígena, as condições ecológicas eram excelentemente propícias ao cacaueiro, 
mas o custo e a dificuldade dos transportes, difíceis pelo terreno, salvo o apro
veitamento de alguns trechos fluviais, como o Jequitinhonha, e descuidados pelo 
caráter sinecurista dos orçamentos públicos, retiravam grande parte do que a 
terra oferecia aos· pioneiros, e estimulavam os intermediários. 

Não faltaram tentativas de racionalização da cultura e do tratamento de 
amêndoa do cacau; muitos fazendeiros procuraram inovar, adaptar processos usa
dos em outras circunstâncias, inventar melhores sistemas de barcaças, tabuleiros 
e até estufàs. Muito precária ou ao menos lenta, é a experimentação individual 
e isolada, que freqüentemente leva ao desânimo e ao descrédito, pela perda de 
dinheiro. 

~ste fato deve explicar, ao menos em parte, a resistência do nosso lavrador 
comum às inovações. É que faltou a experimentação pelas estações oficiais e um 
trabalho de informação e de assistência técnica, além de crédito e estímulo para 
essas instalações. 

O transporte, as condições gerais de negócio e a ignorância de grande parte 
dos plantadores, o número dêstes, impediam melhor tratamento do cacau. A qua
lidade sempre foi baixa na grande massa das exportações. Cêrca de 3/4 não atin
giram o tipo "superior". A padronização era difícil, quase inexistente, apesar da. 
manipulação nos depósitos de exportação. Não parece, porém, que a fraude tenha 
sido fator importante, como em outros produtos. 

Entrementes, a procura mundial crescia. A Bahia foi vencida pela Costa do 
Ouro, depois de 1910. ~ste fato, porém, e a própria instabilidade dos preços, não 
anularam a vantagem do cacau relativamente a ·outras culturas, e a produção 
baiana foi também crescendo. Em 1935 estava duplicada a cifra de 1920. Mas 
nessa época a Costa do Ouro já atingia mais do duplo da produção brasileira. 

Salientemos como trru;os característicos dessa história atual, que é outro ep1-·· 
sódio admirável de desbravamento, em que o comércio e o homem do povo não 
foram assistidos de orientação e facilidades ; as flutuações de preços e mercado!i. 
que, associados à falta de transportes, de comunicações, de crédito ·e à possibillda- , 
de de armazenamento, permitiam o fácil contrôle pelos importadores estrangel- . 
ros e o melhor proveito dos grandes intermediários e únicos financiadores .e .in- · 
formantes; a imprevidência e megalomania de grande parte dos lavradores naa-
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épocas boas; o t:ompleto abandono das produções de abastecimento em razão do 
próprio sistema, o que poderia ter sido suprido em parte por uma política corre
tiva; e afinal o fato de que, numa zona despreparada, em vez de promover o es
tado as inversões públicas necessárias a utilizar tôda a produtividade potencial 
da zona, êle lançou mão àvidamente das receitas do cacau para cobrir as apertu
ras crônicas de um orçamento sobrecarregado com um grande território carente 
de pequenos e estéreis auxílios, e sobretudo com a necessidade de dar empregos 
públicos a desempregados de tôdas as categorias. Foi o estado um fator de desca
pitalização e até hoje a zona do sul, que é o novo núcleo do estado, não superou 
certas precariedades iniciais, nem mesmo a melhor integração com o sudoeste 
e o Recôncavo. 

MINERAIS 

Na exportação, um fato novo foi de grande importância: a redescoberta do 
diamante. Diamantes haviam sido achados na Bahia, no período colonial. Há 
referências, por exemplo, às minas de Jacobina, em 1755, mas foram tôdas inter
ditadas. "Delas se perdera a memória, até que em 1822, Spix e Martius tornaram 
a achar as jazidas de Sincorá. Em curto prazo tôda a Chapada Diamantina reve
lou suas prodigie>sas riquezas em gemas; novos placers foram encontrados". 

Foi em 1842 que as Lavras Diamantinas se revelaram. E a exploração ali foi 
mais importante do que as cifras revelariam, porque grande parte se exportava 
de contrabando. 

A lei de 6-9-1825, facilitando o regime de explo·ração mineira, e a de 26-9-1867, 
revogando a proibição aos estrangeiros, parecem ter estimulado a mineração. 

A prosperidade das lavras e êsse grande esteio para a Bahia, só foram aba
lados, mas então seriamente, com a descoberta das grandes minas da Africa do 
Sul, a partir de 1867. Depois dêste fato, ainda continuou, porém mais modesto, 
e muito incerto, o comércio de diamantes, aliás até hoje. Os carbonados vieram 
aliviar a situação. Encontravam-se com os diamantes, mas não tinham valor. A' 
partir de 1870 começaram a ser comprados por preço modesto para corte de 
diamantes, poUmentos, etc. Depois, sua aplicação industrial avultou, sobretudo a 
partir da perfuração do túnel de São Gotardo, e por ocasião da abertura dos ca
nais de Suez e do Panamá. Tornou-se então negócio altamente lucrativo, de que 
a Bahia era pràticamente o único detentor, pois a contribuição de Bornéu foi 
muito pequena. Os carbonados começaram a rarear, e a queda de produção por 
volta de 1900 era sensível, enquanto a procura mundial crescia. O preço entre 
1895 e 1908, embora variando desde 25 dólares, chegou à altura de 85 dólares, 
o quilate. :J!:sses preços de monopólio perduraram com a primeira guerra, mas pou
co se encontrava para exportar, e logo depois os carbonados quase desapareciam 
das cotações, substituídos no seu emprêgo por diamantes industriais e sintéticos. 

Seu grande acontecimento foi o achado em Brejo da Lama em 1895, vendido 
nas lavras por 114 contos, na Bahia por 121 contos e nos Estados Unidos por 
32 000 dólares. 

Calculavam-se os embarques anuais de carbonados da Bahia na entrada 
dêste século, entre 4 e 5 milhões de dólares, enquanto tôda a exportação de dia
mantes do Brasil em 1906 teria sido .de 5 milhões. 

Fora dos diamantes, a contribuição das demais minas foi muito secundária: 
o ouro sempre pinge>u alguma coisa. Outras muitas e variadas jazidas, distantes 
e m.a1-conhecidas( ainda hoje) eram riquezas em potencial. 

Os depósitos de turfa de Maraú "que têm atraído tanta atenção", determina
ram a orgimização de uma companhia inglêsa, depois de animadoras análises 
nos Estados Unidos e Europa, e de cuja constituiçãa Hartt já dá notícia. Essa 
Companhia Internacional de Maraú produziu, ao lado d~ velas em larga escala, a 
"petróleo" (querosene) de marca "Brasolino". Sua história, se está feita, não 
conheço e seria quiçá uma das mais interessantes monografias para a história 
econômica da Bahia. Em que medida fatôres internacionais resolveram a sua sor
te? 

A tradição local, segundo dois depoimentos autorizados que ouvi, é de que 
o malôgro da refinaria se deveu a um desentendimento do gerente inglês John 
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Grant, denominado no local João Branco, com ambiente de terror e o abandono da 
emprêsa tropical, apesar de ser ela remunerativa. u 

Antes, porém, teriam os inglêses verificado que as retortas instaladas segun
do modêlo desenvolvido para as turfas duras e pobres da Escócia, eram inadequa
das para a marauita, po-is só retiravam cêrca de 5% de um minério com teor aci
ma de 30%. A Companhia destilou então, longo tempo, óleo cru importado. Foi 
assim, de qualquer maneira , a primeira destilaria de óleo no pais. 

Liquidada a Companhia Internacional, depois do incidente, ficou o seu acer
vo com a Companhia Extrativa Mineral Brasileira, fundada em 1891, e que pas
sou ao contrôle do comendador Augusto Ferreira, grande empreendedor baiano 
que teve grande influência de Mauá. 

Anos depois, o comendador Ferreira procurou associar novos capitais na Eu
ropa, tendo seu intento frustrado com a I Grande Guerra . Retomou logo depois 
do armistício, trazendo um especialista americano e tentando voltar a produzir, 
mas o rendimento das máquinas não o permitia. Encarregou uma firma de Ham
burgo do estudo de novas instalações. 

Ainda hoje avultam, o cenário devolvido à condição primitiva, ruínas im
pressionantes dêsse empreendimento . 

No comêço do século atual, surgiu uma fase das areias monazíticas, das quais 
já antes da guerra de 1914 exportavam das prajas do sul do estado uma quanti
dade pequena registrada nas estat í.sticas, mas a tradição oral referia longas quan
tidades, carregadas como lastro pelos navios, sobretudo alemães, nas praias deser
tas do Sul . 

Já perto, na guerra de 1914, houve um surto do manganês (Santo Antônio e 
Jacobina) , para não entrar nos mais recentes acontecimentos no setor da mine
ração. 

Certo é que não faltaram idéias e iniciativas, desde a de Agostinho Gomes 
nos primeiros anos do século . 

No meado, Antônio de Lacerda, figura que ainda não conquistou o relêvo a 
que faz jus em nossa história, é uma expressão de ciência e de empreendimento, 
voltada para os recursos da Bahia. ll:le é o homem a quem os cientistas estran
geiros se dirigem, e que a êles fornece uma série de revelações sôbre a geologia 
baiana. É o homem também dos maiores empreendimentos industriais da época. 
Não visando a fruir, mas produzir, suas sucessivas emprêsas não serviram a êle 
nem aos seus. 

OUTRAS CATAS 

Coincidiu com o surto do cacau outro, menos considerável embora, e que 
favoreceu outras zonas nos últimos anos do século nassado e orimeiros dêste: 
o da borracha. O sertão possuía maniçobeiras e mangabeiras, dâs quais também 
se extraía precioso leite que embora inferior ao da seringueira da Amazônia, ainda 
obtinha preços fabulosos. 

A principal espécie explorada na Bahia era a chamada maniçoba de Jequié, 
existente no sul do estado, cujo produto era o primeiro cotado em Londres de
pois da borracha de seringueira. O quilo do produto sêco rendia para o produtor 
cêrca de cinco cruzeiros em · 1909. Cada homem cortava por dia até 300 árvotes, 
com rendimento m~dio de 100 a 200 gramas por árvore, o que dava um pouco 
menos da quarta parte do produto sêco. A produção diária de um trabalhador 
era de cêrca de 15 quilos, para mais, ou sejam, superior a 75 cruzeiros daquela 
época no ano melhor. Desde 1890, porém, os preços foram muito favoráveis, de-
clinando depois de 1910. / 

As condições de trabalho nos maniçobais baianos eram mais favoráveis do 
que as da Amazônia. O número de árvores cortadas, quando havia densidade, o 
terreno, a coagulação ao ar livre e o custo da vida eram baixos. Apesar do preço· 

. menor (8 s. para a maniçoba, 9 para a hévea no final de 1908), sua extração era 
talvez mais rendosa que a da seringueira. Mas sua freqüência era pequena. 

Apesar de certo esfôrço de cultivo, a Bahia não podia contribQ.ir com muito 
para o mercado. A fraude imperou nesse comércio, como aconteceu taµibém na . 



BOLETIM OEOORAFICO 

Amazônia. Mas não foi êste o fator do malôgro, e sim a competição da hévea do 
Oriente. Os preços caíram e com a abundância do produto melhor, a crise para a 
maniçoba veio antes do que para a seringueira. 

Muitos outros produtos extrativos, como o sal, a araroba, o azeite de balela, 
as peles de cabra (além das de boi), carnaúba, ipeca, tucum, piaçava, figu
ravam sempre numa grande variedade e numa freqüência irregular nai expor
tações baianas. · 

ABASTECIMENTO 

Retomando o quadro que bosquejamos para o periodo inicial, a situação do 
abastecimento terá melhorado no final do século. Mas, continuava sujeita às 
irregularidades crônicas. 

Os rebanhos se desenvolveram na Bahia desde o I século. As regiões pecuá
rias continuaram a expandir-se, apesar das sêcas, pragas, salvo talvez a do São 
Francisco, durante o período considerado. A Bahia se auto-abastecia e exportava 
gado, pelas divisas norte, embora o importasse para engorda do norte de Minas. 
É provável que seu balanço de carne fôsse favorável, apesar de continuar duran-
te todo o período a importação de charque do Rio Grande. · 

Para alimentação, se desenvolvera também um rebanho ovino numeroso (o 
segundo do Brasil) , conquanto de pequeno porte. Era ·o gado do pobre, como a 
cabra. Esta chegou a proliferar, como uma providência, nos sertões agrestes, 
constituindo o primeiro rebanho do Brasil. Sua influência na alimentação popu
lar foi e é sensível, não obstante os rebanhos caprinos serem de baixos caracterís
ticos para carne e para leite. Ofereceram êles, ainda, um produto reputado de 
_exportação, graças à secura do ar do Nordeste - as suas peles, notadamente ava
riedade denominada "Uauá". 

A exportação de couros e peles, um esteio da economia regional, constituiu 
um subproduto regular dos rebanhos. 

A pesca foi outro grande recurso. Para a rala população da costa e da bôca 
dos rios, ela foi abundante. No rio São Francisco também não faltava pescado. 

A pesca da baleia foi importante indústria, e ela não fornecia apenas o óleo. 
Pescava ainda no comêço dêste século de 350 a 450 baleias por ano. A pesca da 
garoupa pa.ssou a ser florescente em Pôrto Seguro . Na costa, a impressão dos 
viajantes era da vida fácil. Ainda hoje o é em lugares mais saudáveis e com pou
ca gente. 

Mas é fora de dúvida que eram empregados tradicionalmente métodos des
truidores. ~ não se desenvolvia, senã-o muito limitadamente (caso do surubim, no 
São Francisco, e do camarão sêco, no Recôncavo) a prática de conserva. Importa
va-se então grande quantidade de bacalhau português, que atendia a hábitos 
culinários tradicionais. 

A crise dos produtos de exportação e o aumento das populações teriam levado 
ao desenvolvimento das economias fechadas, de aufo abastecimento, fomentada 
pela cultura de quintais e chácaras. Há também uma razão ecológica. Culturas 
que se adequavam facilmente à região costeira, úmida e florestal, não encontra
vam escoamento no comércio: jaqueiras, fruta-pão, e outras fruteiras, inclusive 
a laranja e a· banana que hoje são comerciáveis. O café, com a irregularidade 
das estações, não progredia muito. O cacau veio depois. O resultado é que as con
dições locais, favorecidas ainda pela pesca, fomentavam em pequena economia 
fechada. 

Quase tôda a alimentação consumida não passava pelo mercado, e quando 
aparecia, nas fefras municipais, se cotava a preços muito mais baixos do que 
os vigorantes nos centros maiores. 

As matas são um fatçr de suficiência local, salvo em algumas zonas. O co
mércio de madeiras, florescente em outras ~pocas, sobretudo do "pau-brasil", 
se reduzira. Mas as matas forneciam. lenha, carvão, material para casa e todos 
os utensílios e para as construções navais. 

Essa variedlj.de de produção tornava relativamente fácil a vida no Recôncavo 
e litoral e no sertão menos assolado pelas sêcas. · 
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A variedade de recursos de abastecimento, num sistema de economias fecha
das e de serviços domésticos, perturba até hoje as comparações de padrões de 
vida, particularmente de alimentação, bem como falseia a comparação da renda 
social. 

Entretanto, continuava o abastecimento a sofrer a precariedade e lrreguia.;. 
ridade de certos fatôres principalmente dos seguintes: - os grandes preços dos 
produtos de exportação, que desviava trabalhadores e fazendeiros das culturas 
de abastecimento: - as sêcas nos estados do No·rdeste, que provocavam intensa 
procura de farinha e outros gêneros na Bahia, e resultavam em carestia; - as 
sêcas e as epidemias no próprio estado (a febre amarela, a varíola, e a cóle
ra, que devastou no meado do século, além do paludismo), diminuindo a produ
ção; - as deficiências de transportes, de armanezagem e de crédito, impossibili
tando estoques e fomentando a especulação dos intermediários; - o baixo 
padrão social e político da agricultura de abastecimento, subordinada ao presti
gio dos senhores de engenho e das populações consumidoras urbanas, que for
çavam medidas arbitrárias ou imediatistas em prejuízo dos pequenos agri
cultores. Talvez dos únicos atos que revelem uma reação seja um que, apoiado 
ou inspirado na campanha ab-0licionista, dá preferência à produção de trabalha
dores livres, na segunda metade do século. 

O normal, porém, é a sucessão de gritas dos consumidores e de gritas do.9 
produtores, enquanto nas z·onas mais prósperas, como se tornou o caso típico 
da cacaueira, os trabalhadores ganham mais, mas passam relativamente pior, 
embora sejam mais capazes de importar confortos convencionais e superflui
dades; 

Do lado do interior que fornecia farinha e outros gêneros, o menos protegido 
e que pagava mais caro as importações, a queixa era permanente, e nunca poupa
va o govêrno: 

"O govêrno novo 
tá na Bahia 
matando o povo 
na mercadoria ." 

No final do século, o dramático episódio de Canudos desorganizou a produ
ção do Nordeste, agravando quiçá o seu empobrecimento. Mas as tropas e os 
fornecimentos militares espalharam muito dinheiro, em proveito ao que parece 
do comércio da capital e outras cidades. Resultou a carestia, e mais uma vez a 
farinha ficou pela "hora da morte". Foi assim também um dos fatôres ocasionaia 
de crise de abastecimentos. 

OBRAS PÚBLICAS 

As grandes obras ou serviços públicos requeridos para o desenvolvimento 
da Bahia encontravam freqüentes iniciativas, mas arrojadas e temerárias, face 
ao vulto dos capitais locais. Também as tendências econômicas, e quiçá as más 
administrações (pois melhores deviam ser em face daquelas condições gerais 
menos animadoras), sem embargo de figuras exepcionais como Gonçalves Mar
tins e J. M. Wanderley, não atraía o capital forasteiro, como o Sul lá pelo fim 
do século. É enorme e admirável, porém, a lista de projetos e de realizações, 
em que avultavam as obras do pôrto na quadra de 1830-40, a Estrada de Ferro 
visando ao São Francisco 0858 em diante), novo atêrro em 1867, companhia de . 
carris, 1869, a estrada de ferro (central da Bahia) que deveria alcançar Santa 
Isabel do Paraguaçu, a ponte sôbre o rio Paraguaçu 0884), Estrada de Ferro 
Nazaré, concedida em 1870, o novo projeto de docas, objeto de uma companhia 
fundada em Londres por Mauá, a qual se dissolveu em face de "moras e complica
ções da administração" 0870), as companhias sucessivas de navegação no . Re
côncavo e litoral ao longo do século, o Serviço de Navegação do São Francisco, 
a Cia. de Gás, autorizada em 1861, os planos inclinados e os elevadores, a estrada 
de ferro de Santo Amaro, mais tarde a de Ilhéus-Conquista, e afinal as vultosas 
obras do pôrtei da Bahia, a partir de 1911. Os faróis da Bahia, Morro de São 
Paulo e Abrolhos, ao lado de melhoramentos nos portos, caminhos no interior 
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e linhas telegráficas, foram trabalhos do século passado, não continuados quiçá, 
na progressão, neste século . Muitas des.sas obras pioneiras se fizeram, concluída 
a reação dos indígenas nos sertões da Ressaca e da Conquista, onde ainda no 
comêço dêste século se subjugavam e extinguiam aldeamentos selvagens. Essas 
realizações materiais contribuíram consideràvelmente para dominar a paisa
gem difícil do estado, abrindo caminho para as realizações presentes, e se mais 
não puderam alcançar, não se deve tanto às más administrações, mas sobretudo 
às condições econômicas gerais da província e estados que não asseguravam a 
amortização dos capitais requeridos. 

INDÚSTRIA 

Além da do açúcar, vemos o florescimento das de produtos de fumo, estas 
urbanas (capital e Cachoeira a princípio) . Em 1835, falava-se na "indústria nas· 
cente de fazer charutos", antes importados de Havana, Nova Iorque e Gibraltar. 
Mas a de rapé já era ampla, e a Bahia tinha monopólio. Contava a Bahia três 
fábricas , e já no ano seguinte, referia o mesmo informante mais uma. 

Um suíço teria aperfeiçoado a técnica indígena . A fábrica de cigarros Leite & 
Alves, filial do Rio, foi estabelecida em 1856, e a de charutos Dannemann, em 
1873, mas antes havia pequenos fabricas. 

Na indústria de tecer, Calmon (1836) se refere a uma, "a braço", no Ca
beça. A importação, só de tecidos de algodão, em 1835, era de 3 984 contos: 47% 
da importação baiana, em que todos os tecidos participavam com 65 %. Pernambu
co já tinha uma fábrica "em grande escala". 

Depois se foram instalando outras na Bahia, para panos grossos, as quais 
cresceram em número e certamente em qualidade de artigos , depois da revoga
ção do tratado inglês, de 1810, pela clarividente ação do ministro Alves Branco, 
que era baiano, em 1844. Uma dessas fábricas , a de Valença, ficou conhecida no 
meado do século, como "a melhor em t cdo o Império e talvez Sul-América' '. Terá 
sido sucedida na importância do empreendimento pela fábrica de Luís Tarquí
nio, na Boa Viagem, de que trataremos adiante. 

Até 1890, há notícia de mais nove fábricas instaladas na Bahia. Mas as con
dições locais não poderiam, por um lado, ser muito favoráveis, dada a crise na 
maior parte da década de 70 e quase tôda a de 80 . 

Em 1890 e 1891, criam-se cinco companhias no ramo têxtil: a União Fabril, 
consórcio de cinco fábricas existentes, uma de capitais baianos, estabelecida em 
Sergipe, Estância; outra - a poderosa Companhia Progresso Industrial da 
Bahia com 10 000 centos de capital e a mais notável de tôdas, a emprêsa de 
Luís Tarquínio: a Companhia Empório Industrial do Norte. Esta emprêsa cons
truiu o conjunto fabril que terá sido o mais moderno naquele momento, e a 
experiência social mais avançada da época. Luís Tarquínio, tendo o apoio de 
outro homem esclarecido, Leopoldo José da Silva, ambos enriquecidos no comér
cio, começou realizando larga obra de saneamento, planejou sua fábrica, rejei
tando as comuns ofertas de fábricas completas e escolhendo a melhor em cada 
centro ou de cada experiência, e, ao mesmo tempo, projetou a vila operária, que 
já teria sido inaugurada (naturalmente a primeira parte) em 1892, na qual, 
utilizando as sugestões de idéias e experiência socialistas do século XIX, insti
tuiu realmente um sistema original de valorização do trabalhador e de estímulo 
à eficiência. É uma experiência realmente admirável , espantosa . 

Em outros ramos, encontramos em Miguel Calmon (1836) referências de 
fabricos de cerveja, de vinagre e de livros em branco, além de ferrarias, cujos 
produtos, mais caros naturalmente que os inglêses, eram porém, como os portu
guêses, preferidos a êles. As telhas e louças de Nazaré e Aratuípe já tinham fabri
co regular e reputado de há longo tempo. 

Kidder fala numa boa serraria de Valença, que faria materiais mais elabo
rados. 
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Em 1841, uma "Companhia para introdução e fundação de fábricas úteis", 
não vingou, pois "faltava o indispensável aparelhamento bancário". No mesmo 
ano, com privilégio provincial, em 1843, houve uma iniciativa de fábrica de papel. 
Teve que vender os maquinismos pouco depois. 

Em .1869, Aristides Novis & Cia. obtém um outro privilégio para uma fábri· 
ca de papel. 

Em 1860, inaugurou-se a fábrica de chapéus Bastos & Cia., com 250 operá
rios. Em 1881, cria se outra emprêsa de chapéus com 1 500 contos. Em 1872, havia 
quatro fundições destacáveis. Em 1877, privilégio da Companhia Salinas de 
Margarida. 

Em 1861 houve uma exposição em que os produtos industriais baianos figu
ravam. 

Entre 1890 e 1891, funda-se , para outros ramos afora os referidos, uma 
.série enorme de emprêsas, para serraria e mobiliária, biscoitos, álcool, carrua
gens, etc. Nessa fa.se chamada do encilhamento, ainda mal estudada no Brasil, as 
emprêsas estabelecidas na Bahia apresentaram coeficiente de solidez relativamen
te elevado. Fct uma época construtiva, em suma. Depois, contavam-se nos esta
dos 123 fábricas. Certo é que a expansão monetária foi a excessos desastrosos, mas 
atendia inicialmente à necessidade do país que, por um lado, saía do trabalho es
cravo para o regime das "fôlhas de pagamento", o que requeria mais numerário 
em circulação; e, por outro, precisava abrir novos meios de vida para substituir a 
crise das lavouras e das exportações. Rui Barbosa teve o mérito de bem compreen
dê-lo, superando os preconceitos de raiz colonial: sua política monetária e adua
neira partia dessa consciência. Pena é que, na sua curta e agitada gestão, não 
tivesse levado a cabo sua experiência, e que a inflação tivesse sido deixada a 
excessos que êle procurava prevenir. 

Em 1912, os estabelecimentos industriais reputados "grandes" (imicamente, 
ao que pinece, dos sujeitos ao impôsto- de consumo, eram 83 na Bahia (12.0 no 
Brasil) , mas com um capital de cêrca de 28 000 contos - (7.0 lugar), e uma 
produção de 25 000 contos (8.0 lugar), e com 10 009 operários (8.º lugar). 

A indústria baiana também se aproveitou da 1.ª guerra mundial, mas numa 
escala menor, pelo estado de desânimo em que estava anteriormente. A porcen
tagem da Bahia no total da indústria nacional, apurada no censo de 1920, em 
capital aplicado (3,5), fôrça motriz (4,0), operários (5,7) e produção (2,8) caiu 
no censo de 1940 para respectivamente 1,9, 2,3, 3 e 1,3. 

O desenvolvimento da indústria no Sul não encontrava paralelo na Bahia. A15 
razões principais parece-nos terem sido: ritmo fraco de capitalização, a deca
dência política da Bahia na República, efeito e novamente causa, as dificuldades 
de transportes, e a carência de energia, que, para vencê-las, não encontravam 
recursos na economia colonial baiana, as quais terão sido também causa de 
outra carência, a quase nula imigração. Tôdas estas causas estão intimamente 
relacionadas entre si e ainda com outro fator, que é freqüentemente personaliza
do nas figuras de Pedroso de Albuquerque e Pereira Marinho, e de outros ricos 
comerciantes, salvo talvez Aristides Novis, antes e depois dêles; 'ºª quais, sendo 
os financiadores e acumulando capital em sólidos estoques e em seguras opera
ções acostumadps aos azares dos negócios na Bahia, eram os arrematantes de 
lavradores e industriais nas crises intermitentes, os grandes compradores, por 
"10 réis de mel coado", nos freqüentes momentos de apertura. Dêles recebiam 
terras, os engenhos e as ações das fábricas. O interêsse dêles nos empreendimentos 
de produção era secundário, quando não fôsse nulo: não tinham tirocínio indus
trial. O espírito de iniciativa e indústria, tão vivo e tenaz na história ainda re
cente da Bahia, havia de desencorajar-se e evadir-se em grande parte. E com is
to, a natural perda da experiência industrial, enquanto a indústria evoluía nou
tras partes. 

A história da Bahia e mesmo do Brasil, porém, está por fazer-se. 
Infelizmente não encontramos mais amplas fontes de documentação sôbre 

as pequenas indústrias, naturalmente variadas, que deveriam existir na Bahia no 
comêço do século XIX, e como elas foram afetadas pelas alterações econômicas 
do novo século, particularmente o tratado de 1810 com a Inglaterra (tarifa adua~ 



BOLETIM OEO(}RAFICO 

neira básica de 15% que vigorou até 1844). As observações referentes a outras 
partes do Brasil não deixarão de ser válidas para a Bahia. A influência é evi
dente. E a referência de M. Calmon à concorrência das enxadas britânicas às 
baianas, que eram preferidas, embora mais caras, como não podia deixar de ser, 
esclarece o problema. Nessa quadra e até recentemente, a tarifa aduaneira dos 
Estados Unidos impedia a concorrência de similares inglêses muito mais baratos. 

Parece-nos claro que não pode deixar de ter desencorajado, quando não 
impossibilitado, o desenvolvimento 'do artesanato e da indústria na Bahia, a polí
tica livre-cambista imposta pela Inglaterra e favorecida pelas idéias acadêmi
cas, e pela falta de informação sôbre os fatos, na época. Miguel Calmon, senhor 
de engenho de visão geral, porém, reclama: "Alguma proteção de mais às fábri
cas, que a despeito de tantos inconvenientes, estão sendo fundadas, entra igual
mente na classe dos meios favoráveis ao nosso intento. A indústria nascente 
carece dessa projeção: os povos mais cultos deram antigamente, e ainda hoje 
oferecem exemplos do que vos digo. Não apliquemos os princípios da liberdade do 
comércio, até o ponto extremo de estorvar, que se avigore a nova indústria na
cional". 

Era u'a manifestação de quem c'Ontrariava fortes preconceitos da época. 
Só revolucionários, como os federalistas do Forte de Mar, - 0833), depois 

de condenar a permissão de estrangeiros no comércio a retalho, avançavam: "e 
também devem sofrer grandes direitos tôdas as obras feitas importadas para 
ésta província, a fim de em nada prejudicar às fábricas e oficinas de marceneiros, 
alfaiates, sapateiros e a todos que tiverem e .~tabelecido qualquer ramo de in
dústria na província, mesmo sendo estrangeiro." 

Embora a tarifa de 1810, cobrada sôbre pautas de valores, tivesse sido às 
vêzes de incidência realmente maior, quando ocorreu baixa de preços, a regra 
parece ter sido o inverso, segundo Palmela, citado por Oliveira Lima: dos direitos 
não se percebia senão "metade ou menos" em conseqüência da fraude nas avalia
ções; o pior da tarifa, segundo um documento francês, era o sistema "odioso, ve
xatório", o qual obviamente dificultava também as importações essenciais, como 
de resto ainda hoje, e assim não tinha efeito protetor . 

. . 
_ Oliveira Lima aponta o efeito ruinoso do tratado sôbre as incipientes manu
faturas nacionais, citando o lúcido Hipólito da Costa e seu Correio Brasiliense. 
Deve-se ainda prestar atenção ao efeito dêsse ato sôbre a imigração: suas possi
bilidades seriam limitadas face à concorrência dos produtos importados. O mesmo 
O. Lima, conquanto não a propósito do tratado, cita ToUenare sôbre as poucas 
profissões (serviços locais por sua natureza), únicas para as quais havia oportuni
dade para estrangeiros. 

No final do século, Oliveira Martins, estudando a experiência brasileira, acen
tua o "caráter colonial" de nossa economia fazendo paralelo com os Estados Uni
dos. Diz êle: "Abandonando pelo plantio dêsse arbusto enriquecedor (o café) a 
cultura e o fabrico dos gêneros essenciais à vida interna de uma nação, protrai a 
sua vida colonial, adia para mais tarde a sua definitiva constituição econômica. 
As teorias de livre-troca, olhando apenas para o lucro imediato, esquecem as 
necessidades futuras". 

COMÉRCIO, FINANÇAS E CONDIÇÕES GERAIS 

O comércio da Bahia avultou com o desenvolvimento da navegação a vapor 
e a abertura dos portos. Já em 1824 se contavam 19 trapiches, situação talvez só 
igualada pelo Rio, então pôrto do café. Os negociantes estrangeiros afluíram em 
.grande número, freqüentemente como agentes de grandes casas, sobretudo inglê
sas, mas também francesas e alemãs, e trazendo crédito. Da sua influência, s~m 
falar nos portuguêses (não creio que da falta de comerciantes brasileiros), parece 
ser uma expressão os 4 nomes anglo-saxões numa comissão de 6, nomeada pelo 
govêrno da Sabinada para gerir os armazéns tomados aos "marotos". 
. Já vimos a posição do comércio no crédito e no contrôle da lavoura e da in
dústria. Não se pode, entretanto, desprezar o papel que êle teve com os longos 
adiantamentos que fazia ao interior até há bem pouco tempo. :ll:le era o batedor 
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dos caminhos e o correio das noticias e das idéias. (A história do caixeiro-viajan
te ainda está por ser escrita, e não tem pouco de romântica, ao lado de sua 
grande importância econômica e cultural). Pela falta de crédito, e pelas outrai 
condições internas e externas de nossa economia, o comércio, se em parte fi
nanciava fregueses, mesmo na crise, e os aliviava do pior, em parte se locuple~ 
tava dos paradeiros e das aperturas. É certo tàmbém que muitas das queixas 
sôbre êle vinham dos devedores imprevidentes e pródigos. Todavia, as fortunas 
foram feitas pelo comércio. 

E contudo, apesar de terem estas atingido em alguns casos um vulto cons1 .. · . 
derável, o comércio baiano, acompanhando as condições da economia geral da 
província e depois do estado, foi decaindo de sua importância relativa, sem 
embargo de seus capitais ainda serem consideráveis no comêço dêste século. Su
pomos que as grandes aplicações baianas em apólices, que ficaram famosas, 
provinham de reservas do comércio. 

Uma estimativa oficial da circulação monetária em 1907, atribui à Bahia 96 
mil contos, num total brasileiro de 743 mil, tendo apenas na frente Minas e São 
Paulo (130 mil) . É provável que a velocidade de circulação em Sã:o Paulo 
Já fôsse bem maior, exigindo relativamente menor massa de moeda, mas a cifra 
da Bahia é expressiva do capital existente em reservas de gavetas e pés de meia. 
(Pernambuco 53 mil) . 

Góis Calmon apresenta uma lista dos bancos, dos quais, pela sobrevivência, 
salientamos o Banco Econômico e o Banco da Bahia. Mas houve numerosos outros 
de grande projeção em suas épocas. A vida bancária na Bahia teria que sofrer 
dos excessos e desorientações, nos dois sentidos, da política financeira do poder 
central, sob a pressão de uma economia débil e flutuante, sofrendo as- crises in
ternas de crescimento e ainda mais, pela sua situação reflexa, as crises --Oriundas 
de fora; política crescentemente formulada sem atenção aos interêsses da ,&Jro
víncia e do estado, que ia cedendo terreno na economia e na fôrça política. 

Também é de destacar, entre as grandes casas estabelecidas na Bahia, e que 
existem hoje, a Cia. Aliança, Morais & Cia. e, depois de 1890, Magalhães & Cia. 

As casas de comércio em 1912 eram 16 094, sexto lugar no Brasil, sendo as 
casas atacadistas 257, quinto lugar, no total brasileiro de, respectivamente, 251 22~ 
e 2 910. Ainda nessa época, e por algum tempo mais, numa tendência decrescente, 
o comércio baiano alcançava todo o norte de Minas, Goiás e o sertão de Pernam.+ 
buco e Piauí, além de Sergipe. , 

Na falta de dados sôbre a renda social ou produção total líquida do estado, 
e ainda sôbre entradas e saídas de capital e outros pagamentos, que nos permi
tissem um balanço geral das contas, a melhor aferição numérica da situação de 
uma região econômica, mormente tão sujeita ao intercâmbio com o exterior.A 
depois com outros estados do Brasil, é o balanço de comércio (também cham!!-dq 
balança comercial). Mesmo os dados sôbre êste são falhos. G. Calmon e outr~ 
logo ressaltam que o valor das exportações e das importações era diminuído pará 
escapar dos impostos. É provável que as deduções se equivalessem, salvo, potélll~ 
nas épocas de exportação de pedras preciosas, mais fáceis de subtrair da t.iSc~ 
zação. 

Miguel Calmon "não têm escrúpulos", segundo diz, de estimar a exporta~· 
de 1835 (ainda não havia diamantes) em 10 000 contos, quando, segundQ, .os ~~ 
zimos, teria sido de 5 800. Mas convém notar que uma das razões por que assü# 
estimava (além da rebaixa dos preços, do contrabando, das "guias ' de ou~~ôl!_.. 
portos") era a idéia de equilíbrio que supunha deveria haver com a h;nportl}-;, 
ção d.e 9 000 em cifras oficiais. (A propósito da origem das importações, de ~ 
total de 8 813 provenientes do estrangeiro, 5 657 eram inglêsas) . _ · · 

Com aquela reserva, podemos ressaltar, pela sua fundamental f.ínport_A.I,1-
cla, o constante deficit no comércio durante o séc~o passado; Raros e~er.cf~ 
cios eram favoráveis. Só na última década se registrou saldo, mas pequeno. · 

Além do deficit, é importante acentuar a estrutura das importações. Ainda 
em 1816, os escravos constituíam mais de 25% do total. Considerados na impQrta
ção, são êles bens de produção. Antes dos "liberais princípios", as.atl.vidades ln,;. 
ternas exigiram relativamente mais bens de ·produção: ferramentas, matérias-

1- 25546 
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-primas, etc. Depois, entrariam preponderantemente artigos de consumo. Assim, 
na importação do exterior, em 1835, êstes representavam quando menos 88%, as
sim mesmo se computarmos entre os bens de produção os 6% de artigos não espe-
cificados . · 

Tenho a impressão de que se deve estudar a influência que terá tido no 
futuro o "crédito em mercadorias" que o comércio importador, sobretudo inglês, 
proporcionou à Bahia, já desde antes da abertura dos portos, segundo o teste
munho do desembargador Brito, e talvez muito mais depois: influência benéfica 
na medida em que representou bens de produção, e quiçá maléfica na extensão 
em que fomentou o padrão de consumo suntuário de u'a minoria de senhores e de 
doutores, o qual estava acima das possibilidades normais, gravando a futura 
balança de pagamentos e concorrendo para as quedas de câmbio. Êsses hábitos 
suntuários contribuíram (e ainda hoje) para agravar as crises, impedindo a for
mação de melhores reservas nos anos bons. Constituem, em suma, .um fator de 
maior descapitalização, além de desequilíbrio no balanço de pagamentos. Êle 
era aliás encorajado a princípio pelo liberalismo aduaneiro, e depois pela tarifa 
antieconómica e de inspiração aristocrática, como bem observou Luís Tarquínio. 

O que aliás também acontecia com o restante sistema fiscal. 
O deficit no comércio com o exterior sanou-se, passando a Bahia, com o 

cacau e a variedade de pequenas exportações, a contribuir para a receita líquida 
de cambiais do país. 

O saldo no comércio exterior resultou da melhoria das condições internacio
nais para os nossos produtos (fim do século), mas sobretudo da transferência do 
deficit para o comércio interno; e coincidiu com a queda do prestígio político da 
Bahia no país e o surto do café e das atividades criadas com os seus lucros e a 
imigração, chamando para São Paulo tôdas as energias. A não ser a episódica se
dução do "ouro negro", era inevitável que a produtividade sem paralelo de São 
Paulo nessa quadra at.raísse os capitais ~ a mão-de-obra, sobretudo num país 
tão afeito à mobilidade e particularmente de zonas onde as atividades fixadoras 
já estabelecidas eram reduzidas (indústrias e agricultura com elevados capitais 
fixos e empregos estáveis). 

Assim, a Bahia, produtora que passou a ser de moedas estrangeiras, era indi
retamente uma das financiadoras das importações essenciais à industrialização 
de outras áreas, às quais pagava ainda preços mais caros do que os dos artigos 
importados, e isso enquanto continuava sujeita às instabilidades dos mercados 
exteriores para sua produção. Nem as suas vendas ao resto do país nem o orça
mento federal tinham o papel de compensar a desvantagem. 

O comércio interno passou a fornecer não só o parque, ou quase sómente êle, 
como na primeira metade do século XIX, mas uma variedade e quantidade maior 
de produtos manufaturados e primários. Não tendo desenvolvido a indústria do 
açúcar antes da limitação, nem as manufaturas, como Pernambuco ao menos, a 
Bahia passou a grande freguês da indústria e da agricultura do Sul e mesmo de 
Pernambuco. Essa produção nacional protegida se levantou sob o guante do 
desequilíbrio crônico nos pagamentos internacionais do Brasil, o qual determinou 
as quedas de câmbio sucessivas, e criou uma necessidade de menor dependência 
do exterior . A l.ª guerra mundial veio trazer-lhe grande impulso. 

Embora as quedas de câmbio tivessem "estimulado nossa amortecida capaci
dade de trabalho", como observou G. Calmon, referindo-se às exportações baia
nas, elas não foram suficientemente utilizadas, ao lado das tarifas de intenção 
ou éfeito protecionista que se iam ocasionalmente adotando, para a criação, na 
Bahia, de atividades produtivas visando ao seu próprio mercado e aos mercados 
nacionais. As outras condições da nossa economia explicarão o fato . 

Enquanto isso, as indicações são no sentido de que a evasão de capitais foi 
muito maior que as entradas, mesmo sob a forma ilusória de grandes empréstimos 
públic·os de duvidosa aplicação. Além disto, a Bahia sempre foi altamente tribu
tária ao orçamento federal. 

O principal característico das finanças da província, depois do estado, é 
uma constante em economias similares em todo o mundo: basear-se em impos
tos indiretos, particularmente sôbre as exportações. 
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Houve reduções de direitos de exportação para facllltar ao açúcar enfrentar 
a critica competição mundial. Mas no caso do cacau, isento até 1860, dai em dian
te subiu de 6% até atingir 18% no comêço do século, quando só o impôsto de ex
portação sôbre o cacau, explorando as condições excepcionais da Bahia no mer
cado mundial, e estimulando certamente os concorrentes, já representava cêrca 
de 28% da receita tributária do estado. O impôsto de exportação foi crescendo a':' 
partir do fim do século, para só declinar ultimamente. 

A flutuação nas receitas, se bem que ligeiramente atenuada na Bahia por 
certa variedade das exportações (o que sempre tornou menos aguda a crise és
trutural), refletia sensivelmente a sorte dos grandes produtos (ainda hoje a do 
cacau). Daí a incerteza e os deficits, agravados pela imprevidência. 

O que sempre agravou o defeito estrutural do sistema tributário, retardan
do a sua superação, que deve vir de uma economia mais intensiva e diversificada, 
é a baixa produtividade das despesas públicas. 1!.:ste fator transforma a receita pú
blica em processo de descapitalização e empobrecimento, como é patente na zona 
cacaueira. É de interrogar, porém, se, face à carência de recurso para obras e ser
viços, nas condições do estado, e diante da pressão por empregos públicos, decor
rente da falta de absorção em atividades lucrativas e atraentes (entra também 
aqui o preconceito contra as atividades comerciais e industriais, particularmente 
artesanais), poderiam as administrações públicas refrear essa tendência. 

Não se têm estudado ainda a natureza e a experiência do nosso aparelha
mento fiscal. Mas é de supor, por exemplo, que êle venha tendo na história o 
efeito de acelerar as altas e de agravar as baixas, ora aplicando sôfregamente re
ceitas não previstas naquelas ocasiões, ora retraindo-se de aplicações, pelo malô
gro das previsões orçamentárias, quando as despesas públicas deveriam ter um 
papel regulador. :iJ:sses desequilíbrios foram acentuados pelos empréstimos para 
"tapar buracos", para obras destinadas a "inglês ver", isto é, a mostrar "melhora
mentos" ou "progressos" figurativos, em que encontrava derivações um complexo 
de nobreza sem dinheiro ... ou quiçá certo traço litúrgico da nossa cultura. 

Condições mais favoráveis de aplicações no Sul do país determinaram um 
fluxo de transferências de lucros auferidos nos anos bons. carências elementares 
de transportes e de energia (elementares, porque ainda abaixo dos sofríveis pa
drões nas melhores zonas do pais) terão sido, e continuam sendo, as principais 
razões desta evasão. 

CONCLUSÃO 

Concluindo o panorama esboçado, relembramos, embora sem insistir nêles, 
alguns fatos relevantes. Depois da guerra da Independência e de um recesso nos 
negócios internacionais, recrudesceram as desordens e as rebeliões, ora de escra
vos e forros, ora de nativistas (mata-marotos) e de "federalistas"'. 

Na década 1840, houve certa reanimação. Na de 1850, sempre em altos e bai
xos, houve maiores iniciativas, mas veio a cólera de 1855, a sêca entre 57 e 61, e 
o descontrôle de crédito, que deu em falências . Entre 60 e 65, a Guerra de Secessão 
veio salvar, mas logo a guerra do Paraguai exigiu muito da Bahia. O desgaste foi 
grande. "Negros para o café" e soldados para a guerra. A Bahia não pôde apro
veitar os lucros do período anterior, embora se registrassem vários empreendi
mentos. Logo a seguir, a moléstia da cana em 1873, a concorrência dos diamantes 
do Cabe·, a escassez de gêneros, o êxodo de escravos para o Sul. Esta crise, segundo 
Góis Calmon, se prolonga até 1890. Em 1880, há muitas falências, seguidas de con
tínuo abatimento e âesânimo. Reanima-se a economia no comêço dos anos 90, 
com melhores preços, o cacau que aparece, a borracha e carbonado, o crédito, 
até demasiado, a "febre" de iniciativa. Logo vem a sêca de 1893. Em 1900 o cacau 
avulta,~e num crescendo, mas sofre também freqüentes flutuações e sobressaltos. 
O fumo se havia restabelecido. O açúcar veio a ter uma nova oportunidade com 
a guerra de 1914. O café ganhou preços bons. Enquanto isso, sempre. con~inuaram 
as crises de origem climática e as especulações nos preços internac10n~1s. A Ba
hia não conseguia capitalizar. A única "fronteira" era o cacau. O ser~ao manda 
excessos de braço para São Paulo: 50% da população de alguns munic1p1'os entre 
1920 e 1940. 
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Numa curva de longa tendência (médias móveis em longos perlodos) poder~a
mos figurar êsse perlodo da história da Bahia por uma alta no comêço do século, 
uma baixa nas décadas 20 e 30, uma recuperação no meado (décadas 40 e 50), 
logo interrompida, uma ligeira reanimação no comêço dos 60, para cair em se
guida com a guerra do Paraguai até 1890, quando se registra nova alta. 

0 Nessa sucessão de crises, que não correspondiam às crises do Sul do pais, 
e cuja história precisa ser feita com mais vagar e melhor análise, a Bahia se foi 
recolhendo no tempo. 

A variedade de exportação lhe assegurou, apesar de tudo, grau menor de 
Instabilidade que outras regiões e estados do país. A variedade de produções de 
consumo interno, apesar de as crises de abastecimento se terem sucedido intermi
tentemente, lhe manteve um padrão de vida não-monetário que, embora baixo 
ainda se compararia favoràvelmente com o de outras regiões brasileiras aparen
temente em melhor situação. Mas, face à fraqueza das exportações, reduzia-se 
sua capacidade de importar os confortos que se iam impondo nos hábitos mo
dernos, enquanto as condições econômicas gerais não favoreciam a criação e 
manutenção de atividades industriais no estado. Eis aqui o recuo no tempo. 

Os obstáculos naturais aos transportes, e a carência de energia, numa época 
em que a eficiência passou a ser medida pelo fator H. P . de que dispõe o ho
mem, deficiências que refletem a descapitalização, mas que, se vencidas criam 
as condições para superar outras dificuldades, viriam retardar a recuperação da 
Bahia, convidando os capitais e muitos homens de iniciativa a buscar emprêgo 
fora. 

Por condições históricas, teve a Bahia que pagar tributo ao Sul. Duplo tribu
to: de comprar mais caro as mercadorias (tecidos e artefatos de São Paulo, quei
jos e manteigas de Minas) , e de fornecer braços e capitais. Só condições muito 
melhores de transporte e energia , aliadas à reanimação do fim do século, teriam 
podido resistir à absorvente atração de São Paulo. 

A decadência relativa da educação não é mais do que uma decorrência da si
tuação geral, refletida nas finanças do estado, embora possa ser um motor 
de desenvolvimento econômico, na medida que se antecipe a êste (como é o 
caso ainda dos dispendiosos programas de saúde pública). Sem outras condições 
de desenvolvimento, e assim de emprêgo, os recursos tradicionais de boa educação 
acadêmica na Bahia, contribuíram mais para fornecer pessoal às zonas mais 
progressistas do país, do que para levantar a Bahia; e fo ram sem dúvida mina
dos por uma certa sonolência, a do alheamento do sistema produtivo atual e da 
vida moderna. 

O apanhado histórico mais realista, porém, não autoriza o ceticismo quanto 
à energia do homem. Nunca lhe faltou bravura para enfrentar as situações, em
bora lhe tive.<>se falecido freqüentemente o "~aber fazer". Os malogros trouxeram 
nas zonas mais velhas o espírito na poupança e o temor aliado à falta de experiên
cia para iniciativas arrojadas, mas as zonas novas continuaram a despertar o 
espírito do empreendimento e do risco, talvez levado até ao exagêro do puro 
aventureirismo e jôgo estimulados pelas instabilidades da economia colonial de 
expo-rtação . 

Devemos estudar com critério econômico e sociológico a história recente, não 
apenas para nos conhecer - o que já em si é uma finalidade - mas também 
para descobrir os caminhos mais francos do fu turo . 

Quer parecer, porém, que a Bahia vem progredindo ano a ano e o pior da.s 
dificuldades naturais está sendo superado. Esforços relevantes e de visão econô
mica vêm sendo feitos para acelerar essa recuperação. Podemos pois esperar que 
os recursos naturais e humanos revelados na experiência histórica, passem cres
centemente a fixar e atrair capitais e a valorizar o homem e a terra, para criar 
a base material da perenidade dessa cultura baiana, onde uma variada humanida
de reflete a geografia numerosa e a longa e rica história do intercâmbio entre 
os vários núcleos e formas de cultura material e espiritual; cultura feita de com
preensão humana e de bom espírito de acomodação, mas não de fraquezas; em 
que os tipos mais primitivos se mesclam com os mais requintados pela tradição, 
.e ·o arrôjo, a irreflexão e a ingenuidade se associam à serenidade e à sutileza; 



TRANSCRIÇÕES 

em que certo ceticismo pelas riquezas materiais, grande desapêgo em si, saudâvel 
horror à pressa e à agitação, estão ao lado de um ar aventureiro, de um gôsto da 
luta, do empreendimento, de uma tenaz resistência à adversidade, de um devota
mento às idéias e à humanidade; cultura em que não são o derrotismo, que aliâs 
está passando, o acento declamatório, a figuração, senão traços transitórios de 
condições depressivas, pois os mais permanentes são a fé, a confiança, o des
prêzo pelo progresso vão e aparente, o prazer da vida no que tem de mais 
essencial ao corpo e ao espírito, sabendo-o viver com modéstia, mas boa comida e 
coração alegre; essa Bahia de rudes chefes sertanejos, de "cabrocadores" do oeste, 
de mineradores levados do diabo e leais jagunços de sangue frio, de sertanejos ca
lados e tenazes, de senhores calmos e amáveis do Recôncavo, de povo parcimonio
so, salve· para a mesa hospitaleira, nas zonas estacionárias, mas perdulário nas zo
nas progressistas, de oradores e epigramistas, de engenheiros audazes, de em
preendedores que n ão esmorecem, de políticos de raça, ora se revelando na batalha 
sem quartel pelas grandes bandeiras da liberdade, ora contornando com peculiar 
sabedoria as dificuldades dos homens e dos caminhos. 

,__ AOS EDITôRES: Éste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto regtstad 
_. ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que aeJ-: 

enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse .modo 2IU'a mala amp 
-lifusão de bibliografia referente à geografia brasileira. 
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O Sertão da Paraíba 

NOTAS DE UMA EXCURSÃO GEOGRAFICA ENTRE CAMPINA 
GRANDE E TEIXEIRA* 

Walter Alberto Egler 
Geógrafo do C.N.G. 

o sertão da Paraíba, na parte considerada, permite a subdivisão em tJ."ês uni
dades: 

a) O "cariri" paraibano. 
b) A depressão de Patos. 
c) A região do Jabre. 

Cada uma destas unidades apresenta características próprias que permitem 
a sua distinção do quadro geral do "sertão", conforme se verá adiante. 

a) O "cariri" paraibano 
Transpostas a escarpa da Borborema na Paraíba e a região do "brejo" que 

acompanha a borda da mesma, atinge-se o planalto da Borborema pràpriamente 
dito. O relêvo ainda bastante movimentado da região do brejo e da área de tran
sição (agreste) que lhe fica anexa, estabiliza-se numa superfície regular, suave
mente ondulada de 570-580 metrôs de altitude. Esta região plana com a sua caa
tinga espinhenta, a refletir o baixo índice de pluviosidade que prevalece na mes
ma, é localmente conhecida como o "cariri". Esquemàticamente, pode-se delimi
tá-la como sendo a região da rêde hidrográfica dos formadores do rio Paraíba, 
a oeste de uma linha traçada na altura de Campina Grande. Em tôda esta área 
predomina a caatinga agrupada, rica em cactáceas e quase que desprovida de ele
mentos arbóreos. O solo, por sua vez, é raso, pedregoso muito pouco se prestando 
à agricultura. Em alguns trechos piores êle se apresenta lavado a ponto de a pró
pria caatinga tornar-se rarefeita e de porte reduzido, com inteira predominância 
de cactáceas. Areas dêste tipo podem ser observadas em Cabeceiras, Soledade, 
São João do Cariri, Serra Bran.ca, etc. Em outras áreas, as condições são ligeira
mente melhores, com solos mais profundos e uma caatinga mais densa tendendo 
para o tipo da caatinga arbustiva densa. 

Numa região de condições naturais tão drásticas, é evidente que a atividade 
humana não se apresenta muito variada e as formas de economia ficam relaciona
das às possibilidades oferecidas pelo ambiente. As principais que podem ser assi
naladas são: a criação extensiva, as fazendas mistas e a mineração. 

1. A CRIAÇAO EXTENSIVA 

A criação exercida nesta região não difere, nos seus traços gerais, daquela rea
lizada em todo o sertão nordestino. o gado é criado sôlto na caatinga e recebe, du-

(•) Publicamos aqui parte das notas de campo do naturalista Walter Egler que, a serviço do 
ONG, percorreu o Interior da Paraíba e de Pernambuco, Juntamente com o professor Mário La
cerda de Melo, da Universidade do Recife, em viagem preparatória da excursão ao Nordeste que se 
realizaria por ocasião do XVIII Congresso Internacional de Geogra!la. 
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rante a estação sêca, ração suplementar de palma e torta de algodão. Tôda fa
zenda possui por isso plantações relativamente extensas de palma para garantir o 
"refrigério" .no verão. Lavouras de algodão, agave e cereais também ocorrem mas 
com importância secundária. O chamado gado miúdo (caprino e ovino) é cria
do em grande número por adaptar-se perfeitamente às condições locais. De modo 
geral o. gado se destina ao corte, sendo restrito o aproveitamento do leite. 

2 . AS FAZENDAS MISTAS 

Nas imediações de Campina Grande, até onde se faz sentir a influência da 
cidade, aparecem fazendas que além da criação de gado, que é mais voltada para 
a produção de leite, apresentam também atividade agrícola relativamente impor
tante. A lavoura consta principalmente da produção de fibras de algodão e de 
agave, sendo que esta última em muitos casos está deslocando a criação de gado 
que vem sendo abandonada em favor dêste produto. A estas fazendas dedicad~ 
simultâneamente ao abastecimento de leite e à agricultura comercial é que se 
denominou de fazendas mistas. As duas atividades, lavoura e pecuária, exercidas 
nas mesmas não mantêm nenhuma relação de interdependência, sendo, ao con
trário, até antagônicas, pois uma se desenvolve em detrimento da outra. Dentro 
da fazenda, as duas áreas de utilização, a agrícola e a pastoril, são inteiramente 
separadas e, tratando-se de lavoura permanente, não há, pelo menos até agora, 
tendência para estabelecer um rodízio entre as mesmas. 

3. A MINERAÇÃO 

Nc· bordo ocidental do planalto da Borborema, principalmente na área do 
município de Picuí, na Paraíba; daí para os municípios vizinhos do Rio Grande 
do Norte e para os municípios mais ao sul, até a metade norte dos municipios de 
Juàzeirinho e Soledade, estende-se uma das áreas de mineração mais importan
tes do Nordeste, conheciEla por província pegmatítica da Borborema. Esta área 
é considerada como a maior reserva de tântalo e berilo do mundo, representando, 
por isso, uma importância econômica muito grande. São explorados nesta área 
além da tantalita e do berilo, a cassiterita, a xilita, o espodumênio, e também a 
mica e os minérios de cobre, bismuto, ouro e estanho. 

A lavra de minérios, principalmente da mica, data do periodo da primeira 
guerra mundial intensificando-se principalmente no período de 1926-29. Durante 
-0 segundo conflito mundial o abastecimento dos aliados em tantalita e berilo, dois 
minérios de interêsse estratégico, e que era feito em Bengala, tornou-se difícil em 
virtude da interferência japonêsa e voltaram-se os interêsses para as jazidas do 
Brasil. Assim, fomentou-se a lavra dêstes minérios na área considerada da Bor
borema onde já vinham sendo explorados desde 1935. 

A exploração de minérios nesta região - salvo algumas companhias que 
já utilizam certa mecanização representada por perfuratrizes e vagonetas para 
transportar o material de desmonte - é realizada geralmente pela escavação ma
nual por picareta, etc. Grande número de mineradores 1ndiv1duala exploram 
lavras de superfície, lançando mão dêstes métodos prlmltivos. 

b) A depressão de Patos 

O extenso planalto que constitui a região do cariri paraibano é drenado para 
leste pelos formadores do rio Paraíba. Mais para oeste a drenagem é orientada 
para norte e encontra, seguindo esta direção, M bacias do Espinharas e do Pian
có. A bacia do rio Espinharas constitui uma ampla d~ressão na qual está loca
lizada a cidade de Patos, motivo pelo qual ficou designada por "depressão de Pa
tos". Em virtude de sua drenagem para norte esta depressão comunica-se com a 
região do Seridó, no Rio Grande do Norte, sendo sob todos os aspectos uma con
tinuação da mesma. 

Descendo de Teixeira para Patos existe um local denominado de "Pedra do 
Tem Dó" de onde se descortina todo o panorama da depressão de Patos. A serra 
de Teixeira forma uma escarpa de falha abrupta e alcantilada pela qual descem, 
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através de gargantas estreitas, ou formadores do rio Espinharas. Ao pé da escarpa, 
que é rochosa, observa-se um acúmulo de sedimentos, inclusive grandes blocos 
Isolados pela encosta. Em continuação estende-se a vasta depressão -atravessada 
pelo rio Espinharas. A altitude desta planície mantém-se em tôrno de 250 a 300 
metros de altitude numa superfície regular da qual emergem numerosos morros 
Isolados (inselberge). Observando os mesmos percebe-se que obedecem a um 
alinhamento (W-E) constituindo testemunhos de antigas cristas fragmentadas 
.Pela superimposição da drenagem. Cristas mais preservadas podem ser observadas 
ao norte, constituindo alinhamentos paralelos que se perdem no horizonte. Esta 
orientação, predominantemente leste-oeste do relêvo, influi também na disposi
ção da drenagem que, em traços gerais, ou acompanha esta direção ou corta per
pendicularmente a mesma. Assim o rio Farinhas, formador do Espinharas segue 
a direção leste paralelamente a uma crista que é cortada por uma série de bo
queirões entalhados por seus afluentes. Esta crista, denominada de serra das 
Abas, apresenta assim o aspecto de um serrote com os seus dentes pontudos. l!:s
té vale foi aproveitado no traçado da estrada que galga o planalto, fazendo a li
gação de Patos com Campina Grande. 

A paisagem vegetal na depressão de Patos também é bastante característica 
constituindo o que localmente se denomina de "seridó''. O seridó é um tipo de 
caatinga esparsa, isto é, o grau de sociabilidade das espécies, cai a um valor mi
nimo e têm-se então indivíduos isolados, geralmente distanciados entre si. Pre
dominam as formas arbustivas e têm-se então como aspecto geral dà. paisagem, 
arbustos isolados, dispersos numa superfície de solb desnudo e erodido, e aqui e 
acolã ãrvores isoladas. O número de espécies é também muito reduzido, sendo ca
racterístico o "pereira"' (Aspidosperma piryfolium - Mart.) que constitui, geral
mente, mais de 90% da vegetação. As espécies arbóreas são principalmente a 
"umburana" (Torresea amburana Fr. Alem.) e, em menor número, a "faveleira" 
(Cnidosculus phyllacanthus (Mart.) (Pax e Hoffm), aqui atingindo de 6 a 8 me
tros de altura. A paisagem impressiona pela aridez, deixando a vegetação grandes 
claros de solo desnudo. Luetzelburg, no entanto, faz duas referências da exis
tência de matas em Patos (Estudo Botânico do Nordeste, 2.0 vol. pp. 36 e 37): 

Nos tempos de Lêdo, ou de Domingos Vaqueiro, ali as matas abun
davam, as quais, através de Patos se estendiam das baixadas até à serra 
do Teixeira. Como única representante das árvores existe hoje apenas a 
Spondias tuberosa, quando em tempos idos, os cedros, jatobás, etc., vege- ia 
tavam em densos grupos". 

"Suas margens (rio Piranhas) foram em tempos remotos, segundo 
me foi informado, fortemente cobertas de matas, como bem assim a pró
xima lagoa dos Patos, se achava escondida dentro de uma vasta mata, 
hoje, porém, no lugar de matas, se expande uma região deserta do Seri
dó, onde com raras exceções, se encontra ainda um oiti (Moquilia gran
diflora>, ou uma baraúna, as únicas árvores da região." 

Caso haja autenticidade nestas informações pode-se avaliar quão profundas 
Ião as modificações resultantes da destruição descontrolada destas matas. Atual
mente, as condições de solo são as piores possíveis e a erosão promovida pela. re
gime torrencial das chuvas tende a piorar cada vez mais esta situação. Um sis
tema dendrítico de ravinas está corroendo a superfície exposta do solo que, por 
sua vez, é inteiramente coberta de fragmentos angulosos de rocha. O aproveita
mento destas áreas, diante de condições tão impróprias, é restrito e nem mesmo. 
a pecuária extensiva encontra possibilidades de desenvolvimento porque o "pe
reiro", que domina inteiramente na vegetação natural, tem qualidades tóxicas 
para o gado. A agricultura, por sua vez, resume-se em pequenas quadras de algo
dão mocó e a pequenas nesgas de roça nas vazantes. 

c) A região do Jabre 

Próximo à divisa entre Pernambuco e Paraíba, no•município de Teixeira, ele
va-se o pico do Jabre com 1 090 metros de altitude, constituindo um dos pontos. 
teto do planalto da Borborema. O pico destaca-se de um planalto cuja. altitude 
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oscila em tõrno dç ?OO metros e que constitui po~to de dispersão de drenage;m;· a 
partir do qual se distribuem bacias em tôdas as direÇões. :mste planalto, com o pico 
que sobressai ao mesmo, é que constitui a região do Jabre, com caracterlsticaa 
que a distinguem perfeitamente das depressões que a cercam <Patos e alto Pajeú) •. 

Deixando São José do Egito alcança-se a superfície do planalto na cota ~ 
de 720 metros que se mantém regularmente até quase Teixeira. A superfície do 
planalto é predominantemente arenosa mas a sua principal característica é a 
existência de extensos mares de pedra, constituídos por enormes boulders caõti
camente distribuídos. Vistos de longe, êstes aglomerados de blocos rochosos dão a 
impressão de cidades, representando os blocos as· casas. A rocha de que são cons
tituídos êstes blocos é de grã muito grosseirà, apresentando grandes cristais re
tangulares de feldspato, o que lhe valeu a denominação popular de "couro de 
sapo". Entre os blocos se estendem areões que são utilizados para lavoura. 

Acima do mar de pedras (750-770 metros) observam-se remanescentes de uma. 
superfície muito regular, de tôpo plano e onde ocorre uma crosta de canga que 
contribui para a manutenção da mesma. Em tôrno do pico do Jabre esta superfi
cie é bem nítida sobrepondo-se ao nível do mar de pedras e de cristas-rochosas 
que correspondem, por sua vez, a um pedestal no pé da serra. Estas cristas, ~m . 
alguns pontos, apresentam boqueirões resultantes de uma superimposição da dre- : 
nagem que forçou o rompimento dos mesmos. A existência ao pé da serra de uma •, 
ampla lagoa, que seca periodicamente, revela também a existência de uma drena~·,_. 
gem arreica ou pelo menos ainda não definida. · 

Os seguintes fatos podem ser assinalados então: a existência de um nível .de 
grandes blocos fragmentados acima do qual se observam os remanescentes de 
uma superfície aparentemente sedimentar em vias de remoção. Caso esta super
fície seja realmente sedimentar, (o que não foi possível comprovar) poder-se-lá 
aventar a seguinte hipótese: 1.0 > a existência de um paleoclima árido promovendo 
a fragmentação em grandes blocos, que deu origem ao "mar de pedras"; 2.0 ) uma 
transformação climática para um clima úmido, que, através de uma drenagem · 
endorréica, prGmoveu o entulhamento do "mar de pedras", dando origem à super- · 
fície regular; 3.0 ) uma nova modificação, agora para semi-árido, promovendo um 
desbastamento pelo regime torrencial e exumando a superfície do mar de pedras 
e inclusivê com fragmentação das cristas por superimposição da drenagem. Tudo ' 
isso, entretanto, é mera suposição carecendo da opinião de um especializado no ·; 
assunto. 

A região do Jabre tem tôdas as características de um "brejo". A atividade 
agrícola generalizada por tôda a área eliminou a vegetação primitiva que segundo 
informações de conhecedores antigos da região, era de mata densa. Atualmente, 
à semelhança do que acontece em outras áreas de brejo, está havendo intromis
são dos elementos florísticos da caatinga constituindo uma vegetação secundária 
decídua. 

A principal atividade na região é a cultura da agave, seguida da cultura do 
algodão e da cultura de produtos de subsistência. 

··~ 
1. A CULTURA DA AGAVE 

A agave começou a ser plantada a partir de 1940 mas de 1947 em diante é ·; 
que houve plantio mais intenso, em virtude da valorização que sofreu O produ)tOI, .i 

De 1953 em diante houve, no entanto, queda súbita do preço da agave que de 
Cr$ 10,00 o quilo chegou a baixar para Cr$ 3,00 em 1955. :ll:ste ano a situação me
lhorou novamente atingindo Cr$ 5,50 o quilo da fibra. Esta desvalorização coln-~ 
cidiu também com um período de sêcas muito fortes (1951-53) de maneira q'!le~· 
apesar da queda do preço, a agave ainda foi a salvação dos lavradores. .<!.. 

A cultura da agave geralmente é feita nas áreas de solo mais pedregoso ou. 
arenoso, reservando-se as áreas de solo melhor para as roças de pro:f utos de 
aubsistência. O corte das fôlhas é feito a partir de 3 anos, fazendo-se e~tao cor~ 
de 6 em 6 meses quando há inverno. Cada pé produz de 8 a 10 a~os, emitmdo en~, 
o pendão e secando em seguida. Dos bulbilhos que caem ilo chão e se desenvolve~ ·1 
espontâneamente, escolhe-se um para substituir o pé q'qe __ 3ecou. . ~$ 
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o desfibramento é feito pelo próprio lavrador em desfibradores de variados 
tipos, alguns dos quais bastante rudimentares. A fibra é vendida em bruto aos 
compradores em Teixeira ou sob a forma de cordas de produção manual. 

Durante os dois primeiros anos costuma-se fazer lavouras intercaladas de 
milho e feijão, mas quando a agave começa a se desenvolver as mesmas são sus
pensas. 

2. A CULTURA DO ALGODAO 

Os distritos em que há maior produção de algodão são os de Palmeiras e Mãe 
d'Agua. Planta-se ai o algodão "mocó" P-45 de sementes selecionadas. O processo 
de cultivo é o rotineiro, fazendo-se a broca e queimada em dezembro. Quando 
o "inverno" é bom o algodão dá safra no mesmo ano, sendo em outubro a culheita. 
O algodão mocó produz de 8 a 10 anos após o que é arrancado e replantado. Os 
tratos culturais se resumem a duas capinas por ano e eventualmente uma poda. 
Dur.ªnte os dois primeiros anos fazem-se lavouras intercalares de milho e feijão 
de corda. 

Tôda a produção de algodão é vendida em Patos, onde há beneficiamentos. 

3. LAVOURAS DE PRODUTOS DE SUBSISTÊNCIA 

Nas áreas mais apropriadas à agricultura são realizadas lavouras de pro
dutos de subsistência, principalmente mandioca, milho e feijão. Enquanto que a 
agave é plantada nos solos mais pedregosos, as áreas de areia sôlta são preferen
cialmente ocupadas com a mandioca. De um ano para cá, por iniciativa de um la
vrador proveniente de Campina Grande, vem sendo cultivada com bons resulta
dos a batatinha inglêsa. O êxito da primeira experiência realizada parece ter 
impressionado favoràvelmente os lavradores que pretendem difundir o cultivo 
dêste tubérculo na região. 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria, (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o aten
derá pronta e satisfatoriamente. 



Produção Mineral do Brasil 

Marília Uzeda Praça 

A indústria mineira do Brasil constitui apenas 3 % do valor da sua produção 
total•, o que noa mostra estar essa atividade ainda em fase de desenvolvimento. 
Nota-se porém, que a ocupação humana é fator importante no aproveitamento 
do minério, havendo estreita relação entre o adensamento da população e a ex
ploração de jazidas minerais. Grandes extensões de ocorrências minerais significa
tivas não exploradas coincidem com zonas de grandes vazios demográficos do país, 
do mesmo modo que áreas importantes sob êsse ponto de vista apenas são evi
denciadas, quando há um desenvolvimento da população. No caso do Amapá, 
temos um exemplo do que afirmamos, pois a descoberta de suas jazidas de 
cristal de rocha corresponde ao maior desenvolvimento da região, conseqüente à 
criação do território federal. 

A mineração no Brasil ainda tem caráter predominantemente de garimpagem. 
A maior parte dos minérios são explorados por êsse sistema, pois a exploração in
dustrial só pode ser eco.nômicamente aplicada onde existam grandes reservas mi
nerais que compensem o capital empregado. No caso brasileiro limita-se às ja
zidas de ouro, ferro e manganês do centro de Minas Gerais e vale do rio Doce 
e à explotação do carvão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma considera
ção de ordem geral, que não deve ser esquecida é a que se refere ao pequeno apro
veitamento industrial, até bem pouco tempo, das riquezas minerais existentes em 
nosso território. Só recentemente, a siderurgia tomou grande impulso com a 
Usina Siderúrgica de Volta Redonda . Situa-se à margem do rio Paraíba, no 
estado do Rio de Janeiro, entre Barra Mansa e Barra do Piraí - ponto inter
mediário das matérias-primas - mi.nérios de ferro e manganês de Minas Gerais 
e carvão do Sul do Brasil e favorável aos centros consumidores: São Paulo e Rio 
de Janeiro. 

Examinando-se o mapa anexo de produção mineral do Brasil, verifica-se 
que as regiões Leste e Sul, são as de maior importância neste setor. Essas duas. re
giões, além de serem privilegiadas quanto à produção, em virtude de serem den
samente povoadas o são também quanto aos transportes. 

A região leste, com extensos afloramentos algonquianos, é rica tanto na va
riedade quanto na quantidade de minérios, salientando-se, nesse campo, o estado 
de Minas Gerais. A explotação do ouro, ainda é realizada por garimpagem em 
certos rios como o Doce, o Jequitinhonha e alto São Francisco. Ao lado dessa ga.;. 
rimpagem existe uma explotação aperfeiçoada de subsolo, realizada por compa
nhias. A mina de Morro Velho, em Nova Lima, é a mais importante, seguindo-se 
outras em Mariana, Caeté, etc. 

Nota - Os dados para elaboração do presente trabalho foram extrafdos do Anudno Eltatf.ttioo -
1953. 1 

(*) "As Perspectivas da Mineração no Brasll" Mário da S1lva Pinto. Bolettm 86 DNPM. Rlo 
de Janeiro, 1950, · 
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O ferro, minério de grande importância econômica, ocorre no centro de Mi
nas Gerais. Suas jazidas estão localizadas em zonas bem accessíveis: as do vale 
do Paraopeba, bacia do rio das Velhas e rio Piracicaba, servidas pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil, enquanto os minérios de Itabira, bacia do rio Doce, vão 
para o litoral pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. As jazidas do centro de Minas 
Gerais sào as que mais podem servir à siderurgia nacional, em virtude de suas 
grandes reservas, proximidade de importantes centros industriais e facilidade de 
transportes. 

As ocorrências de minério de ferro, em Minas Gerais, se acham completadas 
pela proximidade de extensas jazidas de manganês, matéria-prima indispensá
vel à indústria do ferro para obtenção do aço. Com a segunda guerra mundial e a 
elevação dos preços do manganês, o Brasil passou a exportá-lo em grande escala, 
notando-se nesse setor o pôrto do Rio de Janeiro. Além dêsses minérios, Minas Ge
rais explota: mármore, mica, cassiterita e cristal de rocha. 

O Rio de Janeiro, possui uma das zonas de ocorrência de mármore mais im
portante do país, situada no município de Campos e no vale do Mur'iaé. É, porém, 
na indústria salineira que o estado do Rio mais se sobressai; com suas salinas na 
lagoa de Araruama próximas aos centros consumidores do país, faz concorrên
cia ao sal do Rio Grande do Norte. 

O Espírito Santo, explota cristal de rocha e zircônio que aparece de mistura 
com as areias monazíticas. É usado principalmente como material refratário. 

A Bahia se salienta na produção de petróleo. Sobressaem-se os municípi<>1 
de Candeias, Itaparica e Aratu, onde uma refinaria produz alguns milhares de li
tros diários de gasolina, querosene e óleo utilizados · nos trans!i)ortes do próprio es
tado. Essa produção, entretanto, não satisfaz ao consumo do país; por isso impor
ta-ie, em grande quantidade, petróleo estrangeiro em bruio, como também oa 
subprodutos beneficiados. 

O manganês na Bahia, ocorre n~ interior e no litoral, encontrando escoamen
to pelas Estradas de Ferro Leste Brasileiro e Estrada de Ferro Nazaré. Foram 
descobertas novas jazidas, na zona de Santo Antônio de Jesus, que já se tornou 
centro produtor, embora de pequena significação. A posição dêsse município, 
toma-o importante pela proximidade do pôrto de São Roque. 

Na região Sul do Brasil, em zona de afloramentos permo-carboníferos, estão 
5ituadas as mais importantes jazidas de carvão mineral do Brasil . Uruçanga, 
Lauro Müller, Crlciúma, constituem a zona carbonífera de S['.nta catarina. ex
plorada pela Companhia Siderúrgica Nacional, servindo os portos de Imbituba 
e Laguna como escoadouros . Seu transporte é feito pela Estrada de Ferro Tere
sa Cristina. No Rio Grande do Sul, o carvão é explorado pelas companhias de 
São Jerônimo e Carbonífera de Butiá, sendo o carvão de 2.ª aproveitado para ele
tricidade. 

No Paraná, o carvão da região do rio do Peixe, é aproveitado nas indústrias de 
São Paulo, transportado através da Estrada São Paulo-Rio Grande. Em São Pau
lo, o carvão vem sofrendo queda de produção desde 1945, até desaparecer das es
tatísticas em 1949, cedendo lugar ao cristal de rocha. 

A região Nordeste, onde predomina o embasamento granito-gnáissico com re
síduos cretáceos e algonquianos, apesar de possuir minérios importantes e ser re
lativamente bem povoada, não sobressai como grande produtora, por serem a1 
zonas de ocorrência de minérios muito esparsamente distribuídas. É rica em sal 
e xilita, minério radioativo atualmente de grande procura. 

As salinas do Rio Grande do Norte se estendem às margens dos rios Açu e 
Amargoso, sendo o produto exportado pelos portos de Areia Branca e Macau. 1' 
também explorado no Maranhão, Pará, Ceará, Paraíba e Alagoas. 

A xilita, minério de tungstênio, é encontrada, na Paraíba e Rio Grande do 
Norte, em zona do contacto de xistos e calcários. De descoberta recente, sua pro-
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dução, em grande .escala, fol conseqüência da guerra, em virtude do a~d!ltamento .. 
dos mercados do Extremo-Oriente. 

Por essa razão, não deve ser encarada como fator estável ... O minério é expót'.
tado para o exterior pelo pôrto de Recife. 

Na região Centro-Oeste, avulta a produção de cristal de rocha, encontrado em 
terrenos do siluriano. A zona sudeste de Goiás é a de maior ocorrência sendo ex
pressivamente denominada - Cristalina. 

Em Mato Grosso, ao sul de Corumbá, o ferro é explorado no morro do Urucum, 
onde ocorre juntamente com o manganês. Industrializado em pequeno forno a 
carvão de madeira, à beira do rio Paraguai, é destinado exclusivamente ao con
sumo interno. 

Finalmente, a região Norte, de imensa área, fraca densidade demográfica .e 
escassos meios de transporte, é a menos pesquisada, quanto aos minérios. Ocorre 
o cristal de rocha no Pará e Amapá, mas em pequena escala e manganês. 

- Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
- aspectos geogrãficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com 01 seus estu4• 

geográficos, seus levantamentos, sua documentação. 



O· Ano Geofísico Internacional 

Â PARTICIPAÇAO DO OBSERVATÓRIO NACIONAL NO AGI - LATITUDES E 
LONGITUDES - O NOVO OBSERVATóRIO MAGNÉTICO DE TATUOCA, NA 
FOZ DO AMAZONAS - AS PESQUISAS DE GRAVIMETRIA E SISMOLOGIA 

LÉLIO I. GAMA 
Diretor do Olllservatórlo Nacional 

Os programas de pesquisa do Ano Geofísico Internacional foram subdivi
didos em onze disciplinas, abrangendo todos os aspectos da física terrestre. O 
Observatório Nacional, do Ministério da Educação e Cultura, vai colaborar em 
todos os setores que se relacionam com suas atividades próprias, a saber, lon
gitudes e latitudes, geoma~netismo, gravimetria e sismologia. 

Sob o título de "longitudes e latitudes" compreende-se, no plano geral 
do Ano Geofísico Internacional, o estudo da rotação terrestre e de problemas 
geofísicos correlatos. 

Até cêrca de trinta anos passados admitia-se, em astronomia, como um 
postulado empírico, que a rotação terrestre era perfeitamente uniforme. Teo
ricamente se sabia que essa uniformidade não poderia ser rigorosa, em virtude 
de pequenas discre}tâncias, previstas pela Mecânica Celeste, devidas à influ
ência da atração lunissolar. Os deslocamentos de grandes massas na super
fície ou no interior do planêta, relacionados com fenômenos meteorológicos 
ou sísmicos, deveriam também contribuir para introdução, flutuações ou falhas 
de uniformidade no movimento de rotação da Terra. Mas tôdas essas peque
nas irregularidades escaparam, até certa época, à possibilidade da medida cro
nométrica. O advento do relógio de quartzo proporcionou ao astrônomo novo 
padrão de tempo, dotado de exatidão newtoniana suficiente para evidenciar 
as irregularidades da rotação da. Terra e tornar possível a sua medida. O pro
blema é de importância fundamental para a Astronomia, pois que esta ciência 
não poderia ficar repousando sôbre a estaca frouxa de um postulado que dei
xou de verificar-se objetivamente. A rotação do planêta continua a ser o reló
gio astronômico por excelência, o único padrão de tempo imediatamente aces
sível à observação astronômica; mas o funcionamento natural dêsse relógio 
terá de ser submetido, de agora em diante, para sempre, a uma aferição contí
nua pelos relógios de quartzo, ou por outros padrões de tempo, ainda mais 
aperfeiçoados, que se venham a pôr em uso nos observatórios astronômicos. 
O que era padrão de medida passou à categoria de fenômeno observável. 

A medida do tempo, sob êsse novo a-specto. continua a ser um dos pro
blemas basilares da ciência, e, como não há muito que distinguir entre medida 
e definição do tempo, a questão apresenta algum interêsse filosófico. Sob êsse 
ponto de vista, o objetivo primordial da Astronomia é descobrir um padrão as
tronômico de tempo que seja uma réplica objetiva do tempo racional introdu
zido por Newton na Mecânica Celeste. Cada vez que se percebe e se corrige 
uma discrepância entre o tempo astronômico e o tempo newtoniano, pode-se 
estar certo de que tôda a ciência passou por uma grande evolução. 

São estas considerações que, em última análise, situam o problema no âm
bito do Ano Geofísico Internacional. 

• Da série publicada em O Estado de S4o Paulo, edição de 5-7-1957. 
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Para esclarecer a contribuição do ObServatório Nacional neste setor, con
vém observar que as flutuações da rotação terrestre apresentam dois aspectos 
distintos. Existem flutuações de periodicidade anual e flutuações seculares ou 
de longo período, umas e outras acompanhadas de componentes irregulares. 
As flutuações de curto período, redutíveis a causas de origem meteorológica ou 
sísmica, podem ser estudadas pela observação da passagem de estrêlas funda
mentais pelo meridiano, desde que as obServações sejam controladas por meio 
de relógios de quartzo ou de outros padrões cronométricos mais aperfeiçoados. 
As flutuações de longo período consistem num retardamento progressivo da 
rotação terrestre, proveniente de atritos que se desenvolvem entre a parte li
quida e a parte sólida da Terra em conseqüência do fenômeno das marés. A 
atração lunissolar tende a reter os oceanos numa certa posição no espaço, en
quanto a crosta sólida continua a girar em virtude da própria rotação terrestre. 
Dêsse deslocamento relativo entre a massa líquida e a parte sólida resultam 
atritos que se podem tornar consideráveis no fundo dos mares de pequena pro
fundidade e no bordo oriental de cada continente. As flutuações de caráter pro
gressivo que dêsse frear contínuo das marés resultam para a rotação terrestre 
podem ser medidas astronômicamente, não mais pelo movimento diurno das 
estrêlas fundamentais, mas pelo movimento dos planêtas e, sobretudo, da 
Lua, nas respectivas órbitas. Das discrepâncias constatadas entre as posições 
eclípticas observadas e as posições teóricas fornecidas pela Mecânica Celeste, 
torna-se possível deduzir as flutuações de caráter progressivo da rotação do 
nosso planêta : 

O Obse.rvatório Nacional vai cooperar principalmente na parte relativa às 
flutuações de curto período, limitando-se, quanto às flutuações seculares, a um 
programa regular de ocultações de estrêlas pela Lua. Para a execução dos seus . 
programas, o Observatório já atualizou e ampliou todo o equipamento neces
sário. Foi instalada uma nova luneta meridiana. Foram reforçados os padrões 
de tempo com a instalação de dois novos osciladores de quartzo. Para a in
tercomparação do! padrões cronométricos foi instalado um contador eletrônico. 
Dois cronógrafos eletrônicos cilíndricos foram postos em funcionamento. A má
xima regularidade na transmissão de sinais rádio-horários intern:acionais se
rá assegurada por dois transmissores acionados eletrônicamente pelo relógio 
padrão. No cálculo das observações serão aplicadas tôdas as correções que pos
sam atingir a ordem de um milésimo de segundo. 

Em correlação com o estudo das irregularidades de curto período da rota
ção da Terra, será também abordado, no Ano Geofísico, o problema das longitu
des mundiais. Existem variações muito pequenas das longitudes geográficas, . 
produzidas por um deslocamento conhecido dos pólos terrestres. Essas varia
ções são levadas em conta na determinação da hora astronômica local. Elimi
nadas assim as variações de origem polar, torna-se possível, pela comparação 
das horas de diversos observatórios, investigar a existência de variações, nas 
longitudes geográficas, que se possam atribuir à suposta falta de rigidez do 
arcabouço continental do planêta. 

Na intercomparação das horas de vários observatórios intervém uma incóg
nita de grande importância a.Stronômica e geofísica: a velocidade de propaga
ção das ondas radioelétricas na atmosfera. No Ano Geofísico Internacional se
rão programadas intertransmissões de sinais rádio-horários, que permitirão 
medir a velocidade com que as ondas se propagam de um a outro obServatório. 

Com a denominação de "Bureau Internacional de l'Heure" a União Inter
nacional de Astronomia criou. no Observatório de Paris, o órgão centralizador 
da pesquisa sôbre os problemas relacionados com a rotação terrestre: hora 
mundial ou medida do tempo, variação das longitudes e rádio-propagação na 
atmosfera. O Observatório Nacional contribuirá para êsses estudos, desenvol
vendo os seus programas em estreita colaboração com o "Bureau Internacional 
de l'Heure" . 

GEOMAGNETISMO 

No capítulo de geomagnetismo, os principais problemas do Ano Geofi
aico Internacional referem-se às tempestades magnéttcas, sobretudo quanto 



008 BOLB~IM .GBOGRAPIQO 

à. correlação que existe entre êsses fenômenos e outros distúrbios geofísicoa 
que simultâneamente se manifestam. A tempestade magnética é um estado 
anormal de agitação do campo geomagnético, ·durante o qual a intensidade e 
a direção do campo, em vez de apresentarem flutuações suaves, começam su
bitamente a sofrer saltos bruscos e irregulares, ora num sentido, ora noutro, 
dando aos registros fotográficos o aspecto de um ziguezague complexo e desor
denado. Uma tempestade magnética pode durar poucas horas ou vários dias 
consecutivos. As tempestades mais intensas são geralmente assinaladas pelo 
aparecimento de auroras polares. Simultâneamente também ocorrem distúr
bios na ionosfera e colapsos nas transmissões de rádio. Tôdas esas pertur· 
bações geofísicas apresentam correlações notáveis com certas anormaliçlades 
observadas na radiação solar. 

Para o estudo das tempestades magnéticas e de outras anomalias que fre. 
qüentemente afetam a morfologia do campo geomagnético, o Observatório Na
cional utilizará dois observatórios magnéticos: 'º que já se acha em funciona· 
mento na cidade de Vassouras desde 1915, e um novo observatório que já 
se acha instalado na ilha de Tatuoca, perto de Belém, na foz do Amazonas, mas 
cujo funcionamento. em virtude de dificuldades financeiras e administrativas, 
só poderá ter início no comêço mesmo das atividades do Ano Geofísico In
ternacional. 

O novo observatório magnético de Tatuoca constitui uma das contribui
ções mais importantes da nosso país para o estudo do magnetismo terrestre, 
não só em referência ao Ano Geofísico Internacional, como em caráter de 
pôsto permanente de observação na América do Sul. O campo magnético a
presenta, realmente, na faixa equatorial do planêta, propriedades peculiares 
relacionadas com a concentração de correntes elétricas na ionosfera, correntes 
que fluem ao longo do equador magnético e em suas proximidades. O conhe
cimento dêsses sistemas de correntes elétricas na alta atmosfera depende, em 
grande parte, do estudo dos efeitos geomagnéticos que elas produzem na zona 
equatorial. O observatório de Tatuoca é um dos sete únicos atualmente exis
tentes em situação geográfica privilegiada para o estudo dos aspectos equa
toriais do magnetismo terrestre. 

Paralelamente às atividades próprias dos dois observatórios magnéticos, o 
Observatório Nacional intensificará, durante o Ano Geofísico, os trabalhos de 
campo destinados ao levanta.menta magnético do país . O objetivo dessas ope
rações é o conhecimento da distribuição geográfica do campo magnético e de 
sua variação secular no território nacional. Em certas regiões do globo a in
tensidade magnética está aumentando gradativamente, noutras áreas está em 
declínio. Existem igualmente grandes extensões geográficas em que a agulha 
magnética está derivando para leste, ao passo que noutras a deriva se ma
nifesta para oeste. O fenômeno ainda se torna mais complexo pela circuns
tância de que essas vastas regiões, em que o campo geomagnético apresenta 
característioos opostas, não são permanentes, mas erradias. majlifestando uma 
alteração progressiva de seus contornos limítrofes. A formulação de uma 
teoria que proporcione uma explicação física dessas variações seculares do cam
po magnético terrestre depende de uma análise prévia do fenômeno em si 
mesmo, quanto à situação geográfica e à rapidez das variações. Nesta ordem 
de investigações, o Observatório Nacional iniciará, nos seus programas para o 
Ano Geofísico Internacional, o levantamento magnético do estado do Ama
zonas e territórios adjacentes . Será também iniciada a reocupação das princi
pais estações magnéticas da rêde já estabelecida no país. 

Além da variação progressiva do campo terrestre, estudada ·por meio de 
levantamentos magnéticos, existem variações diúrnas intimamente relaciona
das com a atividade solar. O Observatório Nacional empreenderá, no Ano 
Geofísico, o estudo dessas variações em vários pontos do país. Será utilizado, 
nesse trabalho, um variógrafo Askania, aparelho recentemente planejado e 
construído por técnicos alemães. As medidas serão feitas em cêrca de doze ci
dades, convenientemente distribuídas geogràficamente de modo a se poder de
duzir, dêsse reduzido número de localidades, uma representação do fenômeno 
que seja válida para tôda a área do nosso território. 
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ORA VIMETRIA 

O Observatório Nacional contribuirã também para as pesquisas de gra
vimetria no Ano Geofísico Internacional. O conhecimento da forma e das di
mensões do globo terrestre é de importância bá..sica para a astronomia e para 
a geofísica. Certas observações astronômicas, principalmente dos astros mais 
próxim0$, exigem correções que dependem das dimensões do elipsóide terrestre. 
Do ponto de vista geodésico, a superfície do planêta é, por definição, uma das 
superfícies de nível do campo da gravidade terrestre, a saber, aquela que concor· 
da com o nível médio dos mares. Dai resulta que o estudo do campo da gravidade 
terrestre e a determinação do geóide são problemas equivalentes. o Observatório 
Nacional iniciou recentemente o levantamento gravimétrico do nosso território. 
Será de particular interêsse, no Ano Geofísico Internacional, estabelecer ligações 
da rêde gravimétrica brasileira com as rêdes gravimétricas dos países vizinhos. 
Para facilitar essas ligações, o Observatório, em antecipação às atividades do Ano 
Geofísico, já estendeu as suas linhas gravimétricas até as fronteiras, da Bolívia, 
do Uruguai e da Argentina. Com essas extensões, eleva-s~ a 1 047 o número de 
estações gravimétricas já estâbelecidas, e que servirão de base para os ti:a· 
balhos do Ano Geofísico. 

SISMOLOGIA 

No setor da sismologia, o Observatório Nacional adquiriu três sismógrafos 
de registro galvanométrico, dois dos quais já se acham em funcionamento. 
Com essa aparelhagem a nossa colaboração para o estudo da propagação das 
ondas sísmicas serã feita na confOrmidade ' dos requisitos ·da técnica sismo
gráfica moderna. Com base em registros fotográficos diários, o Observatório 
empreenderá também um estudo dos microssismos durante o Ano Geofísico In
ternacional. A parte superficial . da crosta terrestre acha-se sempre em conti
nua vibração. As amplitudes de tais puM!ações. denominadas microssismos, são 
extremamente pequenas e seus períodos são da ordem de poucos segundos ou 
de fração de segundo. ~sse estado pulsatório da crosta superficial da Terra 
provém de causas muito complexas, entre as quais há a considerar a forma
ção e deslocamento de ciclones e o martelar incessante do oceano nas orlas 
continentais. O Observatório Nacional participará do estudo sôbre micros
sismos proposto na Conferência Interamericana do Ano Geofísico Internacional, 
realizada no Rio de Janeiro em julho d9 ano passado. 

Ainda no domínio da sismologia, o Observatório está ultimando um plano 
de cooperação com o Observatório de Lamont da Universidade de Colúmbia. 
~e Observatório norte-americano está interessado em fazer, na América do 
Sul, um estudo sôbre a propagação de ondas sísmicas de longo comprimento 
com sismógrafos especiais. Os entendimentos entre as duas instituições são 
no sentido de que seis dêsses sismógrafos sejam montados no Observatório Nl:!-
cional, que se incumbirá da operação dessa aparelhagem durante o Ano Geofi. 
sico Internacional. 

A contribuição do Observatório Nacional nos trabalhos do Ano Geofísico 
será realízada graças a auxílios especiais concedidos pelo Conselho Nacional 
de Pesquisas e aos recursos orçamentários normais do Ministério da Educação 
e Cultura. Uma parte importante do equipamento do observatório magnético 
de Tatuoca foi provida pela UNESCO e pelo Serviço Geodésico dos Estados 
Unidos ("Inter-American Geodetic Survey") . 

..... A fotografia ê um excelente docrrmento geográfico, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 

4 - ~546 



No Céu, Como na Terra, Também Existem Rochas 

Léa Braga Curvelo 

Ei-nos diante de pm fragmento celeste, composto de rochas e minerais: é 
um meteorito. 

Ao se deparar um pedaço de material tão frio e escuro que, em absoluto, 
nada lembra do lindo espetáculo luminoso observado no espaço, causado pela 
sua passagem fugaz, sente-se certo desencanto. 

PROBLEMAS, PROBLEMAS 

Talvez à primeira vista, dada sua semelhança com as rochas terrestres, o 
meteorito cause a impressão de ser um elemento comum; entretanto não é as
sim. 

O cientista que estuda um meteorito vai enfrentar uma série de problemas 
de classificação. Para que se tenha uma idéia, basta dizer que desconhece por 
completo onde e quando tal fragmento se forme>u, como se deu sua origem. 
Tem apenas um fragmento que veio do espaço sem poder se utilizar de outros 
fatôres inerentes à sua origem para analisá-lo. Se o petrógrafo em suas pesquisas 
encontra, as mais das vêzes, problemas para diferenciar as estruturas das ro
chas, pode valer-se das lei~ de distribuição dos elementos químicos nos dife
rentes níveis da terra e nas rochas que a constituem; o pesquisador terrestre 
tem elementos que facilitam uma reconstituição. 

Tal não se dá com o meteoriticista: êle se encontra em face de processos 
irreconstituíveis que se formaram em condições ignoradas. O fato de que os 
meteoritos não são encontrados em seus lugares de ,origem elimina por completo 
tais facilidades. 

Então o pesquisador examina o fragmento prendendo-Se primeiramente 
ao seu aspecto geral. Tal observação o leva a indagar o que se passou com a 
sua superfície durante a sua rápida passagem pela atmosfera; ela apresenta 
sinais de combustão, e assim vale-se o pesquisador da mecânica celeste, da 
físir.a, do ar e mesmo da balística. Depois, vencida essa primeira fase, surge a 
estrutura propriamente dita. Mais uma vez êle se vê às voltas com enigmas, e 
como geralmente tais corpos apresentam semelhança com as rochas terrestres, 
êle faz comparações com o material celeste e terrestre, comparações que o le-
vam à petrologia terrestre, à petrograffa, a geoquímica . _ 

Assim vai êle eliminando, uma a uma, as dificuldades até chegar à sua com
posição. 

Para tal fim, utiliza-se de processos diferentes segundo a natureza da a
mostra, porque, se em sua aparência geral, ela para o leigo nada tem de diferente 
entre si, para os cientistas difere bastante, e justamente por causa dessa dife
rença é que retiram uma "fatia" com qlle preparam uma lâmina que colocada 
num microscópio torna visíveis os seus componentes. Sob as lentes do aparelho 
aquêle pedaço escuro transforma-se como por magia, apresentando um aspecto 
completamente novo: caprichosos arabescos, desenhos ornamentais de tons 

• Trabalho extraido do Correio da Manhli, edição de 9-6-1957. 
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diferentes surgem como por encanto e são justamente tais desenhos, tais ara
bescos, que demonstram as inclusões de outros elementos que facultam sua 
classlflcação. 

DIVISAO 

Segundo sua estrutura, são div:ldidos em siderltos, aerólitos e siderólitos. 
Os sideritos são constituídos quase inteiramente de ferro e níquel, estabe

lecendo as análises químicas 90% de ferro e 8% de niquei. 
Os aerólitos são compostos de ferro e silicatos, e são bastante semelhantes 

às rochas terrestres e por fim os siderólitos que geralmente apresentam 50% 
de metal, sendo neste caso chamados "palasitos" . 

Sendo de natureza diferente, por certo os processos usados são diferentes 
também. Se é um siderito usa-se a metalografia, ciência que trata dos metais, 
vistos serem constituídos qua.se inteiramente de metais. Os aerólitos, também 
conhecidos pelo nome de "condritos" - por conterem formações globulares cha
madas "crôndulos", são estudado.s nos microscópios polarizantes; para o ter
ceiro empregam-se os dois primeiros processos. 

O MAJESTOSO BENDEGó 

O nosso majestoso Bendegó é um siderito: sua análise acusa 94% de ferro, 
6% de níquel - dados arrendondados - com algumas inclusões de "troillta". 
O "Angra do.s Reis" é um belo aerólito composto de silicatos, piroxênios e oll
vinas. 

Ambos estão na sala de meteoritos do Museu Nacional - Quinta da Boa 
Vista - onde integram sua importante coleção. 

Pelo descrito vemos que tais "rochas celestes" são mais difíceis de ser ana
lisadas do que parece à primeira vista, quando são facilmente confundidas com 
as nossas rochas. 

~AOS EDITORES: S:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registarl 
.... ou comentarã as contribuições sõbre geografia ou de lnterêsse geográfico que sejam 

enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão de bibliografia referente à ceocrafla brasileira. 
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·: 'O Homem de Folson e a Pré-História Americana 
.( .. 

J. Silveira 
Professor de Geogra!la Física da Faculdade 

de Filosofia de Alagoas e do 
Colégio Estadual, 

O professor Frank C. Hibben, catedrâtico de Antropologia da Universidade 
de Novo México, publicou um interessante trabalho sôbre o homem americano, 
intitulado O Homem Primitivo Americano. Ao que parece, são muito recentes os 
~us conceitos sôbre o assunto, todos apoiados, entretanto, no princípio de que 
o continente, nos tempos pré-históricos, não possuiu o "propliopitecus", isto é, 
a espécie antropoidea que deu os "catarrinos", tronco formador dos · "ceroopi
tecus", dos "anthropoidés", cos "hilobâtldos" e, finalmente, dos "homipídeoo". 

Não podemos colocar o professor Hlbben na lista dos que não aceitam 
um homem amerkano anterior às primeiras incursões malaias e amarela& de 
Beaucraft, Brandford, Daniel Wilson, Las Casas, Ortega Rublo, Boas, Montanus, 
Ben Israel, Elliot James, Thorn ou Roo, sem contarmos com o maior inimigo 
do autóctone americano, o antropologista francês Paul Rivet . Não podemos 
fazê-lo, rea:lmente, porque o ilustre professor da Universidade do Novo México 
dá iiücio· à história do ameríndio localizando-a em Folson, Lindenmeier, 
Colorado Oriental, proximidades da fronteira do Wyoming, e em Clovis, no 
próprio Novo México . 

O homem de Folson, todavia, não se revela, senão, por seus vestígios 
constantes de instrumentos de caça, como pontas de flechas e lanças em 
Bândia, estendendo-se a sua presença na direção do norte, do Texas ao Ca
nadâ. Os achados dêsse homem pré-histórico têm sido encontrados junto a 
restos fósseis de cavalos da época glacial, camelos, mastodontes e mamutes. 

O professor F. e. Hibben levanta, dêsses achados, aliás muito comuns em 
todos os países da América do Norte, tôda a história do homem americano, 
atribuindo seu aparecimento ao Pleistoceno, como seria natural, provindo da 
Asia pelo estreito de Bering, na qualidade de caçador e comedor de carne. 

Quem lê O Homem Primitivo Americano tem, no entanto, a impressão, 
se é que não possui outros conhecimentos a respeito do assunto, de que 

_ nada mais existe além dêsse homem de Folson e de Sândia a povoar tôda a 
América do Norte e, possivelmente, a passar..se nara a do Sul, a fim de dar 
origem às conhecidas famílias pré-colombianas do Amazonas, do Orenoco, do 
Prata e dos Andes, dêsse modo parentes diretos dos primeiros habitantes das 
montanhas do Alasca e do Oeste, das pradarias e dos planaltos e plap.ícies ca
nadenses ou dos planaltos de Piedmont, do Labrador e da Pensilvânia. 

O Homem Primitivo Americano cria, assim uma história muito curio
sa de como apareceu o gênero humano na América, do seu desenvolvimento 
cultural, dos seus métodos de vida e, mesmo, da relação entre o tempo de sua 
aparição e as épocas que estabeleceram o progressivo desenvolvimento cultu
ral do homem europeu à altura do "pitecantropo". 

Sôbre o homem americano, entretanto, hâ multa coisa que não mereceu 
à atenção do professor F. e. Hibben, por se ter aprofundado mais no estudo 

• Transcrito do Jornal de Alagoas, edição de 31 maio - -~e 1956. 
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da cultura dos americanos do norte, sem dar a mínima importância ao que se 
tem dito até agora, sôbre os seus restos anatômicos pré-históricos. 

A despeito do hm:pem de Folson e Sândia, vestígios muito mais concretos 
da existência do hominídeo terciário americano estão nos crânios de Cala.veras 
Califórnia 1866; de Lansing, Kansas 1902; Trenton, N. Jersey nos esqueleto~ 
completos de Ranchao La Brea, Califórnia; e de veso, na Flórida, além dos 
despojos de Dalas, no Texas, e dos restos paleolíticos de Claymont e a Medora, 
todos do Pliocen_o. Na América Central, há notícias, ainda, do esqueleto de 
Penon de Los Banos, no México, e dos vestígios fósseis encontrados nas alu
viões dos rios Jachipala e Guanajuato e, na América do Sul, o "tetraprothamo" 
de Ameghino, do Mioceno, encontrado no monte Hermoso· o "homo-neograeus,. 
de Urquiza, pliocê~io, de escassa capacidade craniana, seg~do muitos, anteces
sor de "homo-sap1ens"; o homocpampaeus", o "protopithecus-bonairense", o 
"homo-siRemento" o "homo-caputinclinatum" e o "homo-brasiliensis", êste 
achado por Lund, na Lagoa Santa. 

1 
Diante . de tantas provas da existência do homem no continente ameri

cano, seguri(lo Hrdlicka e Nietzsche do princípio do Quaternário, e todos .os eon• 
temporâneos dos toxodontes, mastodontes e gliptodontes, não será que;;..tenha
mos, a despeito de todos os naturalistas· que estudaram êsses fósseiili e opinaram, 
não só sôbre sua antigüidade como sôbre sua origem, de aceitã-los como real& 
descendentes do homem de Folson e de Sândia, cujos traços assinalou o pro
fessor F. C. Hibben, sem que fôssem levadas em conta as autoridades que t 

muito se têm preocupado com o mistério do homem americano, e também o :, ~ 
material submetido a estudos? > • 

Não vamos aceitar, por isso, uma descendência da atual humanidade a~ 
pontada por Ameghino nem estabelecer em definitivo a morte das idéias · au
toctonlstas aparentemente fulminadas pela lógica de Paul Rivet, mas não po
demos, ainda, depois de tanto trabalho, condicionar o homem americano às 
pesquisas do homem de Folson ou de Sândia, Cochise e Tepexpan, referidos 
por Hibben, se temos em conta que só pelo estreito de Bering passaram os 
caçadores asiáticos para a América mas, ainda, pela vastidão do Pacífico na 
costa ocidental da América do Sul 1ou pelas ilhas do Antártico confinantes com 
a Patagônia. Vieram até nós. por aí, não há dúvida, homens estranhos que 
conquistaram o continente, povoando-o e misturando-se com os verdadeiros 
autóctones. 

Cresce, cada dia, com os novos descobri;mentos fósseis, a pl~ade gos au
toctonistas, convictos de que nossos selvagens incas, maias, astecas, chibchas 
e outros povos cultos pré-colombianos - resultam das incursões assinaladas 
pela maioria dos antro:ix>logistas mundiais dedicados ao assunto mas indubi
tàvelmente certos de que já · existiam homens primitivos no contfnente, antes 
da primeira leva dêsses incursionistas, absorvidos posteriormente, por êles. 
Também, certos de que não apareceu, ainda, qualquer fóssil hominídeo em ter
reno de sedimentação terciária, não assumiríamos a responsabilidade de dar 
ao homem de Lund. de Calaveras ou de Lansing, os foros de espécime autóc
tone. Dêsse, que deve ter existido, os restos capazes de lndentificá-lo serão 
um dia identificados nas regiões secundárias ou mesmo terciárias, cobertas por 
aquêles sedimentos - Planalto Central do Brasil, Planalto das Guianas ou 
Escudo Canadense, Cadeias Uronianas ou Apalacheanas. As maiores planícies 
americanas são aluviões recentes e os planaltos e montanhas do Oeste não 
remontam aos meados do Terciário. E, se levarmos em conta a teoria geo
lógica da transformação gradual dos continentes por afundamentos e alevan
tamentos, o homem autóctone americano só poderia ter existido sôbre as re
giões de sedimentos mesozóicos remanescentes dos cataclismos terciários ma.S 
continuamente emersos até os tempos atuais, como na Europa, na Asia e na 
Africa. O homem de Neanderthal, o "sinantropo" e o "pitecantropo" foram 
assinalados nessas condições. 

Assim, o professor F. e. Hibben revelou uma antiga civilização americana, 
o homem de Folson e de Sândia, civilização talvez das mais primitivas, pos
sivelmente precursora da que assinalou, na pré-história americana, a dos 
astecas, dos maias e dos incas. O homem de Folson não foi, portanto, para a 
América, senão o que representaram os árias para a Europa, porque, pos
sivelmente, devem ter aquêles encontrado e absorvido o autóctone americano, 
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como o fizeram êsses, provindos da Asia Central, relativamente ao homem 
de Neanderthal. 

Mas por que admitir um homem autóctone americano, diante da ausên
'cia de fósseis comprovantes e da espécie "antropoídea" dos "catarrinos", de 
onde provieram os hominídeos? 

Detendo-se um pouco sôbre a singularidade das teorias hologenistas, é 
o próprio antropologista francês Paul Rivet quem as discute, ao contrariar 
as princípios de Ameghino, em seu As Origens do Homem Americano, assim 
s~ expressando: - "Em face destas múltiplas hipóteses que fazem da América 
um continente de povoamento secundário, alça-se a hipótese da origem 
autóctone da população americana. Esta tese se apresenta sob dois aspectos 
diferentes. Para alguns sábios, Boi'y de Saint-Vicent, Muller, Morton Meigs, 
Agassiz, Hevé, Haeckel, Hoverlacque, Ponché, e outros, todos êles ardentes po
Ugenlstas, não existe nenhuma razão de pensar que o homem não haja apare
cido simultânea ou sucessivamente em pontos diferentes do globo, assim na 

, América, como na Africa ou na Europa". 
As teorias hologenistas, notáveis pelo fato de poderem explicar muitas 

particularidades da existência do homem, de autoria de G. Colosi, com cen- \ 
tenas de adeptos, hoje, sábios como Montandon e outros, principalmente em 
face do rápido progresso por que se tem desenvolvido a Geologia, na sua parte 
mais importante, a Geogênese, indicam que o homem não é derivado dos sí
mios antropomorfos e êsses de outros símios, segundo Darwim, Haeckel, etc., 
mas, de outros primatas que se originaram de antepassados muito mais re
motos. A diferenciação dos prima tas, afirma Colos!, deve ter-se verificado ao 
tempo em que todos os vertebrados se encontravam, ainda, no estado pis
ciforme. 

Dê.s,se modo, sendo a espécie primata que veio até ao "homo-sapiens" uma 
das mais numerosas nesse estado, povoando todos os mares, invadiu, também, 
a totalidade das terras emersas depois, na condição de anfíbio, e a América, 
que apresenta terras emersas desde o mesozóico, não teria escapado ao po
voamento por essa espécie de primatas mencionada e a ausência de "antro
poídeos catarrinos" auxilia a tese, isto é, prova a hipótese de Colosi. 

O homem autóctone americano como o asiático, o europeu e o africano, 
não descendem, provàvelmente, dêsses antropóides. Transformando-se dos fins 

. do Secundário para o Terciário e do Terciário para o Quaternário, êle o fêz 
segundo o meio físico em que se desenvolveu; as migrações vieram muito tempo 
depois. Por isso, possui o homem diferentes tipos étnicos originários de pon
tos diferentes da Terra e evoluiu ou se extinguiu segundo as condições do seu 
habitat. Nos povos europeus, não há mais vestígios do tipo de Neanderthal, 
como na América, atualmente. poucos são os traços somáticos dos ameríndios 
ancestrais autóctones, absorvidos pelos precursores asiáticos da invasão do con
tinente por povos europeus, a partir do século XIII. E quem sabe? As terras 
positivamente de origem sedimentar mesozóica não são hoje as mais povoa
das, pelo menos na América do Sul e, quantos segredos antropológicos não re
servam para o futuro? 

Algum dia, quando a civilização nelas penetrar, descerrar-se-á a cortina 
que encerra o "homo-americanus". 

O homem de Folson e de Sândia que tanto prendeu a atenção do profes
sor F. e. Hibben, não é mais, realmente, do que o homem americano já de
senvolvido, caçando e pescando -como seus correspondentes europeus, com as 
preocupações de uma simples cultura aurinacense ou solutrense, a cultura ame
ricana do homem de Folson ... 

Não somos, propriamente. adeptos extremados do autoctonismo america
no. Apenas não podemos dar o assunto por encerrado, justamente porque, nos 
tempos atuais, mais êle se esboça no cenário das investigações fósseis e nos 
estudos mais recentes da questão, que empolgam uma plêiade de sábios ame
ricanos e mesmo brasileiros, quase convictos das suas razões inconfundíveis, 
a despeito das proposições fulminantes de Paul Rivet e Hrdllka ou ainda ou
tros acérrimos objetores contra tudo e todos que procuram levantar a C?r~ina 
do seu mistério. E não será difícil aos cientistas de um futuro bem prox1mo, 
mostrar a P.Ossível existência do homem originário do continente americano 
presente · nele, antes, muito antes do primeiro caçador do doutor Frank C. 
IDbben haver tran&Posto o estreito de Bering ... 



A Aristocracia Rural e os Fidalgos do Café~ 
<Continuação) 

n 
Alvaro Gonçalves 

O patriarcalismo do norte, com a sua poderosa e bem organizada cons
tituição de senhores feudais, proprietários soberanos de imensos latifúndios 
criados pela proliferação e prosperidade açucareira, quando lançoú suàs se
mentes em terras do · sul, já ali encontrou terreno perfeitamente amanhado 
para o seu cultivo. 

É que, fugindo das devastadas zonas de mineração - que não mais lhes 
podiam proporcionar os lucros fabulosos, principalmente em virtude da carta -
régia de 1705 que derrogava os privilégios dos paulistas, conseguidos havia 
quase um século - as famílias paulistas, em cujas veias corria ainda quente 
o sangue dum Borba Gato, dum Alfonso Sardinha, dum Bartolomeu Bueno, 
dum Pascoal de Araújo e finalmente dum Fernão Dias, dispersaram-se em 
dois séculos por quase todo o Brasil, fundado aqui .e ali os seus patriarcados. 

São muitas as bandeiras que partem nessa maravilhosa amplitude das suas 
zonas de fixação e algo rómântica arrancada para o desconhecido. Diz Oliveira 
Viana que com as bandeiras do sul ãsses pioneiros "povoam o litoral meridional, 
os campos gerais de Iguaçu e os pampas rio-grandenses. Com as bandeiras 
de Mato Grosso, descobrem e exploram os vales dos rios Cuiabá e Paraguai, os 
dois afluentes do Paraná, desde o Aporé até o Pardo, na bacia do Prata, os 
do Guaporé, do Mamoré, do Madeira, do Arinoti, do Araguaia e do Amazonas. 
Com as bandeiras goianas, devastam os vales do rio Grande, do Paraíba, · do 
Araguaia e do Toçantins. Com as bandeiras mineiras, poV'oam os vales dos a
fluentes do rio Grande e do São Francisco, e do rio Doce, do Jequitinhonha 
e dos demais que desaguam no oceano. Por fim, com as bandeiras do norte, 
devassam e colonizam os vales do São Francisco, do Parnaíba e dos afluentes 
do litoral, situados entre êsses dois cursos". 

Mas o que existia acima de tudo, sôbre essa vontade irrefr.eável de ex
pansão das bandeiras, a ponto de cortarem o Brasil em tôdas as direções, era 
o ideal de fixação . Foi êste, sem dúvida, o sentimento que predominou no 
patriarcalismo do norte. Fixação à terra, cultivo do solo. Já não mais o ban
deirantismo nômade e inconseqüente. Ao despovoamento, o senhor feudal vin
do do norte respondia com o agrupamento das famílias atraídas pela fertilida
de da terra, e principalmente pelo princípio consciente do seu cultivo como 
comêço do progresso . 

É assim que vamos encontrar em fins do século XVIII o Sul grandemente 
invadido pelo patriarcalismo dos engenhos de açúcar, das casas-grandes sob o 
patriarcalismo escravocrata e polígamo nortista . Tal fenômeno dá origem à 
instalação pomposa e absoluta dos sobrados das grandes famílias, da verda
deira aristocracia rural, coisa de suas prerrogativas e de seu passado que ha-
veria de influir na formação das gerações mais novas . -

O que domina a economia do país, no período culonial, não são os enge
nhos de açúcar do Norte, nem as fazendas do Sul. o senhor absoluto é o re
gime absolutista do partriarcalismo orgulhoso, cioso de suas tradições do san
gue, e prepotente, construído à fôrça do imperialismo da casa-grande e do 

• Transcrito do Jornal do Brasil, edição de 9 de junho de 1957. 
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sobrado. "A história social da casa-grande - diz Gilberto Freyre, citado por 
Almir de Andrade ---: é a história íntima de quase todo brasileiro; de sua vida 
doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo; da sua vi
da de menino; do seu cristianismo reduzido à religião de família e influen
ciado pelas crendices da senzala". 

Edificada sôbre o frágil e instável alicerce · do nomadismo bandeirante, 
cedo a pequena propriedade se viu ameaçada pela monocultura latifundiária, 
vinda do Norte com a prepotência da casa-grande, para criar no Sul uma no
va modalidade de residência do aristocrata territorial, atendendo às naturals 
condições de clima e cultura dessa região recém-conquistada pelos grandes se-

. nhores, A êste propósito, escreve Almir de Andrade: "Em última análise, ve
riflc~mos que foi da economia patriarcal e latifundiária do Norte que partiu 
o impulso definitivo de consolidação da economia brasileira. Teve que assimi
lá-la e adaptá-la o Sul no terceiro século, quando sentiu necessidade de passar 

. do nomadismo aventureiro das bandeiras para o regime estabilizado da pro
dução - para a monocultura do café, para a fixação do tipo brasileiro de fa
milia de moral, de arquitetura, para o equilíbrio das instituições econômicas 
e políticas (Formação da Sociologia Brasileira, vol. I, p. 101) . 

Pode-se dizer que foi . a partir do século XVII que o homem do Sul teve 
compreensão mais ampla e mais utilitária do valor da terra como precioso 
Impulsionador da sua riqueza. Amarrado ao solo, desde então o ritlno da sua 
vida econômica .sofreu grande transformação . Deixou de ser instável para 
tornar-se equilibrada, sólida e solidificada pelos bens imóveis que dia a dia mais 
cresciam no seu inventário. • 

A asfixia da pequena propriedade pela monocultura latifundiária gerou 
um grave problema para as classes menos favorecidas. Tragados pelos gran
des senhores, os pequenos núcleos cafeeiros - tal como a voragem do enge
nho sôbre o bangüê da usina contra o engenho - viram-se, dentro em pouco, 
transformados em prêsas da aristocracia rural. Por outro lado, o n&gro es
cravo e o índio, ao passo que aumentavam os quilômetros de terras plantadas, 
Iam sendo mais e mais escravizados . Isso não impedia, no entanto, que a cul
tura cafeeira da província de São Paulo (estamos falando do Brasil Império) 
lutasse Cfl.da vez mais com a falta de braços para a sua lavoura. 

É a própria província de São Paulo, entretanto, que primeiro se esforça 
para operar a obra da substituição do braço escravo. O senador Vergueiro -
como já vimos em nosso artigo anterior (Jornal do Brasil, 2-6-57) - bate-se 
resolutamente, para livrar o negro do trabalho escravizado nos campos de 
café. É a colônia de !bicaba, fundada sob o sistema de párceria; que marca 
em São Paul·O: o comêço do fim da exploração do braço escravo. É verdade 
que já pairava nos ares da raça negra "certa agitação e um desenvolvimento 
de idéias até então desconhecidas" . 

O problema da escravidão, se bem que ainda estivesse longe de entrar na 
sua solução proveitosa e definitiva. era agora encarado como a única questão 
capaz de resolver de vez a terrível desigualdade em que se encontravam os 
trabalhadores nacionais frente ·aos imigrantes estrangeiros. 

A par da grapde resistência conservadora, o movim~nto pela libertação 
dos escravos cresCia dia a dia. "A reação antiabolicionista - escreve José 
Maria dos Santos - apesar de não se manifestar imediatamente nos círculos 
políticos da Côrte, não deixou entretanto de vir crescendo no mundo agrário 
das províncias à medida que as possibilidades de abolição total se desenhavam. 
Era uma contrapropaganda que bem pouco utilizava os recursos comuns da 
imprensa e da tribuna, mas que não deixava por isso pe atingir muito efic~z
mente aquêles a quem especialmente se dirigia. Os proprietários rurais, agin
do sobretudo com grandes comitentes dos emissários e capitalistas das cidades, 
não tardariam muito em transmitir as suas inquietações e a sua revolta aos 
meios comerciais e financeiros, abrangendo, portanto, todo o poderoso con
junto dos interêsses econômicos na sua reação" (Os Republicanos Paulistac e 
á Abolição, PP. 53-54) . 

Em 1817, numa sessão agitadíssima, discute-se na Câmara a abolição dos 
nascituros. É a lei Rio Branco (Ventre Livre) que a princesa Isabel, aprovei
tando-se de uma das viagens de D. Pedro II, haveria de san•ionar. Desde 
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então, só restaria completar a obra. Tôdas as fôrça~ liberais se põem a serviço 
da libertacão dos escravos. Embora os grandes proprietários, julgando-se venci.
dos antes da luta admitissem, por ISSO mesmo, a sua aerrota. nao deixavam 
de considerar que "não estavam dispostos a admitir qualquer ~alução rora do 
respeito ao princípio de propriedade, no qual fatalmente repousavam as rela- ' 
ções entre escravos e senhores". 

Ao passo que se ia alastrando a idéia abolicionista, os fazendeiros de caf6 
iam enxergando a maior necessidade de se precaverem, com a utilização do 
braço livre, principalmente do adventício. Mas de um braço livre que, embora 
adotado em menos quantidade, fôsse para êles ·a compensação da perda do 
braço escravo . Acreditavam, assim . . os ricos fazendeiros, que o encorajamento 
da colonização nas zonas cafeeiras produzisse para êles o milagre da trans
formação do braço negro no braço branco e livre, em menos quantidade, mas 
cuJo rendimento fôsse o mesmo ou se possível até superior. 

Em São Paulo não havia, entretanto, colônias por conta própria, urgindo, 
t>Ois, um estudo no sentido de desenvolvê-las dentro dos · limites das rendas 1 
provinciais. "Havia cêrca de vinte anos - diz Taunay - principiava a aparecer, 
por parte dos fazendeiros importantes da província, o desejo de aplicarem 
às suas lavouras o trabalho livre. Muitas colônias particulares se tinham en
tão fundadc, muitas dissolveram-se mas -existiam ainda algumas, provanao 
que a existêr1cia fôra bem tentada e não havia que desesperar do futuro". 

O braço escravo ia faltando à proporção que ganhava terreno a propa
ganda pela libertação de negro. Em 1872, Costa Pereira na sua mensagem à 
Assembléia Provincial, fala do grave problema da falta de braços para a la
voura e lembra a necessidade vital para tôdas as províncias do Império, da in
trodução de braços livres para os trabalhos agrícolas. Era questão capital 
jà para o presente e mais para o futuro da grande lavoura cafeeira. E tanto 
é exato que "depois de 24 anos de experiência se reconhecera que a prosperi
dade do Brasil não dependia somente da nefanda importação humana. Agora, 
extinta da cruel instituição, novos terrores apareciam, como se o braço es
cravo fôsse o único a lavrar a terra e a lhe colhêr os frutos". 

"O verdadeiro imigrante - observa Taunay - o estrangeiro que buscava 
um país novo onde, com menos dificuldades do que na terra natal, pudesse 
viver do fruto do trabalho, e garantir o futuro da família, recuara ao dar o 
primeiro passo. As terras, que poderiam servir-lhe, por próximas dos rios, das 
estradas de ferro ou de rodagem, estavam em mãos de proprietários, que nem 
as cultivavam, nem queriam aliená-las por preços razoáveis". 

Os estudos, os entendimentos e a vasta propaganda abolicionista que ia 
do norte ao sul do país, desferiam seu impiedoso golpe de morte nos compradores 
de negros, cujo tráfico há muito que vinha sendo perseguido, por considerado 
fora da lei. Resultou disso que, cessado o tráfico, que entre 18í5 e 1840 alcan
çou um total de 361 625 negros, o movimento passou a ser feito dentro do pró-. 
prio território em que nasceram as grandes vozes erguidas contra a barbaria 
da instituição escravagista. Assim, vinham do Norte os escravos que eram ven
didos para saldar dívidas dos lavradores do Sul. 

em Je~~~;lruª~~~:ui~e c~·::i;~~i~ ~~ª:r~v~ª~º ;{~~~~~. ao cativeko prat~cando, 
É sabidCJ, no entanto, que os negros também n~o eram · totalmente sub

missos à escravização. Muitos houve que tomaram posiçãn saliente contra o 
chicote do feitor e foram autênticos líderes na emancipação da sua raça. Ve
ja-se, por exemplo, o estivador Pio, da organização de Antônio Bento, sacri
ficado na serra de Cuba tão, à liberdade dos seus irmãos. Veja-se também Si
meão, que Martins Fontes imortalizou em versos, dizendo: "Como um heroi, 
ou como um deus, morreu". Veja-se ainda o negro Benedito, que exilando-se na 
.serra, "curtindo fome diàriamente, durante anos, para não tocar no farnel 
destinado aos seus irmãos foragidos, veio a morrer de inanição, sacrificado 
pelo ideal". 
· Há,. portanto, páginas belíssimas na história da luta do negro pela sua 
libertação, c0mo a do quilombo dos Palmares e outras. · • 
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Foi sem ctúvicta a agricultura açucareira que inspirou e como que metodizou 
o tráfico e o aproveitamento do braço escravo na lavoura. 

A agricultura cafeeira o que fêz foi aproveitar-se de uma instituição per
feitamente equilibrada e azeitar a sua máquina. Precisando de braços, não 
cuidou de ir bilscá-los lá fora. E só mesmo a libertação do escravo poderia 
determinar a mudança nos seus métodos de grandeza e trabalho. 

A grandeza da lavoura cafeeira, porém, teve início a partir de 1860, quando 
aumentou o número de braços escravos vindos dos engenhos do Norte. 

O regime escravocrata, pois, foi o sustentáculo, durante muitos anos, do 
aproveitamento econômico do · solo. Foram os escravos que construíram a so
ciedade brasileira dos quatro primeiros séculos . E o Rio de Janeiro, sede do 
govêrno, foi também, no século XVIII, o grande empório da produção e distri:.. 
buição de negros escravos para as lavouras cafeeiras do interior paulista e 
de tôda a ex.tensão do vale do Paraíba. 

(Continua) 

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

ceográficos, seus levantamentos, sua documentação. 



Distribuição Regional· da Agricultura Brasileira* 

O quadro contendo os índices da distribuição regional da agricultura brasi
leira no último decênio, salienta não só a evolução do quantum real produzido, 
como também o seu comportamento per capita. Os indlces agregativos do quan
tum produzido pela agricultura brasileira, e os seus níveis per capita foram 
elaborados por Conjuntura Econômica, e tiveram por base 32 principais pro
dutos agrícolas, entre os 48 arrrolados pelo Serviço de Estatística da Produ
ção, do Ministério da Agricultura. 

As dificuldades estatísticas fizeram com que, até o presente, o estudo da 
distribuição regional da produção agrícola brasileira fôsse feito levando-se ·em 
conta, em vez de uma divisão geo-econômica do país, a sua divisão política, o que 
sem dúvida determina algumas distorções na compreensão do comportamento da 
renda rural brasileira. Todavia, sabe-se que novas pesquisas estão sendo feitas 
por Conjuntura Econômica com o fim de distribuir a produção agrícola brasileira 
segundo critérios mais aproximados da realidade geo-econômica do país. Enquanto 
isto não fôr feito, os índices já existentes constituem sem dúvida instrumento afe
ridor do desenvolvimento agrícola regional. 

COMPORTAMENTO GLOBAL DA PRODUÇAO 

No último decênio, a produção agrícola brasileira, no conjunto, apresentou 
resultados satisfatórios. Seu crescimento no período foi de 42%, o que significa 
dizer que cresceu a uma taxa superior à do crescimento demográfico. Em têr
mos per capita nesse decênio o crescimento foi da ordem de 15%. Estas cifras 
evidenciam que a agricultura brasileira tem-se desenvolvido num ritmo sufici
ente para atender não só a maior demanda externa pelos nossos produtos, 
e ainda abastecer o mercado nacional de maneira conveniente, isto é, atender 
as necessidades sempre crescentes dos grandes centros de consumo. 

De 1954 para 1955, a produção agrícola brasileira apresentou um extraordi
nário ritmo de crescimento de 9,2%, em têrmos per capita de 6,8%. Entretanto 
em 1956, relativamente a 1955, a agricultura brasileira regrediu de 0,4% levando o 
índice por habitante a uma redução de 2,7%. :ll:sse fato deveu-se quase exclusiva
mente a fenômenos de natureza climática. Cinco produtos apenas, no conjunto da 
produção de 1956, apresentaram quantitativos inferiores aos de 1955. :ll:stes produ
tos foram: algodão (- 1,1%), amendoim (- 2,4%), cacau (- 2,1%), cevada 
(- 8,4%) e café (- 22,1 %) , conforme ressalta Conjuntura Econômica de fevereiro 
dêste ano. Adianta ainda essa publicação da Fundação Getúlio Vargas que estas 
cinco culturas abs.orveram em 1956 cêrca de 36% do valor total das colheitas, e 
foram os responsáveis pela queda do quantum da agricultura (notadamente o ca
fé), pois os aumentos nos 43 demais produtos arrolados na estatística do Ministério 
da Agricultura, não foram suficientes para compensar aquela perda de alta sig
nificação. A acentuada redução da safra cafeeira, foi conseqüência das geadas no 
início do segundo semestre de 1955. A quebra da produção de algodão resultou 
das chuvas abundantes em São Paulo durante a colheita, o que afetou também a 
qualidade do produto. Os outros três produtos, foram sacrificados também por 
problemas climáticos, especialmente o amendoim e o cacau. 

E evidente, pois, ser o setbr agrícola de exportação - café, algodão e cacau 
- o i;esponsável exclusivo pelo declínio do produto rural no ano passado. Senão 

• Transcrito do Jornal do Comércio de 1~ de julho de 1957. 
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vejamos: se eliminarmos do cálculo do volume físico da agricultura aquêles cin
co produtos que indicaram menores colheitas em 1956, o resto da produção agrí
cola (43 produtos) apresenta um acréscimo da ordem de 6%. Melhor ainda para 

. medirmos apenas a influência do café nos níveis do produto agrícola do ano pa.s
. · sado, verifica-se que, feita a sua exclusão, a taxa de crescimento do conjunto 

- das demais safras atingiu 4,5%, superior portanto ao ritmo médio de evolução 
verificado no último decênio. Sallentam:..se em 1956 pelos aumento.s registrados 

\. nas colheitas em relação a 1955, os seguintes produtos: milho <+ 9,3%), trigo <+ 
10%), batata inglêsa <+ 10,6%), banana <+ 9,1%), cebola <+ 19,9%), soja 
{+ 11,53), mandioca <+ 4,2%), tomate <+ 15,0%), uva <+ 17,3%), cana de 
açúcar <+ 4,6%), côco-da-baia <+ 3,6%) e arroz <+ 1,2%). 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO AGRtCOLA 

Conforme mostra Conjuntura Econômica, quando analisa a produção agrí
cola brasileira, sob o seu aspecto regional, esta, em 1956, não foi tão satis
fatória como em 1955. Tal exame põe em evidência que apenas na região Norte 
a agricultura manteve em 1956 o ritmo de crescimento do período de 1955. O acrés
cimo ali Passou de 4 para 6%. Com exceção da região Sul, acrescenta Conjuntura 
Econômica, onde se observou sensível queda da produção em 1956, as demais 
regiões tiveram aumentados os seus quantitativos, embora em proporção menor 
que em 1955. Mais uma vez, convém salientar que a redução assinalada na região 
Sul foi conseqüência da quebra das produções de café e algodão. Na região Nor
deste, a taxa de crescimento involuiu de 7 para 6%. Na região Leste, onde os pro
dutos de expo·rtação. exercem considerável influência, a taxa de crescimento que 
em 1955 foi da ordem de 6%, em 1956 alcançou apenas 1%. Na região Centro-Oes
te, onde nos últimos tempos vem se verificando acentuado aumento na produção 
agríc9Ia, o ritmo de expansão das culturas que em 1955 alcançou 26%, em 1956 
foi somente 3%. o declínio da produção da região Sul foi de 4%, em confronto 
com um acréscimo de 11 % registrado em 1955. 
, _. As .observações feitas acima sôbre o desenvolvimento regional da produ- · 
çao agr1cola merece, sem dúvida, algumas explicações. O aumento mais acentua
do q;ie se registrou na região Norte, tem sentido muito relativo, uma vez que esta 
regiao detém apenas 1 % das colheitas totais do país. Dessa forma os aumentos 
d~ safra nesta região, embora pequenos, tornam-se de influência muito mais sen
s1vel. Por isso adianta con1untura Econômica, para explicar a expansão da agri
cultura na região Norte, é suficiente lembrar apenas que a cultura da juta em 
1956 foi superior em 11,5% à do ano precedente . 

No Nordeste, cuja produção agrícola absorve 11 % das colheitas totais, as sa
fras de algodã:o, cana-de-açúcar, côco-da-baía, mandioca, sisai e arroz exercem 
influência decisiva no cômputo regional total. ~stes produtos não apresentaram 
em 1956 uma evoluçã-o nos mesmos níveis da de 1955; daí, a quebra no ritmo 
de crescimento do quantum agrícola da região já assinalada. 

Cêrca de 25% das safras brasileiras são obtidos na região Leste. Aí as co
lheitas em 1956 mantiveram-se pràticamente nos mesmos niveis de 1955, regis
trando-se apenas um acréscimo mínimo de 1 % . Isso se explica pelas sensíveis 
quedas registradas nesta região no tocante às culturas de café, cacau, milho e 
cana-de-açúcar que absorveram consideráveis aumentos assinalados em ou-
tras colheitas, principalmente as de arroz, feijão e mandioca. -

Como já dissemos, foram as safras de café e algodão- as responsáveis pelo re
cesso verificado na produção agrícola da região Sul. Os motivos da diminuição das 
duas culturas nessa região foram climáticas, os quais também sacrificaram em 
demasia as colheitas de cereais e legumes que, embora não tenham diminuído de 
volume, não cresceram convenientemente como se esperava. A região Sul absor
ve 56% da agricultura nacional: 

Os mesmos fatos assinalados com referência à região Sul, motivaram também 
o menor incremento do índice da produção agrícola da região Centro-Oeste, rela
tivamente a 1955. :m necessário salientar ainda que a corrida dos lavradores em 

. busca de novas terras férteis naquela região se processou em 1956 em escala muito 
mais r~dU.Zida, o que, sem dúvida, contribuiu também para deter o ritmo de 
expansao da agricultura naquela área. 
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DISCRIMINAÇÃO 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1958• 
------------------. 

PRODUÇÃO AGHÍCflLA ....... 96,2 100,0 1()6,4 111,9 110,2 117,2 117,9 125,3 136,8 130,3 

Norte .......... .... . ........ 96,6 100,0 - 103,2 110,2 118,9 114,0 113,0 13i,8 142,9 151,5 
Nordeste .... .. ... .. . ........ 96,6 100,0 102,3 114,0 85,7 103,6 102,3 124,7 132,9 140,7 
Loate .. ...... .. . -..•. . . . .. • . . - 99,2 100,0 109,6 112,3 111,6 105,0 J16,1 !16,1 123,8 rn,a 
Rui. ... ... ... . ... ... ... . : .•• 92,5 100,0 103,2 108,8 112,l 125,1 110,2 125.0 138,5 13~,3 
Centro-Oeste. , ..... ... . . ..... 102,2 100,0 114,1 146,8 151,8 151,2 161,6 177,5 223,6 230,6 

POPULAÇÃO ..........•........ . 97,7 100,0 102,4 104,S 107,3 109,9 112,5 115,4 117,9 120,7 

Norte .. . .... . .. ... . . ..... . .. 97,9 100,0 102,3 104,7 107,0 109,5 112,0 114,6 117,2 119,8 
Nordeste .. ..... . ... . ... . ... . 97,7 100,0 102,3 104,7 107,1 109,6 112,2 114.8 117,5 120,0 
Leste ........ . . . . . . .. . .. .. ... 98,0 100,0 101,9 104,0 105,5 108,2 110,4 112,5 l14,6 116,G 
Sul.. ........................ 97,2 100,0 102,8 105,8 108,9 112,0 115,3 118,5 121,8 125,1 
Centro-Oeste ....... . . . ..... .. 9~,4 100,0 103,3 107,0 110,7 . 114,6 118,5 122,5 126,5 130,5 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA "PER 
CAPITA" .... .. . . . ... ... ...... 98,5 100,0 104,0 106,~ 102,7 IOG,0 104,8 108,6 116,0 112,9 

Norte ...•................... 98,7 100,0 100,9 105,3 lll,l 104,1 118,8 120,2 121,9 126,5 
Nordeste . ...... . ... . ..... . . . 9S,9 100,0 100,0 lOS,9 80.0 94,5 93-,3 108,6 113,I 117,3 
Leste .......... . ..... . ....... 101,2 100,0. 107,6 108,0 105,8 97,0 105,2 10~.5 108,0 • 107,0 
Sul. .... .. . .. ... . ... . .. ..... 95,2 100,0 100,4 102.8 102,9 111,7 103,4 105,6 113,7 106,6 
Centro-Oeste ....... . . ... . . ... 106,0 100,0 110,5 137,2 137,1 131 .9 11>6,4 H ·l,9 176,8 176,7 

"' i, 

• Dados~sujeitoo a retificação. 
Transcrito de Conjuntura Econ~mica. 

Feitas estas considerações sôbre o comportamento mais recente de distribuição 
regular da produção agrícola brasileira, salientamos agora o fato de sua evolução . 
no último decênio. Na região Norte a agricultura cresceu de 57% no período 1947-
-56, enquanto a população aumentou sómente de 22%. No Nordeste a produção 
agricola evoluiu de 46% e a população de 23%. Na região Leste o acréscimo dà.8 
colheitas foi de 26%, e o da população foi de 20%. Na região Sul, as safras agríco
las aumentaram de 44'li{i, enquanto a população cresceu de 28%. Finalmente desta
camos a região Centro-Oeste com um aumento de produção agrícola da ordem 
de 126% no último decênio e um crescimento demográfico de 34%. Estas cifras 
evidenciam que em têrmos per capita a produção agrícola brasileira distribuída 
pelas diversas regiões fisiográficas, tem apresentado resultados satisfatórios, uma 
vez que os quantitativos produzidos têm superado em tôdas as regiões o cresci
mento ·demográfico, notadamente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste onde 
se verificaram acréscimos mínimos de uma unidade demográfica, para duas de 
produção agrícola. Ressalta-se a evolução verificada no Centro-Oeste que se tra
duz numa proporção de um para quatro. 

~Se lhe Interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva l 
.,... sua Secretaria, (Avenida Beira-Mar, 436 _;_ Edifício Iguaçu - Rio de .Janeiro) que o atea

derá pronta e satlsfatõrlamente. 



Contribuição ao Ensino 

Paisagens Biogeográficas * 
EDGARD KUHLMANN 
Geógrafo do C .N .G . 

Não é raro encontrar-se entre os professôres de Geografia aquêles que jamais 
se referiram à Biogeografia ou mesmo à Fitogeografia em suas aulas. Outros 
apenas tocam ligeiramente neste assunto, com a única intenção de não deixá-lo 
inteiramente à margem. 

1t nosso propósito nestas aulas dar aos nossos colegas alguns esclarecimentos 
a respeito do assunto, permitindo-lhes transmitir aos seus alunos uma noção 
clara das grandes paisagens 'biogeográficas do mundo e particularmente do 
Brasil. 

A experiência já demonstrou que é inadequado o emprêgo da farta nomencla
tura técnica fito e zoogeográfica. A alunos do curso secundário, de ambos os ci
clos, raramente interessados em assuntos tã,o· específicos, é muito mais importan
te mostrar os grandes quadros biogeográficos e as interrelações entre o mundo 
vegetal e o animal, do que entrar em detalhes de classificação ou de ordem pura
mente bioló~ico. Devem ficar bem claras, sobretudo para os professôres, as no
ções de flora, fauna, vegetação, tipos de vegetação, espécie animal, espécie vege
tal, formação, associação, etc., para que os alunos sejam esclarecidos quando sur
girem perguntas sôbre a sua significação. 

As divisões do mundo em Regiões Florísticas e Regiões Faunisticas, além de 
complexas, interessam particularmente àqueles que já têm certo conhecimento 
da sistemática botânica ou da zoológica. 

Devemos ter sempre em mente que a Geografia estuda as paisagens da super
fície da Terra. Portanto, os fatos que importam ser estudados, tanto da vida 
animal quanto da vegetal, são os que atuam direta ou indiretamente na paisagem 
de uma determinada área. 

1t tão grande a importância dos tipos de vegetação nas paisagens naturais 
que a maioria dos geógrafos estabelece os limites das grandes regiões naturais 

. pela área de oc'Orrências daqueles. 1t por isto que a Zoogeografia, por sua pequena 
influência nas paisagens naturais, quase sempre deixa de ser estudada. Embora 
menos presos que os vegetais às condições ecológicas de determinada área, são 
os animais estreitamente relacionados com o tipo de paisagem em que vivem. 
Mais entretanto, do que subordinação á determinados fatôres ecológicos, tais 
como o clima e a própria vegetação, devem ser ressaltadas as influências diretas 
ou indiretas dêstes animais sôbre a paisagem. Como exemplos podem ser citados 
os verdadeiros mares de termiteiros em nossas paisagens campestres, os enormes 
montes de terra dos formigueiros, como verdadeiras microcolinas em várias re
giões do Brasil; como influências indiretas, em maior número, podem ser citadas 
as da môsca tsé-tsé e outros insetos transmissores de doenças, responsáveis 
pelo subdesenvolvimento de diversas áreas, notadamente tropicais e equatoriais. 

A existência de animais de pele preciosa nas florestas frias e temperadas 
condicionou uma economia tipicamente baseada na caça e foi responsável pela 

(*) Aulas dadas no Curso de Férias para Aperfeiçoamento de Professôres do Ensino Secundá
rio, realizado em julho de 1957 sob os au soicios do Conselho em colaboracão com a Faculdade Na
cional de Filosofia. Na parte própria (noticiário) encontram-se Informações pormenorizadas sõbre 
o referido curso. 
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criação de grande número de feitorias e outros estabelecimentos humanos . Os 
cardumes de bacalhau, atuns e outros peixes são responsáveis pela criação de um 
sem número de portos pesqueiros em diferentes partes do mundo. A ação destrui
dora dos gafanhotos nas áreas agrícolas da savana e da estepe tem muito mais 
importânci~ para· a geografia econômica do que a ação conjunta de todos os 
grandes animais selvagens do mundo. 

Devem ser postas em destaque as causas da desigual repartição da vida na su
perfície da Terra, tais como as de ordem biológica, a distribuição do relêvo, a 
morfologia e a natureza mineralógica dos solos, as condições climáticas, a distri
buição das bacias hidrográficas, a atividade humana e outras. Da mesma for
ma que atuam na repartição, agem também êstes fatôres como modificadores dos 
caracteres fisionômicos e, por vêzes, somáticos dos sêres vivos . 

As regiões polar es são ambientes muito desfavoráveis tanto às plantas quanto 
aos animais, faltando-lhes o mínimo de calor que requer quase a totalidade dos 
sêres para sobreviver. Os desertos quentes, por outro lado, carecem de água, um 
dos elementos indispensáveis à vida. 1 

Entre um extremo e outro há uma infinidade de condições que permitem me-
nor ou maior adaptação dos organismos vivos. -

A Biogeografia cabe o estudo da distribuição das espécies ·vegetais e animais 
na superfície da Terra e conseqüentemente das paisagens que resultam desta dis- · 
tribuição . 

As definições abaixo, dadas por figuras exponenciais da Biogeografia, permi
tem melhor compreensão de seu campo e de sua importância. 

Define-a Dansereau: "Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição, 
adaptação, expansão e associação dos sêres vivos". Para E. de Mart'Onne é o es
tudo da repartição dos sêres vivos. 

A definição de Melo Leitão enfatiza muito os fatôres climáticos e geológicos: 
"A Biogeografia é o estudo do revestimento biológico da Terra em função do 
clima e das barreiras ou pontes que provocam a expansão ou o isolamento dos 
sêres" . 

DIVISÕES DA BIOGEOGRAFIA: 

1 - Fitogeografia ou geografia das plantas, 
2 - - Zoogeografia ou geografia dos animais. 

Como subdivisões destas são citadas entre as mais importantes, a Ecologia, 
que estuda as plantas e os animais em sua reação ao meio ambiente e a Fitosso
ciologia, que analisa as comunidades vegetais. 

A Fltogeografia é atribuído o estudo da distribuição dos diferentes tipos de 
vegetação, que por sua vez refletem as características naturais de cada região. Os 
tipos de vegetação correspondem ao que se denomina comumente de formação 
(comunidade vegetal caracterizada por sua forma biológica predominante, inde
pendente de sua composição florística) . 

Hesse, por sua vez, atribui à Zoogeografia o "estudo científico da vida animal, 
no que se refere à distribuição dos animais pela Terra e a mútua influência dos 
animais e do meio". · 

PRINCIPAIS PAISAGENS BIOGEOGRAFICAS DO MUNDO 

Em lugar de estudarmos separadamente a Fito e a Zoogeografia, englobare
mos neste estudo os dois ramos da Biogeografia, mostrando as principais carac
terísticas das grandes paisagens vegetais com a sua fauna correspondente. Além 
disto será feita ligeira apreciação sôbre a fauna oceânica. 

A vegetação ou conjunto de plantas que crescem espontâneamente numa re
gião, divide-se, como já vimos, em grandes tipos fisionômicos ou formações. 

Dentre os vários fatôres 'ecológicos responsáveis pela distribuição dos tipos 
de vegetação, tais como o clima, o relêvo, o solo, outras plantas e animais e o ho
mem, o clima, é, sem dúvida alguma, o de maior importância, fazendo sentir sua 
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ação através da umidade, da temperatura, da luz, dos ventos, etc. Esta estreita 
dependência das formações vegetais às condições ecológicas, notadamente climá

, ticas, faz com que tôdas as regiões da Terra que possuem um mesmo tipo de cli
ma, possuam também tipos de vegetação semelhantes, embora de composição flo-
ristica diferente. . 

As plantas apresentam as mais variadas formas, dimensões e caracteristicas, 
desde às microscópicas algas até às gigantescas sequóias. Entretanto, de acôrdo 
com as . condições ecológicas, prepondera na paisagem ora uma ora outra for
ma, que caracteriza os grandes tipos. A maioria dos autores divide a ve,getação em 
dois grandes grupos: as formações arbóreas ou tipos arbóreos e as formações ou 
tipos herbáceos. Preferimos considerar um terceiro tipo em que árvores e ervas 
compõem a paisagem com a mesma intensidade. Por outro lado, muito variáveis 
no aspecto são os tipos de vegetação encontrados nos desertos quentes, nos pân
tanos e nos diversos níveis das montanhas, não sendo, por esta razão, enquadra
dos nos 3 tipos mais comuns. 

Teremos, desta forma, o seguinte quadro da vegetação: 
1) Floresta trópico-equatorial perene 
2) Floresta tropical decídua 

A - Tipos arbóreos 3) Floresta mediterrânea 
4) Floresta mista de latitudes médias 
5) Floresta de coníferas 

1) Pradaria 
B - Tipos herbãceos 2) Estepe 

(Grasslands) 3) Tundra 

C - Tipo arbóreo-herbáceo ou intermediário: Savana 
D - Tipos diversos. 

I - TIPOS ARBÓREOS: 

São constituidos por uma cobertura contínua de árvores no estrato mais alto. 

1 - Floresta trópico-equatorial perene 

la - A floresta latifoliada perene trópico-equatorial, também chamada flores
ta pluvial equatorial, tem• sinonímia estrangeira muito rica: tropical rain forest, 
evergreen forest, regenwald, forêt equatoriale de plaine, forêt dense ombrophi
le, etc. 

:tl:ste tipo de vegetação, que é a mais grandiosa manifestação da vida vegetal 
sôbre a Terra, corresponde às regiões de clima Af e Am de Kõppen, caracterizados 
por altas temperaturas e intensas precipitações. A grande umidade e alta tempe
ratura nelas existentes mantêm ativo durante todo o ano o processo de cresci
mento da vegetação, alcançando as árvores uma altura média de 30 metros, não 
sendo raro exemplares de mais de 50 metros. 

A ausência de estação sêca pronunciada e de inverno, faz com que as árvores 
em seu conjunto mantenham as fôlhas durante todo o ano. É por isto chamada 
perene, em oposição aos tipos florestais cujas árvores perdem a folhagem em pe
ríodo desfavorável, por deficiência de umidade no solo ou excesso de frio. Outra ca
racterística da floresta trópico-equatorial é a multiplicidade de indivíduos e de es
pécies, tornando-a extremamente densa e estratificada. São também numerosas 
as epífitas~ - as lianas, o que a torna mais s-ombria e impenetrável. 

Dentre as plantas úteis cultivadas, procedentes da floresta equatorial, desta
cam-se a seringueira, a bananeira, o cacau, o coqueiro e algumas madeiras, tais 
como a caoba, o ébano, a teca, o cedro, a balsa, etc. 

lb - A fauna da floresta trópico-equatorial: 

Em contraste com a exuberância e grandiosidade da vegetação, a fauna que 
vive na floresta equatorial não possui muitos animais de grande porte. Ela é 
constituída em sua maioria de pequenos animais trepadores, de aves, e, notada-
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mente, de Insetos de fnf1ntta variedade e cõr. Como exemplos de Integral adapta
ção às condições de vida arboricola citam-se os macacos, desde os pequenos monoa 
saltadores da América do Sul ao corpulento gorlla da floresta do Congo. 

Embora existam na floresta alguns animais reputados perigosos, tais como 
a onça e as grandes serpentes, são os insetos os maiores Inimigos do homem, d1· 
ficultando o avanço da civilização. O meio quente e úmido da floresta é parti
cularmente favorá\tel ao desenvolvimento de mosquitos e môscas transmlssores de 
malária, febre amarela e outras doenças, responsáveis em grande parte. pelo 
baixo padrão de vida das populações que vivem nesta área. 

Na Africa o homem ainda não conseguiu libertar-se do flagelo da môsca 
"tsé-tsé", transmissora da doença do sono. _ _ 

A existência de grandes rios extremamente piscosos é a principal fonte de ali
mentos de suas populações, tal como na Amazônia. Os gêneros de vida se alicer
çam no extrativismo vegetal e na pesca. Nenhum animal da floresta equatorial 
foi até hoje domesticado. -

lc - Distribuiçilo da floresta equatorial: 

Nas Américas: sul do México, América Central, norte e leste do Brasil; 
Na Asia: partes da tndla, Indochina, Sumatra, Java, Bornéu, Dhas Flliplnaa 

e Nova Guiné; 
Na Africa: no Congo, na costa da Guiné e em parte de Madagáscar. 

2 - Floresta tropical decidua: 

2a - Nas regiões tropicais e subequatorlais em que a precipitação é menor 
do que nas áreas precedentes, as árvores são de menor tamanho e no estrato 
mais elevado são mais espaçadas, permitindo que a luz solar atinja os estratos 
inferiores ou o próprio solo com relativa freqüência. Na estação mais sêca que, 
via de regra coincide com o inverno, a maioria das árvores perde a folhagem per,. 
mltindo então que os ralos solares penetrem com mais intensidade. 

Os climas predominantes são o Am monçônico e em algumas áreas o de transi
ção entre os climas Af ou Am como o Aw. Ocorre, em conseqüência, uma vege
tação de transição entre as florestas úmidas e as savanas em todos eis continentes. 

No Brasil, a forma arbórea da caatinga, pode ser considerada. dêste tipo, dai 
mesma forma que a vegetação do Chaco: 

2b - Fauna: 
A fauna destas áreas confunde-se com a das áreas de florestas trópico-~ua• 

toríais perenes, pela proximidade das mesmas, embora possa ser considerada 
muito menos rica. 

3 - Floresta mediterr4nea: 

3a - Nos climas mediterrâneos, Cs, temperados, com invernos úmidos e v~ 
rões secos há um tipo caracteristico de floresta aberta, com árvores de poucas es• 
pécies, constando de coniferas, árvores deciduas ou de acentuado caráter xerófilo; 

A pequena umidade do solo durante longo periodo de tempo é responsável 
pelo grande espaçamento entre as árvores. 

Entre as principais caracteristicas dêste tipo citam-se a grande profundida
de das raizes, folhagem reduzida e casca muito espêssa. 

Nas áreas mais sêcas da região mediterrânea ocorre um tipo de arbustos e 
ervas, pronunciadamente xerófilos, recebendo na França o nome -de "maquis". 
Para muitos o "ma.quis" é apenas uma vegetação secundãria. As espécies mais 
comuns da floresta mediterrânea são pinheiros, louros e carvalhos. Uma das mais 
caracteris~icas é a espécie produtora de cortiça, o sobreiro (Quercus suber>. 

-3b - Vida animal: 

É das mais pobres a fauna mediterrânea, sobressaindo-se os chacais e aa 
hienas. Dois animais domésticos - a cabra e a ovelha, adaptaram-se perfeita
mente às dificeis condições do meio, tornando-o em certas áreas mais inóspito, 
pelo intenso pastoreio. 

1-25546 
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4 - Floresta mtsta ele latitudes méelta.s: 
4a - Em quase tôda a área de climas temperados continentais da América 

do Norte e Eurásia ocorre a floresta mista, caracterizada pela coexistência de ár
vores de fôlhas perenes (coniferas) e de fôlhas largas decíduas. 

Embora quase sempre formando um dossel contínuo no estrato mais elevado, 
as árvores dêste tipo de vegetaçãio são menores do que as da floresta equatorial 
e não possuem lianas e epifitas. São em conseqüência, florestas menos densas, 
que permitem fácil penetração. 

O inverno rigoroso desta área, com neve pelo menos durante 3 meses é res- 1 
ponsável pela ausência de epífitas e lianas e pela perda das fôlhas, quando então, 
quase a totalidade das espécies entra na fase de repouso. 

Entre as árvores de fôlhas caducas notam-se o carvalho, o castanheiro, o fres- 0 

no, o bôrdo, e entre as de fôlhas perenes, os pinheiros e os abetos. 
Em algumas áreas de clima temperado marítimo, úmido, como na costa oci

dental da América do Norte, ao sul do Chile e em Nova Zelândia, a floresta pos
sui características próprias, muito diversos daquelas acima citadas, com ocorrên
cia exclusiva dos pinheiros roxos e notadamente de outra conífera, a gigantesca 
"sequóia" californiana, de grande valor econômico. 

4b - Fauna: 

A densa população das latitudes temperadas é responsável não só por enormes 
modificações na paisagem vegetal, como principalmente por enorme perturba
ção no quadro faunístico. São animais de maior ocorrência: ursos, castores, lôbos, 
cervos e pássaros. A criação de animais domésticos, tais como bovinos e suínos, 
é grandemente desenvolvida. 

4c - A floresta mista ocorre a leste da América do Norte, na Europa Central 
e na Manchúria, Coréia e parte do Japão, assim como nos pontos já referidos do 
leste americano, Chile e Nova Zelândia. 

5 - Floresta ele coníferas: 

5a - Acima de 50º de latitude, no hemisfério norte, onde os invernos são mul
to frios e os verões pouco quentes, ocorrem as grandes massas florestais continuas 
e homogêneas, constituídas de coníferas. As coníferas são árvores aciculifoliadas, 
Isto é, portadoras de fôlhas em forma de agulha. Por sua grande resistência .às 
baixas temperaturas, a floresta de coníferas atinge até as proximidades das re
giões polares, embora seja ai menos densa e com árvores menores constituindo 
então a "taiga", que pouco a pouco se perde na gelada "tundra". 

Dentre as poucas espécies da floresta de coníferas, notam-se os pinheiros o 
abeto e o lariço, madeiras cuja explotação constitui a mais importante indústria 
madeireira em todo o mundo . A homogeneidade da floresta e sua facilidade de 
penetração, possibilitam uma explotação intensiva. Obtém-se, aí, as madeira& 
chamadas "moles", em oposição às madeiras "duras" das florestas tropicais. Qua
se a totalidade da madeira ai explotada é transformada em "polpa" de madeira 
para a indústria do papel. 

5b- Fauna: 

O valor da fauna da floresta de coniferas reside nos animais possuidores de 
peles preciosas, tanto no norte do Canadá quanto na Sibéria. 

As espécies mais valiosas são o castor, o visão, a marta, a rapôsa, o arminho, 
etc . Foi graças à atra!(ão exercida pela caça que várias regiões do norte do Cana
dá e da Sibéria foram devassadas e povoadas temporária ou permanentemente. 
Até hoje o comércio de peles tem grande importânma nas regiões de "taiga". 
- 5c - A floresta de coniferas estende-se pelo norte do Canadá e Alasca, norte 
da Sibéria, da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia Européia. 

II - TIPOS HERBACEOS: 
São caracterizadas pela existência de uma cobertura. continua ou não de er

\'as, ou ervas e subarbustos, e ausência de árvores. 
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Os tipos herbáceos são encontrados em áreas em que as precipitações são In
suficientes para sustentar uma vegetação florestal, ou naquelas em que ocorrem 
outros fatôres desfavoráveis, principalmente relacionados com o solo. 

1 - Pradarta: 
As pradarias são caracterizadas por uma cobertura de ervas, notadamente 

gramíneas. As áreas de pradarias, com uma precipitação média anual de 500 
a 750 mm. estão situadas em regiões intermediárias entre climas úmidos continen
tais e climas secos. São exemplos de regiões típicas de pradaria o pampa argen
tino, o centro dos Estados Unidos, leste da Europa, especialmente a Ucrânia, com 
suas "terras negras" ou tchernozion, de grande fertilldade, a Manchúria, a 
região meridional da Africa e oriental da Austrália. Atualmente a paisagem pri
mitiva da pradaria vê-se substituída pela paisagem de culturas de trigo e milho, 
fatôres de riqueza destas áreas. 

No Brasil, pode-se considerar a campanha rlo-grandense e a maioria dos 
chamados "campos limpos" como exemplos de pradaria. 

2 - Estepes: 
2a - As estepes são caracterizadas por uma cobertura herbácea pobre, geral

mente descontínua, com plantas adaptadas à mudanças climáticas rápidas e ex
tremas. 

As estepes ocorrem em áreas continentais de precipitação reduzida, oscilando 
entre 250 a 500 mm anuais. As chuvas caem em poucos meses do verão, quando 
crescem as ervas geralmente portadoras do sistema radicular desenvolvido, bul
bos, rizomas, etc. 

Nos invernos secos, extremamente frios e prolongados, os órgãos aéreos dos 
vegetais herbáceos desaparecem e os lenhosos se adaptam despindo-se da folha
gem. · 

2b - São regiões estepárias a região ocidental do pampa-argentino, a região 
central da Península Ibérica, sul da Rússia, notadamente Ucrânia e norte do Cás
pio, a puzta húngara, .norte da China e Mongólia, uma faixa em tôrno do deser
to de Saara, ao sul e ao nordeste da Africa. 

2c - Vida animal na pradaria e na estepe: 
A pradaria e a estepe são consideradas o habttat por excelência de ruminan

tes, pequenos herbívoros e roedores, que vivem em comunidades. :S.:stes, por sua vez, 
atraem uma fauna de animais carnivoros, como o lôbo, a rapôsa, etc. ou aves de. 
rapina, notadamente gaviões e falcões. 

Na América do Norte são conhecidos os bisões, que, antes da chega~a dos co
lonizadores, viviam aos milhares, constituindo grandes manadas em perfeito 
equilíbrio ecológico com as populações indígenas e que foram quase inteiramente 
dizimados pelos colonizadores. 

Nas estepes do Turquestão oriental e na Mongólia vivem o camelo e o cavalo 
selvagem, respectivamente. São multo comuns as aves corredoras, tais como a 
ema do Brasil, o avestruz no sul da Africa e· na Austrália. Outro elemento carac
terístioo· das paisagens herbáceas é o cupim, com suas admiráveis construções de 
barro, tiplcas de nossos campos e cerrados. 

:a: notável a ação destruidora dos gafanhotos nestas áreas, constltltlido ver
dadeiro flagelo para a agricultura. 

3 - Tundra: 

3a - Ao norte da "talga", na América do Norte e na Eurásia estende-se uma 
enorme faixa de terras, de subsolo permanentemente gelado. No curto verão que 
se inicia com a fusão da neve, a vegetação herbácea e lenhosa ~ pequeno porte 
(árvores anãs no Umlte com a "taiga") se cobre de flores. O que caracteriza toda-

' via a tundra é a ocorrência de musgo, nos lugares úmldos, e liquens, nas áreas 
sêcas . 

Reina nesta área temperatura sempre baixa, nunca superior a 100 C. 
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3b - Fauna da tundra: 
:G: multo variada a fauna da "tundra". Neste grupo incluiremos os animais de 

vida ligada ao oceano, tais como o urso branco, as focas, etc. 
Entre os herbfvoros merecem relêvo a rena, animal que foi domesticado e 

que é responsável pela existência do esquimó nestas paragens. São também anl
mais da tundra o caribu, o boi almiscarado, o lôbo, a marta, etc. 

Grande parte dos animais da tundra emigra para a taiga na fase mais agu
da no inverno. Esquimós e lapões acompanham as migrações das renas. 

III - TIPO ARBôREO-HERBACEO OU INTERMEDIARIO: 

Savanas: 

a - A savana é caracterfsttca das regiões tropicais do cllma Aw, com uma 
estação sêca e uma chuvosa. Caem menos de 1 500 mm de chuvas durante o ano, 
notadamente no verão. · 

Prevalecem as ervas altas, com mais de 1 metro de altura, com ocorrência de 
árvores isoladas que formam um estrato superior, multo variável em densidade. 

Na estação sêca as ervas secam à superfície e as ãrvores perdem as fôlhas. 
As savanas africanas possuem árvores grandes, multo espaçadas e uma co

bertura herbácea de altas gramíneas, com até 3 metros de altura. No Brasil, o "cer
rado" ou "campo cerrado", considerado um tipo de savana, possui ãrvores meno
res e menos espaçadas e as gramíneas são mais baixas. 

b - Fauna das savanas: 

A savana é o domínio dos grandes herbívoros. Por outro lado, a facllldade de 
circulação no seu interior, possibilitou o desenv·olvimento de um grande número 
de corredores como as zêbras, os antílopes, canguru, etc. 

Assim como hã grande diferença entre a verdadeira savana africana e abra
sileira (cerrados), também a fauna se distingue na africana pela ocorrência de 
grandes animais tais como o elefante, a girafa, o rinoceronte, o búfalo, o hipopó
tamo, e os grandes carnívoros, enquanto no Brasil é sabidamente pobre e de pe
queno porte. 

Os gafanhotos encontram nas savanas assim como nas ãreas de estepes e 
pradarias, condições excepcionais de vida, sendo altamente prejudiciais à agricul
tura. 

As savanas têm grande importância na criação extensiva de gado bovino • 
ovino, notadamente no centro do Brasil, nos Ilanos da Venezuela e na AuS
trãlla. 

c - Ocorrência - Ilanos da Venezuela e Colômbia, centro do Brasll, Sudão, 
Planalto do Congo e do Zambeze, sudeste da índia, centro-norte da Austrália. 
l 

IV - TIPOS DIVERSOS 

1 - Vegetaçllo das altas montanhas: 

la - Embora até certo ponto se assemelhe à vegetação da "tundra" seus as
pectos são multo variados, indo desde a vegetação semi-desértica até a floresta. 
Tôda ela é entretanto caracterizada pelo seu aspecto acentuadamente xerófllo 
que resulta de condições climáticas excessivamente rigorosas. São conhecidos os 
campos alpinos das regiões mais elevadas das grandes cordilheiras. Nos Andea 
estas formações recebem o nome de "páramos"; a "puna" andina aparece nas 
áreas semi-áridas, como verdadeiros tipos de transição entre o deserto e a estepe. 

lb-Fauna: 

Constituem geralmente ãreas-refúglo de vãrtas espécies. São conhecidas nas 
regiões andinas a lhama, a alpaca e a vicunha; o urso é encontrado notadamente 
nas Montanhas Rochosas e no Himalaia. Cabras diversas são encontradas em 
quase tôdas as grandes cordilheiras. No Ttbé o taque é a principal fonte de ali
mento e principal melo de transporte. 
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2 - Vegetação dos desertos: 

2a - Há desertos frios e quentes . 
Apesar de sua extrema aridez, raramente o deserto se apresenta completa

mente despido de vegetação. Mesmo em áreas de precipitação infimas (menos de 
250 mm anuais), ocorrem plantas extremamente adaptadas à sêca. 

As plantas dos desertos variam de arbustos espinhentos a pequenas ervas de 
duração efêmera, que florescem e frutificam logo após as raras precipitações. 

A fisionomia do deserto muda quando ocorrem oásis que resultam do aflora
mento ou da pequena profundidade da água subterrânea. 

2b - Fauna: 

l!: das mais pobres a fauna do deserto. Nela predominam répteis, roedores, 
geralmente vivendo em cavidades subterrâneas durante o dia. A atividade se 
processa à noite, quando a temperatura sofre rápida e sensivel queda. 

A FAUNA MARINHA 

Até aqui estudamos as relações entre a fauna e a vegetação. Resta-nos fazer 
ligeira apreciação sôbre a fauna dos mares, que, embora em diversos aspectos 
completamente Independente das demais acima anallsadás, tem sua importân
cia marcante na economia mundial. 

Fauna das mais abundantes e variadas, compõe-se sobretudo de peixes, crus
táceos, moluscos e mamíferos. :tl:stes últimos são notáveis pelo enorme tamanho 
que atingem, salientando-se a balela azul, os cachalotes, os leões marinhos, as 
focas, etc. -

Observam-se certas analogias: nos mares tropicais, à semelhança das flores
tas trópico-equato-rials, há um grande número de espécies, havendo poucos exem
plares de cada . Já os mares frios possuem número menor de espécies mas há ge
ralmente grandes "manchas" ou cardumes de uma só espécie. 

Além da baixa temperatura das águas outros fatôres influem na maior ri
queza da fauna maritlma: 1 - Abundante plancton; 2 - correntes frias e quen
tes; 3 - mares de pouca profundidade. 

De acôrdo com Levi Marrero1, podemos distinguir as seguintes principais 
zonas de pesca do mundo: 

1 - Costa oriental da América do Norte, da Terra Nova à N1ova Inglaterra -
bacalhau, robalo, lagosta. 

2 - Area compreendida entre o noroeste da Europa e a Islândia - arenque, 
bacalhau, sardinhas e atuns. 

3 - Area compreendida entre a Coréia e o Japão - arenques, salmão, baca-
lhau, sardinhas e bonito. 

Ainda como áreas pesqueiras de grande importância podem ser citadas: 
a - Costa da Califórnia; 
b - Costa atlântica do sul dos Estados Unidos e do Gôlfo do México; 
c - Mediterrâneo; 
d - Litoral do Chile, Peru e Equador. 

· -·· 1 

Além da pesca destinada à alimentação, outras há de grande importância 
econômica, tais como a da baleia, focas, esponjas e ostras perolíferas. 

PAISAGENS BIOOEOORAFICAB BRASILEffiAS 

Um estudo minucioso das diferentes paisagens biogeográficas do Brasil não 
é tarefa de fácil execução no âmbito da escola secundária. Seguindo a mesma 
orientação adotada no estudo das paisagens biogeográficas do mundo, analisa
remos aqui os principais aspectos da vegetação do Brasil, assinalando, quando 
possível, a fauna correspondente. Não faremos estudo pormenorizado dos dife
rentes tipos, dando apenas as principais caracteristicas de cada um e que pedem 
ser apresentadas aos alunos em forma de esquemas acompanhados ou não de 

w Marrero. Levl - La Tterra 11 BUa recurso~. Publlcaclones Cultural S. A. - Havana. 



BOLETIM OEOGRAFIOO 

desenhos e fotografias. Os diferentes tipos aqui apresentados devem ser sempre 
relacio11ados com o clima e com os solos. O estudo da vegetação poderá tornar-se 
mais atraente se fôr feita ligeira apreciação sôbre o extrativismo vegetal e os 
gêneros de vida correspondentes. 

PRINCIPAIS TIPOS DE VEGETAÇAO 
I - Tipos arbóreos: 

A - Floresta trópico-equatorial; 
B - Floresta semi-decidua tropical; 
C - Floresta de araucárias; 
D - Manguezal 

ll - Tipo herbáceo: 

E - Campo limpo 

li - Tipos arbóreo-herbáceas ou intermediários: 

F - Cerrado; 
G - Caatinga; 
H - Complexo do Pantanal; 
I - Praias e dunas. 

Caracterização: 

I TIPOS ARBóREOS: 
A - Floresta trópico-equatorial : 

a) Características da vegetação: 

1 - Arvores de fôlhas planas e pouco espêssas; 
2 - Arvores sempre verdes; 
3 - Arvores de tamanhos variados, formando vários estratos ou camadas; 
4 - Arvores muito altas no estrato superior; 
5 - Vegetação espêssa e intrincada, ambiente sombrio e úmldo; 
6 - Grande número de espécies; 
7 - Muitas palmeiras; 
8 - Abundantes cipós e epifitas; 
9 - Dois subtipos: hlléia ou floresta amazônica e floresta atlântica. 

b) Ocorrência : hlléia - Amazonas, Pará, Amapá, Rio Branco, Acre, Rondô
nia, norte de Mato Grosso, oeste do Maranhão . 

Floresta atltlntica - Todo o litoral brasileiro da Paraiba do Norte ao Rio 
Grande do Sul; é também dêste tipo a floresta do rio Paraná. 

c) - Plantas úteis: 

1 - Seringueira; 
-2 - Castanheira; 
3 - Cacaueiro; 
4 - Guaraná; 
5 - Várias espécies produtoras de fibras, óleos, etc.; 
6 - Madeiras de lei. 

d) - Fauna: 

1 - Jl,{osquitos e môscas; 
2 - Formigas; 
3 - Aves de tamanhos e côres variadas; 
4 - Macacos; 
5 - Grandes ofídios; 
6 - Predominância de animais de pequeno porte; 
7 - Peixes. 
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B - Floresta semi-decídua tropical: 

a) - Características da vegetação: 

1 - Arvores de fôlhas planas e pouco espêssas; 
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2 - Arvores que perdem total ou parcialmente as fôlhas na estação sêca; 
3 - Arvores de tamanhos variados, formando vários estratos; 
4 - Arvores de troncos finos, não muito altas no estrato superior; 
5 - Durante a estação chuvosa a vegetação é densa e o ambiente é 

úmido; Durante a estação sêca a luz solar atinge o solo com fre
qüência; 

6 - É ainda grande o número de espécies; 
7 - Poucos cipós e epífitas. 

b - Ocorrência: todo o interior do Brasil, de clima semi-úmido. 

c) Plantas úteis: 

1 - Babaçu; 
2 - Seringueira (em Mato Grosso); 
3 - Madeiras de lei. : .. 

d) - Fauna: em muitos aspectos semelhantes à floresta trópico-equatorial 
sendo entretanto menor o número de insetos e aves. 

e - Floresta de araucárias : 

a) - Características da vegetação: 

1 - Arvores de fôlhas aciculifoliadas2 no estrato mais elevado; outros 
estratos em plantas latifoliadas'; 

2 - Arvores sempre verdes nos diferentes estratos; 
3 - O estrato superior é formado pelo pinheiro-do-paraná ou araucá

ria, uma conífera' que atinge, por vêzes, mais de 30 metros de al
tura, tronco reto, quase sem ramificações; 

4 - Vegetação não muito densa; 
5 - Poucas epífitas• e trepadeiras. 

b) - Ocorrência: sudeste de São Paulo, estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. 

c) - Plantas úteis: 

1 - Madeiras de lei (pinheiros-do-paraná, cedro e imbuia); 
2 - Erva-mate. 

d) - Fauna: 

1 - São raros os macacos 
2 - Muitas aves; 
3 - São numerosas as rapôsas, os lôbos e os veados (hoje quase exter

minados); 
4 - Grande número de serpentes venenosas. 

( 2 ) Fôlhas em forma d e agulhas, duras, mais comuns entre conl!eras. 
(3) De fôlhas planas, pouco espêssas. Quase a totalldade dos anglospermas possui êste ttpo de 

tôlha. 
(4) A m aioria das gtnospermas; as sementes acham-se em cones . 
( 5 ) Planta que vive no tronco e galhos de outra plante. de maior porte, sem contudo alimen

tar-se do hospedeiro, vivendo da umidade atmosférica e da água da chuva retida na casca dêste. 
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D> - Manguezal: 
a> - Característtcas da vegetaç4o: 

1 - Vegetação halófila' intropical perene; 
2 - Arbustos ou árvores, de zona intertidaP de solos lodosos; 
3 - Pequeno número de espécies, geralmente 5 a 6; 
4 - Duas espécies mais comuns: "mangue vermelho", com raizes aéreaa 

e "mangue amarelo" com pneumatóforos•; 
5 - Fôlhas planas, grossas e coriáceas•. 

b) - Ucorrêncta: litoral brasileiro desde o extremo até S1nta Catarina. 
e) - Planta útil: do "mangue vermelho" é extraído tanino para curtume. 
d) - Fauna: 

1 - no meio do emaranhado de raizes e em cavidades na lama desenvol
ve-se fauna característica constituída da guaiamus, caranguejos, etc. 

2 - Garças e outras aves pernaltas encontram abrigo nas ramagens das 
árvores. 

II - TIPOS HERBACEOS 

E - Campo limpo: 

a) - Características da vegetação: 
1) - Cobertura baixa de ervas e subarbustos, sem arbustos e ârvores. 
2) - Predominância de gramíneas; 
3) - Gramíneas e outras plantas podem formar uma cobertura densa e con

tinua ou formar tufos isolados; 
4) - O campo limpo constitui, geralmente, ótima pastagem. 

b) - Ocorrência: território do Rio Branco, Marajó, sudeste de Minas Gerais, 
sul de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e notadamente Rio Grande do Sul . 

c> - Fauna: 
1 - Aves corredoras (emas e serlemas): 
2 - Veados, rapôsas e tamanduás; 
3 - Cuplns, formigas e gafan_hotos; 
4 - Aves de rapina: coruja e gavião. 

m ....:... TIPO ARBôREO-HERBACEO OU INTERMEDIARIO 

F - Cerroilo: 

a> - Caracterfsttcas da vegetação: 

1 - O cerrado é uma savana; 
2 - O estrato superior é formado de árvores que variam de 3 a 6 metros 

de altura; 
3 __;, As árvores, de copas ralas são distanciadas uma das outras, ofere

cendo pouco abrigo contra os raios solares; 
4 - Como verdadeiro tapête, há uma cobertura continua de gramíneas e 

outras ervas, com menos de 1 metro de altura; 
5 - Arvores com tronco e galhos tortos, casca espêssa, fôlhas geralmente 

grandes; quase não há espinhos; 
6 - Arvores mais c·omuns: lixeira, pau-santo, pequi, pau-terra; 

1 

b) - Ocorrêncta: na maior parte do interior do Brasil, de clima tropical, com 
2 estações bem definidas, uma quente e úmida e outr·a fria e sêca . 

.(•) Vegetação que vive em solo salgado ou salobro. 
( 7 ) Zona compreencijda entre os limites das marés alta e balu. 
(ª) Raízes respiratórias de plantas do manguezal. 
(') Com estrutura do ·couro, dura, quebradiça. 
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c} - Plantas 1ltefs: 
1 - barba.timão (fornecedor do tantno> 
2 - mangabeira (que produz borracha) 

d) Fauna: Pràtlcamente a mesma dos campos limpos 

G- CAATINGA 

a> - Características da vegetaçilo: 

1 - Arvores ou arbustos mais ou menos espalhados; 
2 - Quase tôdas as árvores perdem as fôlhas na estação sêca; 
3 - As ervas morrem no perlodo sêco; 
4 - Arvores e arbustos multo ramlflcados; 
b - Multas plantas espinhentas; 
6 - Muitas plantas que armazenam água no caule; 
7 - Muitas cactáceas; 
8 - Espécies mais comuns: braúna, aroeira, catii;iguelro, favelelra, pau-

pereira, xlquexique, palmatória, mandacaru, umbuzeiro. 

b) - Ocorrência: tôda a área de clima semi-árido do nordeste brasileiro. 
c) - Espécies úteis: caroá, carnaúba, oiticica, licuri; 
d) - Fauna: é das mais pobres hoje em dia, sendo quase as mesmas espé

cies do cerrado. 

H - COMPLEXO DO PANTANAL: 
a) - Características da .vegetação: 

1 - Mosaico de tipos diversos de vegetação em plan1cle inundada anw-:. 
mente; 

2 - Conjunto de matas, cerrados e campos limpos; 
3 - São mais comuns os grupamentos homogêneos de: carandâ (ca

randà.Z'al) ; plrl (plrlzal) ; para.tudo (paratudal) ; 
4 - Favorecido por algumas excelentes gramineas o Pantanal tornou-.se 

uma das principais áreas de criação do Brasil. 

b) - Ocorrência: Pantanal Mato-Grossense, a oeste do estado de Mato 
Grosso. 

c) Plantas úteis: além do "carandá'', multo empregado em várias obras, ex
iral-se o tanino principalmente do "quebracho". Gramineas que alimentam nu
meroso rebanho de gado bovino. 

d) - Fauna: multo variada, constando principalmente de: 
1 - Aves pernaltas; 
2 - Peixes; 
3 - Veados; 
4 - Onças; 
5 - Porcos do mato; 
6 - Mosquitos. 

I - PRAIAS E DUNAS 

a) - Característicp,s da vegetação: 
1 - Arbustos e subarbustos recobrindo as dunas e restingas consollda

das. Ervas e pequenas plantas lenhosas nas partes baixas e úml
das. Cactáceas nos pontos mais secos. 

2 - Vegetação psamófila'º e por vêzes halófila11
• 

b) - Ocorrência: todo o lltoral brasileiro. 
c) - Plantas úteis: Desde o litoral cearense até o sul da Bahia ocorrem 

densos coqueirais (côco-da-baia), em grande parte cultivados. 

('º> Vegetação de lugares arenosos. 
( 11) Vegetação de solos salgados. 
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Curso de Fé rias para Aperfeiçoamento 
de Prof essôres do Ensino Secundário 

euRSO DE GEOGRAFIA 

- Questões apresentadas nas provas e temas para os trabalhos práticos. 
práticos. 

PROVAS 

GEOLOGIA lllSTóRICA - QUESTOES: 

1.0 ) Qual a importância da Geologia Histórica para a Geografia? 
(Valor - 30 pontos> 

2.º) Qua.fs 9S principais processos de que podemos lançar mão para deter
minar a idade relativa da litosfera? 

(Valor - 20 pontos> 

3.0) No caso de encontrarmos um filão de rocha eruptiva (d) 

(õ) 

b 

e 

(Ó) 

cortando,,rochas sedimentares (b) e (c) determinar a idade relativa de cada uma 
das camadas Ca, b, e e à) • 

(Valor - 20 pontos> 

4.0 > Quais são os cuidados que devemos ter na determinação da id·ade de uma 
rocha com o auxillo do urânio? 

(Valor - 30 pontos> 



BOLETIM OEOORAFICO 

REU:VO DO BRASIL - QUESTÕES: 

1.º) Criticar a classificação de relêvo do Dr. Rui Osório de Freitas. 
(Valor - 60 pontos) 

2.º) Quais as condições que deve satisfazer uma classificação de relêvo? 
<Valor - 40 pontos> 

INTRODUÇAO A GEOGRAFIA DOS TRANSPORTES A:ÉREOS - QUESTÕES: 

1.º> Que é "hemisfério principal", segundo o conceito de J. Parker Van Zandt? 
<Valor - 2 pontos>. 

2.ª) Que influência teve o avião na representação cartográfica do globo ter
restre? 

<Valor - 1 ponto) 
3.ª) Quais são as regiões da América d·o Norte que J. P. Van Zandt considera 

os "três grandes portões aéreos" desta parte do continente? 
(Valor - 2 pontos) 

4.ª) Quais são as 6 (seis) capitais brasileiras que apresentam os maiores mo
vimentos de passageiros, via-aérea, nos dois sentidos do tráfego? 

(Valor - 2 pontos> 
~-ª> Quais são as 6 (seis) capitais brasileiras que têm maior movimento de 

carga, via-aérea, nos dois sentidos (exportação e importação, locais) 
(Valor - 1 ponto> 

6.ª) Em que ano foi criado o Departamento de Aeronáutica Civil? Em que 
a.no foi criado o Ministério da Aeronáutica 

(Valor - 2 pontosJ 

ASPECTOS GERAIS SOBRE REL~VO, CLIMA, VEGETAÇAO E SOLOS DAS RE
GiõES BRASILEIRAS - QUESTÕES: 

1.ª) Qual o tipo de vegetação predominante no Planalto Central? Descreva-a 
em poucas palavras. 

(Valor - 30 pontos) 
2.ª) Quais são as condições para a formação da "terra roxa" e quais sua.s 

propriedades físicas e químicas mais importantes? 
(Valor - 40 pontos) 

3.ª) Indique, em poucas palavras, as características principais do clima da 
Amazônia. 

<Valor - 30 pontos) 

POVOAMENTO E POPULAÇÃO DO BRASIL - QUESTÕES: 

1.ª) - 0,5 ponto para cada item. 

de : 

Sublinhar a resposta certa. 
a) Entre 1940 e 1950 o incremento relativo da população brasileira foi de: 

0,3% 2,6% 10,4% 25,9% 31,7% 

b) Nos anos próximos a 1950 a taxa de nµtalidade no Brasil foi da ordem 

35 p. 1000; 43 p. 1000; 48 p . 1000; 52 p. 1 000; 60 p. 1000. 

c) Quanto à sua composição por idade, a população brasileira se asse
melha a dois dos seguintes países (Segundo Sauvy: Hólanda - França - co
réia - Suécia - Estados Unidos - Egito - Itália. 

2.ª) -- 1,5 ponto para cada item (4 linhas, no máximo, para cada resposta). 
a) Apontar dois dos inconvenientes da composição etária (Segundo 

a.s idades) da população brasileira: 
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b) Por que motivo as zonas essencialmente pastoris não apresentam 
densidades demográficas apreciáveis? 

c) Apontar duas características demográficas referentes às zonas de 
pequenas propriedades coloniais no sul do Brasil: 

3.ª) - 4 pontos. 
Caracterizar as três principais fases de povoamento pelo ciclo ca-

feelro: 
1.ª fase: 

a) periodo aproximado .......... . ...................... . .. . .• 
b) zonas · de maior interêsse .................................• 
c) uma das características principais da organização das pro-

priedades ......... . ............................... . . . .. . . 

2.ª fase: 
a) período aproximado . . .............................. . ...• 
b) zonas de maior interêsse ................................• 
c) uma das características principais da organização das pro-

priedades ................. . ..............•................• 

3.ª fase: 
a) período aproximado ................ . ........... .........• 
b) zonas de maior interêsse ................................ . 
c) uma das características principais da organização das pro· 

priedades ............................•................. • .• 

TRABALHOS PRATICOS 

COSMOGRAFIA E CARTOGRAFIA - QUESTAO: 
- Desenvolver o tem~ "A forma da Terra · a partir da idéia de sua esferici· 

dade". 
<Valor - 100 pontos) 

PAISAGENS BIOGEOGRAFICAS - QUESTÕES: 
- Exposição das experiências sôbre aulas de Biogeografia dadas ou pen· 

sadas (nos dois ciclos do Curso Secundário) . · 
- Crítica do Curso pelo proces8o apresentado no 1.0 e 2.0 ciclo. Sugestões. 
- Fazer esquemas sôbre a apresentação do assunto aos alunos. 

(Valor - 100 pontos) 

REGIÕES GEO-ECONôMICAS DO BRASIL - QUESTÕES: 
- Traçar sôbre um mapa do Brasil dividido em regiões naturais uma 

divisão em regiões geo-econômicas e justificar a divisão escolhida. 
- Dar uma definição de região geo-econômica e juntar uma bibliogra

fia sôbre o assunto, na qual não figurem os trabalhos citados em 
aula; · 

(Valor - 100 pontos) 

' 
... AOS EDITORES: tste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto reglsltarl 

ou comentará as contribuições sôbre geografia, ou de interêsse geográfico, que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo, dêsse modo, para mais ampla 
dHusão de bibliografia referente à geografia brasileira. 
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Margarida. (Irmã) .•.•••.•• , . , .. Ginásio Santos Anjos - Pôrto União 
Maria Júlia Medekos ....•..... Rua Almirante Alvim, n.0 10 - FLorianópoUa 
Max Kreibich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua l5 de Novembro, n.0 936 - Blumena.u 
Nicia Gastardl ••••••••••••• , • • Rua Lauro Müller, n .º 162 - Itajai 
Oswaldo Miguel Müller • . • . . . . . . Ginásio M. Frei Rogério - Juaçaba 
Pedro Stelmachuk ....•..••. , . . . Rua Pedro II, n.0 70 - Pôrto União 
Rita de Cássia Nunes Pires . . . . . . Rua Conselheiro Mafra, n.0 147 - Florianó-

polis 
Severino Cancian ••••• , •••••• , • • Ginásio Barão de Antonina - Mafra 
Theodoro Harger Filho .......... Colégio Bom Jesus - Joinville 
Wolfang Schõberl .......• , . . . . . . Ginásio Municipal Frei Rogério - Juaçaba 

EiiTADO DE SAO PAULO: 

Adall Nunes da Silva . . . . . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio - Taquaritinga 
Adair Braz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Estadual - Presidente Venceslau 
Adéllo Broveglio . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Domingos Robert, n.0 226 - Ibitinga 
Adhemar Queiroz • . . • . . . . . . . • . . . Rua 13 de Maio, n.0 546 - Limeira 
Adinael Carlos •. , •.•• , ...•.••••• Avenida 2, n.0 346 - Rio Claro 
Affonso Luiz Rubbo . . . . . . . . . . . • . . . Rua da Mooca, n.0 903, c/1 - São Paulo 
Adl"iano Genovesi .............. Rua Taiaçupeba, n.0 120 - São Paulo 

(") Organizado pelo Setor de Assistência ao Ensino da Seç!l.o de Dlvulgaç!l.o Cultura.!. 
tnclul professôres do Ensino Secundário Inscritos até dezembro de 1956, de acôrdo com os dadoe 
fornecidos pelos interessados ou pelos responsáveis pelos estabelecimentos nos qua!a oe 
mesmos exercem o magistério. 



OONTRIBUIQAO AO BNSINO 841 

Alba Domingues de Barros 
Alba Lopes da Costa. ........... . 
Albertina C. Padlm ............ .. 
Alberto Adlb Shammass ••••.•.... 
Alberto Bettlno .•.••.•••.••••.•• 

Alberto Jorge Fernandes ••....... 

Alberto Peixoto .............. .. 
Alcldes G. Delgado ............. . 
Alexandre B. Camilo ........... . 
Alfredo Dias dos Santos ••.......• 
Alfredo Gloso .................. . 
:Alfredo Gomes .....••...•..•.••• 
Alfredo L. dos Santos ........... . 
Alfredo Teixeira de Jesus .....•• . • 
Almlro M. Carvalho ..........•.. 
Aloisio (Irmão) ................ . 

Alpheu Domlnlghetl 

All'aro da Cunha Parente ..... , . 
Alvaro Pina ...•................• 
Alvaro Trindade de Oliveira ..... . 

Amadeu Nerl ..•............... 
Amadeu Olivério ; ............. .. 
Amato V·alentl ........•..•..•.• 
Ana Rosa Zuicker ............•. 
André de Almeida Godoy ....... . 

Angelo Magrinl Lisa 

Anibal Verlangieri .............• 
Antimo Del Pozo (Padre) ..... . 

Antônia Carvalhinho Valente ... . 

Antôni~ Fernandes Paca de Almei-
da •........•..•........••... 

Antoni~!a de Paula Souza ..... . 

Antônio Berreta ................. . 
Antônio Carrara .....••...•.•.•. 
Antônio Carvalho Gama de Cer-

queir·a .....................• 
Antônio Corrêa Rangel Alvarenga . 
Antônio de Freitas Malaman 
Antônio de Morais Sampaio ... . 

Antônio de Toledo Piza ......... . 
Antônio Larizzatti ...•........•.• 
Antônio Lourenço ............ .. 
Antônio Machado da Cruz ..... . 
Antônio Marcos (Irmão) ........ . 
Antônio Marques da Fonseca Júnior 

Antônio Marques Torres Júnior •• 
Antônio Moraes Sampaio ....... . 
Antônio Musa Filho •..•........ 

6-25546 

Colégio Estadual - São João da Boà Vista 
Rua Corneteiro Jesus. n.0 188 - Jacarei 
Rua Boa Morte, n.o. 1865 - Piracicaba 
Colégio Estadual - Rio Claro 
Colégio Estadual e Escola Normal - Jabuti

caba! 
Rua Domingos de Morais, n.0 1565 - São 

São Paulo 
Ginãsio Municipal São Paulo - Agudos 
Rua Barão de Itapura, n.0 708 - Campinas 
Ginásio São Manuel - Lavrinhas 
Rua Flrmiano Pinto, n.0 107 - São Paulo 
Rua 13 de Maio, n.0 1 009 - São Paulo 
Rua Conceição, n.0 134, ap. 407 - São Paulo 
Rua Joaquina Pisa, n.0 283 - São Paulo 
Rua Galvão Bueno, n.o 145 - São Paulo 
Rua Rodrigo Romeiro, n.0 I-18 - Bauru 
Rua Bernardino de Campos, n.º 47 - Ribei-

rão Prêto 
Rua Mariana Junqueira, n.0 37 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Sampaio Moreira, n.0 28 - Santos 
Rua Prof. Jorge Kruz, n.0 250 - Campinas 
Ginãsio Estadual Dr. Américo Brasillense de 

Almeida Melo - Santo André 
Alameda Jaú, n.0 1 061 - São Paulo 
Caixa Postal, n.0 U!l - Mirassol 
Rua João Pereira, n.0 392 - São Paulo 
Rua Saint Martin, n.0 17-7 - Bauru 
Rua Conselheiro Cotejipe, n.0 538 '--- São 

Paulo 
Rua Cel. João Leme, n.0 76 - Bragança Pau

lista 
Rua Maria Antônia, n.0 403 - São Paulo 
Ginásio ·Diocesano São Luis - Bragança Pau

lista 
Colégio Estadual e Escola Normal Cardeal 

Leme - Pinbal 

Ginásio Estadual Alexandre Gusmão - São 
Paulo · 

Instituto de Educação Caetano de Campos -
São Paulo 

Rua 21 de Abril, n.O 11 - Itu 
Rua Rlachuelo, s/n - Mococa 

Caixa Postal, n.0 130 - Lins 
Rua Agenor Meira, n.0 13-67 - Bauru 
Ginásio Florence - Novo Horizonte 
Colégio Estadual e E. Normal Sud Mennuccl 

- Piracicaba 
Rua Vitório Emanuel, n.0 131 - São Paulo 
Rua Santos Dumont, n.0 3-36 - Pederneiras 
Rua Belchior Carneiro, n.0 228 - São Paulo 
Ginásio São Manuel - Lavrinhas 
Ginásio Champà:gnat - Franca 
Ginásio Estadual e E. Normal Carlos Gomes 

- Campinas 
Rua Conceição, n.0 553 - Campinas 
Rua São José, n.0 1185 - Piracicaba 
Rua São Pedro, n.0 58 - Itararé 



B.OLETIM GEOGRAYIOO 

Antônio Rocha Penteado ....... . 
Antônio Stela Moruzzi ........... . 
Antônio S. Sobrinho ........... . 
Aquilina Caprice (Irmã) •....... 

Arcanjo Monetelli (Padre) ..... . 
Ariosto Giaquinto ...............• 

Arlette Graziadei Amado 
Arlindo Morandini ..•........... 
Armando Bragatto ............. . 
Armando Dei Gindice ........... . 
Armando Grisi .................. . 
Aroldo Edgard de Azevedo ..... . . 

Arthur Fernandes de Oliveira ... . 
Arthur Fonseca ~ .............. . 
Arthur Rivau ................... . 
Astrogilda ·Damasceno ......... . . 
Athos da Silva Ferreir.a ......... . 
Augusto Guzzo .................. . 
Aurea de Campos Gonçalves ... . 
Aurea de Souza Queiroz ...... . 
Aureo Parolo .................. . 

Basílio Danilo (Irmão) ......... . 

Basílio Mazepa ................ . 
Benedito Antônio Trama 
Benedito Carlos de Camargo ... . 

Benedicto de Oliveira .......... . 
Benedlcto de Paula Certain ..... . 

Benedicto Loureiro Lima ....... . 
Benedito P. Cardoso ........... . 
Benedito Vieira Rodrigues ...... . 

Benedito Zoroastro de Vasconcelos 

Berilo (Irmão) ................. . 

Bertha Galender ............... . 
Bertoldo (Irmão) .............. . 
Brasília Barni ........... ... .. . 
Brasilina Gianini ............... . 
Braz Campos Maia . ............ . 
Caetano José ............. , ... . 
Camilo Badim ................ ,. 
Camilo Valentim (Irmã) .•....... 

Carlos Grimaldi ............... . 
Carlos Latorre ............... . 
Carlos Mendonça ............... . 
Carmen Ruiz .............•.... 

Carolina de Jesus Serra Amaral 
(Irmã) .................... . 

Cecilia Gomes ................. . 
Célia Coccaro ................. . 
Celino Pimentel ................ . 

Rua Liberdade, n.0 616 - São Paulo 
Colégio Estadual e E. Normal - Jabuticaba! 
Av. Duque de Caxias, n.0 Il-33 - Bauru 
Rua Cel. Melo de Oliveira, n.0 175 - São 

Paulo 
Colégio São Joaquim - Lorena 
Rua Cons. Moreira de Barros, n.0 1 300 -

São Paulo 
Rua J. Miguel dos Santos, n .0 451 - Olímpia 
Av. 4, n.0 276 - Orlândia 
Rua Major Marcelino, n.0 413 - São Paulo 
Caixa Postal, n.0 37 - Pinhal 
Av. 2, n.0 572 - Rio Claro 
Rua Ferdinando Laboriau, n.0 180 - · São 

Paulo 
Rua São Sebastião, n.0 86 - Ribeirão Prêto 
Rua Goiás, n.0 42 - Sorocaba 
Av. Francisco Glicério, n.0 23 - Santos 
Rua Vítor Meireles, n.0 417 - Santa Rita 
Rua Homem de Melo, n.O 990 - São Paulo 
Rua Clemente Alvares, n.0 121 - São Paulo 
Rua 15 de Novembro, n .0 525 - Lins 
Rua Alferes Franco, n.0 508 - Limeira 
Ginásio e Escola Normal - Sta. Cruz do Rio 

Pardo 
Rua Domingos de Morais, n.0 2 565 - São 

Paulo 
Rua da Constituição, n.0 290 - Santos 
Rua Padre João, n .0 470 - São Paulo 
Colégio Estadual Culto à Ciência - Cam-

pinas 
Rua Marquês de Itu, n .0 545 - São Paulo 
Rua Vigário J. J. Rodrigues, n.0 125 - Jun-

diaí 
Rua Santa Marina, n.0 35 - Jundiai 
Rua Cel. Benedito Pires n.O 111 - Sorocaba 
Rua Padre Manuel da Nóbrega, n.º 34 - Gua-

ratinguetá 
Av. João Guilhermino, n.º 19 - São José 

dos Campos 
Rua Bernardino de Campos, n.0 47 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Alvaro Ramos, n.0 59 - São Paulo 
Ginásio Champagnat - Franca 
Rua Antunes Maciel, n.0 46 - São Paulo 
Ginásio Estadual - Rancharia ' 
Rua Clemente Alvares, n .0 131 - São Paulo 
Rua do Carmo, n.0 323 - São Paulo 
Rua Xavier de Almeida, n.0 544 - São Paulo 
Rua Bernardino de Campos, n.0 47 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Dr. Quirino, n.0 981 - Campinas 
Rua Fortaleza, n.0 209 - São Paulo 
Rua Frei Gaspar, n.0 988 - São Vicente 
Rua Cardoso de Almeida, n.0 1 548 - São 

Paulo 

Gi.ná,sio São José - Jaú 
Av. 2, n.0 572 - Rio Claro 
Ginásio Estadual - Araras 
Ginásio Estadual - Jabuticaba! 



OONTRIBUIÇAO AO ENSINO 

Christina Koelle .............. . 
Cícero B. Lima Júnior ........ . 
Cid Barbosa Lima ............... . 
Clemens Brandão (Irmã) ...... . 

Cleovigilda Grames 

Clotilde Campanha Gomes (Irmã 

Caixa Postal, n.0 65 - Rio Claro 
Av. Glicério, n.0 633 - Ituverava 
Rua 12 de Outubro, n.0 523 - São Paulo 
Colégio Sagrado Coração de Jesus - Cafelân-

dia 
Colégio Estadual e E. Normal Canadá -

Santos 

Celeste Maria) . . . . . . . . . . . . Colégio Sagrado Coração de Jesus - Cam-
pinas 

Clovis Vitali ................ .. .. . Rua São Joaquim, n.0 580 - Bela Vista 
Cora Guimarães Penteado de Cas-

tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua São João, n .º 335 - Jundiaí 
Corina de C. Cerqueira ........... Av. Conselheirq Nébias, n.0 715' - Santos 
Cory Gomes de Amorim . . . . . . . . Av. Paulista, n.0 2 584 apt. 81 - São Paulo 
Daisy Gazal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Miguel Landim - Ibitinga 
Dalila Dias Novais · .............. Praça da Matriz, n.0 3 - Avaré 
Dante Lacreta .................. Rua M11teus Grou, n.0 154 - São Paulo 
Darly Gomes de Araújo . . . . . . . . . . Rua Cel. Melo de Oliveira, n.0 175 - São 

Paulo 
Decio M. Nogueira . . . . . . . . . . . . . Rua Gabriel Monteiro da Silva, n.0 1378 -

Deusdá Magalhães Mota ...... . . 
Diná Vilalva de Araújo ....... . 

Dirce Guimarães Eustachio ..... . 
Dirceu Lino de Matos .......... . 
Diva Fonseca Cabral ........... . 

Dora Grandinete ............... . 
Duilio Ramos .................. . 
Durval Guedes de Azevedo ..... . 
Eda Merighl .. ................•. 
Edith Paula Santos .......... .. . 

Eduardo Afonso <Padre) ........ . 
Eduardo Bernardes Cotrim ..... . 
Egas Muniz de Balsemão ....... . 

Eletro Bonini .................. . 
Eli Picolo .. .. ...................• 

Elina de Oliveira Santos ...... .. . 
Elisa Alves ................... . 

Elisiário M. de Melo ........... . 

Eloguia Nascimento de Oliveira .. 

Eloi de C. Braga Júnior ......... . 
Eloisa Rolim Pimentel ......... . 
Elvira L. V. Martini ............ .. 
Elza Aguiar de Melo .......... . 
Emanuel Veiga Garcia ......... . 
Emídia Braga (Irmã) ........... . 
Eny Vieira Machado ............ . 

Ercias José Nogueira .......... . 
Erica Merighi ................ .. 
Ernesto Domingues ............ . 
Esperança Galvão ............. . 

São Paulo 
Rua Lavapés, n.0 226 - São Paulo 
Colégio Estadual Franklin D. RooseTelt 

São Paulo 
Rua José Paulino, n.0 763 - Campinas 
Colégio Estadual - Casa Branca 
Colégio Estadual Peixoto Gomide :__ Itape-

tininga 
Rua Conceição, n .0 363 - Campinas 
Rua Ferreira Penteado, n.0 800 - Campinas 
Rua Araújo Leite, n.0 18-1 - Bauru 
Rua São João, n.0 335 - Jundiaí 
Rua Barão do Amazonas, n.0 75-A - Ribeirão 

Prêto 
Colégio Municipal São Joaquim - Lorena 
Rua México. n.0 715 - São Paulo 
Ginásio Estadual e E. Normal Anhaia Melo 

Assis 
Colégio São José - Batatais 
Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Adernar 

de Barros - Catanduvas 
Ginásio e Escola Normal - Caçapava 
Ginásio e Escola Normal Padre Anchieta -

São Paulo 
Colégio Estadual Peixoto Gomide - Itapeti

ninga 
Colégio Estadual e Escola Normal Canadá -

Santos 
Av. Celso Garcia, n.0 351 - São Paulo 
Alameda das Rosas, n.0 139 - São Paulo 
Rua Costa Aguiar, n.0 1819 - São Paulo 
Ginásio Estadual - Canabi 
Rua Mooca, n.º 3 420 apt. 4 - São Paulo 
Rua Colégio Garcia, n.0 4 - Batatais 
Rua Cardoso de Almeida, n.O 547 - São 

Paulo 
Rua Prof. Tôrres Homem, n.0 61 - Santos 
Colégio Estadual e Escola Normal - Jundiai 
Rua 13 de Maio, n.O 665 - Piraju 
Rua Cunha Moreira, n.0 180 - Santos 



BOLBTIM GBOGRAPIOO 

Ester Anlchlno . . . . . . . • . . . . . . . . . . Ginásio Municipal - Caplvart 
Ester Cintra Ferreira . . . . . . . . . . . Alameda Lorena, n.0 665 - São Paulo 
Ester de Salvo . . . . . . . . . . . . . • . . . • • Colégio Estadual "Culto à Ciência" - Cam-

pinas . 
Estevão Serafim . . . . . . . . . . . . . . . • . Ginásio Estadual e Escola Normal - Dois 

Córregos 
Ettore Antônio Sergenti . . . . . . • . . Rua Gonçalves Dias, n. 96 - São Paulo 
Eulália C. Ribeiro (Irmã) . . . . . . . . Rua Boa Morte. n.0 1 865 - Piracicaba 
Eunice de Oliveira Lima . . . . . . . . Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Cardo-

so de Almeida - Botucatu 
Eunice Mesquita . . . . . . . . . . . . . . . • Colégio Estadual - Penápolis 
Eurystenes Campos . . • . . . . . . . . . . • Rua Gerson França, 5-24 - Bauru 
Evelin Jehá . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • Rua Jorge Tibiriçá, n.º 446 - Cruzeiro 
Eveli'na M. Pritsch . . . . . . . . . . . . . . . Rua Sete, n.0 881 - Rio Claro 
F'austo Ribeiro de Barros . . . . . . . . Rua Barão do Bananal, n.º 1 237 - São Paulo 
Fausto Vieira de Campos . . . . . . . Rua Agrário, n.O 82 - São Paulo 
Felíclo Martone . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Lusitana, n.º 107 - Campinas 
Félix Veréslo . . . . . . . . . . . . • • . . . . Rua Carvalho de Mendonça, n.0 120 - São 

Paulo 
Filomena São José (Irmã) . . . . . . Colégio N. S. de Lourdes - Franca 
Flávio Lemos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Campos Sales, n.0 454 - Taquarltinga 
Flotllde Mallet Cyrino . . . . . . . . . . . . Cai:ia Postal, n.0 181 - ItápoUs 
Francisco Assunção (Irmã Marta 

Sta. Margarida) . . . . . . . . . . . . Colégio Sagrado Coração de Jesus - Cam
pinas 

Francisca Peres Marquoo . . . . . . . . Escola Técnica de Comércio - Mojimirlm 
Francisco Augusto Pinto Júnior . . Rua Maestro Cardim, n.0 · 132 sob. - São 

Paulo 
Francisco de Salles Colturato (Pa-

dre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Diocesano N. S. de Lourdes - Botu-
catu 

Francisco D. Trivinho . . . . . . . . . . . Rua Pedro de Toledo, n .0 394 - São Paulo 
Francisco Gaya Gomes . . . . . . . . . Rua 7 de Setembro, n.0 55 - Ribeirão Prêto 
Francisco Godoy . . . . . . . . . . . . . . . Rua 15 de Novembro, n.0 1413 - Piracicaba 
Francisco Gufler (Padre) . . . . . . . . Caixa Postal, n.0 130 - Lins 
Francisco P.aulino Almeida . . . . . . Rua Nilo Peçanha, n.0 870 - Presidente 

Prudente 
Francisco Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua 21 de Abril, n .º 726 - São Paulo 
Francisco S. Nogueira . . . . . . . . • Rua José Bonifácio, n.º 243 - Araras 
Frederico Greco . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Martim Francisco. n.0 11 - Santos 
Frederico Salvagnini . . . . . . . . . . . Rua Pimentel Bueno, n.0 522 - São Paulo 
Fued Boueri . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Rua Prudente de Morais, n.O 18 - Pinda-

monhangaba 
· Fumia Hamam ............... , . Rua Olavo Bilac, n.0 91:! - Lins , 

Genésia Campos (madre) . . . . . . . . Rua Domingos de Morais, n.0 1490 - São 
Paulo 

Genl Kalil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Ciências e Letras - Sorocaba 
Geny Pinheiro . . . . • • . • • • • • . • . . . • Rua Liberdade, n.0 419 apt. 2 - São Paulo 
Geraldo Constante . • • • • • • • • • • • • • • Rua Domingos de Morais, n.0 2 565 - São 

Paulo 
Geraldo Magma Furlanl . . . . . . . . . . Rua Lafaiete Toledo, n.0 174 - casa Branca 
Geraldo Muniz de Menezes . . . . . . Colégio São José - Batatais 
Geraldo Paulo . . . . . . . • . . . . . . . . . • Rua do Carmo, n.0 323 - São Paulo 
Gertrudes (Irmã) . . . . . . . . . . . . . . . Rua da Mooca. n.0 3 758 - São Paulo 
Giuseppe Mazza . . . . . . . . . . • . . . . . . Av. Celso Garcia, n.0 2 578 - São Paulo 
Gizelda Verônica Armelline .....• Escola Técnica de Comércio - Mojimirim 
Glady Félix D. B. Trama . . . • • . . . Rua Padre João, n.0 470 - São Paulo 
Glycério Póvoas . . . . . . . . . . . . . . . . . Rua Bandeirantes, n.0 291 - Marília 
Graciete Ribi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginásio Estadual e E. Normal - Itaplra 
Guilherme F. Dens .............. Caixa Postal, n .0 258-A - São Paulo 
Guilherme Prestes Merbach . . . . . . Rua Altino Arantes, n.0 9 - São Paulo 



OONTRIBUIÇAO AO ENSINO 

Gullhermina Costa Leal de Moura 
(Irmã) ......... . ......... . . 

Guilhermino (Irmão) ......... . 
Gutenberg Neves .............. . 
Haydée Galli .................. . 
Haydée Marçal ................. . 
Helena Fava ................•... 
Helena Marieta Garcia ......... . 
Helena Silva Ramos ......•... . . 
Hélio Antônio Cristóf.aro ....... . 

Hélio Benedito Flori ........ ... .. . 
Hélio de Nápoli ................ . 

Hélio Martins Parreira. .. .. .... . 
Henrique Estrada ............... . 

Henrique Ferreira dos Reis ..... . 
Henrique Gamba .............. . 
Henrique Gaspar Mldon ....... . 

Henrique Vailatl Filho .......... . 
Henrique Weber .............. . 

Hilário Torlonl ........ ... ..... . 
Huton Federicl ................ . 
Homero Pacheco Alves .......... . 
Honorato Pio (Irmão) ......... . 
Horácio Berlinck Cardoso ....... . 
Hugo Greco (Padre) ....... . ... . 
Hugo Miele ................... . 
Ilka Bruck Lacerda ........... . 
Ida Franchin (Irmã) .......... . 
Ida Pollice ..... · ................ . 
Ignacio Devegili .... .... . ...... . . 

Ignez Plese .... ...... .. · ... .... .. . 
Ignez de Freitas Vilhena . . .... . . 
Ignez Delfini . .. . . .. ... ......... . 

Imaculada Gulin (Irmã) ........ . 
Iara Valentinl .................. . 
Inácio Miguel .................. . 
Israel Diniz ... . ... . ........... . 
Italo B. Paolucci .............. . 
Izilda Pinto ................... . 
Jacy S. V. Ribeiro ........ ..... . 
Jaime Luiz ..................... . 
Jair Badim ..... .. .. . ..... .. .... . 
Jair Rocha Batalha ........... .. . 

Jamil Miguel Namy ............. . 
Jânio da Silva Quadros ......... . 
Jeniva Francisca Keese Pinto ... . 
João Batista Amade ... ... .. • ... 
João Batista de Aguiar ....... . . 
João Bianchi ........ ... ....... . 
João Carlos Soares de Oliveira . . 
João de Oliveira ............. . .. . 
João Dias da Silveira .......... . . 

Rua Três Rios, n.0 362 - São Paulo 
Ginásio Champagnat - Franca 
Caixa Postal, n.0 1 - São Simão 
Av. C. Botelho, n .º 62 - São Carlos 
Ginásio Estadual - Bragança Paulista 
Av. 13 de Maio, n.0 169 - Lins 
Ginásio Est,adual - São Vicente 
Rua Guarará, n.0 183 - São Paulo 
Alameda Franca, n .º 1183 - São Paulo 
Escola Técnica de Comércio Alvares Penteado 

- São Paulo 
Rua 13 de Maio, n.O 552 - São Paulo 
Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração 

de Jesus - Oafelàndia 
Rua Proença, n.0 418 - Campinas 
Escola Técnica de Comércio Dr. Fernando 

Costa - Piraçununga 
R,ua Jaceguai, n.0 192 - São P.aulo . 
Rua Pedroso, n.0 159 - São Paulo 
Rua Borges de Figueiredo, n.0 448 São 

Paulo 
Mosteiro de Silo Bento - São Paulo 
Alameda Barão Piracicaba, n.o 877 - São 

Paulo -
Rua Barreto Leme, n.º 1 569 - Campinas 
Rua Comandante Salgado, n.º 658 - Franca 
Ginásio Champagnat - Franca 
Rua Apeninos, n.0 835 - São Paulo 
Colégio Municipal São Joaquim - Lorena 
Rua Nilo Peçanha, n.0 870 - São Paulo 
Rua Cândido Espinheira, n.0 S70 - São Paulo 
Avenida Nélson Spielmann, n.O 700 - Marilla 
Rua Gustavo Maciel, n .0 7-60 - Bauru 
Rua Conde de Pôrto Alegre, n.0 60 - São 

Paulo 
Rua 7 de setembro, n .0 269 - São Manuel 
Rua Monsenhor aosa, n.0 313 - Franca 
Colégio Estadual Monteiro Lobato - Tau-

baté 
Rua Antônio Alves, n.0 12-66 - Bauru 
Ginásio Estadual - Guarulhos 
Rua da Constituição, n.0 290 - Santos 
Rua Sergipe. n.0 17 - Ribeirão Prêto 
Rua Sena Madureira, n.0 860 - São Paulo 
Rua C.el. Benedito Pires, n.0 111 - Sorocaba 
Rua Rio Branco, n.0 16-3 - Bauru 
Rua do Carmo, n.0 323 - São Paulo 
Rua Nilo Peçanha, n.0 870 - São Paulo 
Colégio Estadual e E. Normal - Moji das 

Cruzes 
Rua Dr. Clementina, n.0 335 - São Paulo 
Rua Franca, n .o 874 - São Paulo 
Colégio Estadual e Escola Normal - Itápolla 
Prédio Colúmbia, apt. 7 - Oampinas 
Rua Major José Inácio, n.0 148 - São Carlos 
Rua Genebra, n.º 33 - São Paulo 
Caixa Postal, n.º 227 - Olímpia 
Rua Paraiba, n .0 174 c/3 - Ribeirão Prêto 
Avenida Rodrigues Alves, n.0 2 3114 - São 

Paulo 
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João Garcia (Padre) ........... . 

João Geraldo Pôrto .... . ........ . 
João Miguel Amaral ............ . 
João Papa Sobrinho ......... .. . 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Joaquim Dibo .................. . 
Joaquim Fonseca .............. . 
Joaquim Melra Lessa .......... . 
Joaquim Pacheco Cyrillo ....... . 

Joaquim Tomaz de Aquino ..... . 
Joaquim Villar .................. . 
Jofre Alves Furquim ........... . 
Jorge Carnieto ................ . 
Jorge Eid . .................... . 
José Alves de Almeida Fêo ...... . . 

Jo.sé Alves Ferreira 

José Augusto Bartholo .......... . 

José Benedito de Souza ..... . . . 
José Bucco ..................... . 
José Bueno de Oliveira Azevedo F.0 

José Carlos de Azevedo Júnior ... . 
José Cemeiria Netto ............. . 

José Corazza (Padre) ........... . 
José da Silva .................. . 

Jo.sé de Brito Castro ........... . 
Jo.sé Dias de Freitas .. .. .. . .. . . . 
José Fernandes .......... . ..... . 
José Ismael Musitano Piragine .. . 
José Leite Carvalhaes . ....... .. . 

Jo.sé Muniz Barbosa Rodrigues .. 
José Neves . .. ................. . 

José Pedreti Neto ........ . ...... . 
José P. Pimentel ............... .. 
José Ranieri ................... . 
José Ribeiro Araújo Filho ....... . 
José Salim Abdalla ........ . ... . 
José Sant'Ana ................. . 
João Skupien ............... . .. . 
José Stival . ........... ....... . . 
José Teixeira Gonçalves ........ . . 
Jovis Santos Carvalho ......... . 
Judith Rodrigues Pontes ....... . 

Júlia de Almeida ............... . 
Júlia Igneza De Conto ......... . 
Julieta Levy de Oliveira Lima ... . 
Júlio Gomes Berra ............. . 
Justa de Mattos ............... . 
Laura Costa Lima ............. . 
Laura de Almeida Sampaio ..... . 
Laurentina Ferreira de Souza ... . 
Lauro Costa ..................... . 

Ginãsio Diocesano São Luis - Bragança 
Paulista 

Rua Sílvia, n.0 357 - Olímpia 
Rua Oscar Freire, n.0 2 397 c/2 - São Paulo 
Rua Amazonas, n.0 84 - Santos 
Rua Diogo de Faria, n.0 351 - São Paulo 
Caixa Postal, n .0 180 - Araçatuba 
Rua do Carmo, n .0 323 - São Paulo 
Rua 7 de Setembro - Ibitinga 
Rua Presidente Prudente, n.0 53 - São 

Paulo 
Rua Júlio de Castilho. n.0 783 - São Paulo 
Caixa Postal, n.0 3 - Valparaíso 
Rua General Teles, n.0 739 - Botucatu 
Rua Dronsfield, n.0 225 - São Paulo 
Vila Normanda, n.0 13 - São Paulo 
Ginásio Estadual Brasílio Machado - São 

Paulo 
Ginásio Estadual São Joaquim da Barra -

São Paulo 
Escola Normal e Ginásio Estadual - Cru-

zeiro 
Rua Neves de Carvalho, n .0 200 - São Paulo 
Avenida Rudge, n .0 315 - São P~ulo 
Caixa Postal, n.O 651 - São Paulo 
Rua Azevedo Sodré, n .0 153 - Santos 
Largo de São João, n.0 36 - Monte Aprazi

vel 
Ginásio Municipal - Tupã 
Rua Brig. Gavião Peixoto, n.0 35 - São Pau-

lo 
Caixa Postal, n .0 107 - São Carlos 
Rua Avelino Carneiro, n .0 41 - São Paulo 
Rua Costa Aguiar, n.0 1 819 - São Paulo 
Rua Tenente Lopes, n.0 242 - Jaú 
Avenida José Bonifácio, n.0 1 0~7 - Presi-

dente Prudente 
Rua Maceió, n.0 86 - São Paulo 
Rua Voluntários da Pátria, n.º 2 489 - São 

Paulo 
Rua Marechal Deodoro, n.0 113 - Botucatu 
Rua Dr. Lund, n.0 64 - São Paulo 
Avenida Rodrigues Alves, n.0 8-35 - Bauru 
Rua Major Sertório, n.0 652 - Sã.o Paulo 
Rua Cesário Mota, .n.0 61 - São Paulo 
Caixa Postal, n.0 31 - Agudos 
Rua Pedro Anderson, n.0 323 - Campinas 
Rua da Constituição, n.0 290 - Santos 
Escola Normal - Sta. Cruz do Rio Pardo 
Rua Marina Crespi, n.0 42 - São Paulo 
Rua Barão de Paranapiacaba, n.o 91 - São 

Paulo 
Rua Tajipuru, n.0 139 - São Paulo 
Rua da Constituição, n.0 392 - Santos 
Caixa E.ostal, n.0 34 - Bastos 
Rua Artur Azevedo, n.0 367 - São Paulo 
Rua Santa Cruz, n.O 360 - Piracicaba 
Ginásio Florence - Novo Horizonte 
Av. Conselheiro Nébias, n.0 771 - Santos 
Rua Goiás, n.0 53 - Santos 
Rua Anhangabaú, n.0 829 - São Paulo 
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Lázara Negrão ............ . .... . 
Leandro Máximo ............... . 
Lellis do Amaral Campos ....... . 
Leo Nogueira de Azevedo .. . .... . 
Leonardo Goldstein ........... . 
Leonor H. Frota ................. . 
Leopoldo Costa ................ . 

Levy Chequer .. ............... . 
Lídia Scannavino ............ . . . . . 

Lourdes Santeli 

Loyde de Almeida .............. . 
Lucí Lima Guimarães ......... . 

Luci Sodré Padilha .......••.•... 
Luciano P. Perrone .......... .. .. 
Lucília Junqueira .............. . . 
Ludovica Luca (Irmã) ......... . 
Luiz de Melo Rodrigues .......... . 
Luiz Gonzaga Calazans ........ . . 
Luiz José Guedes .............. . 
Luís Lemos Amaral . ............ . 
Luiz Neves ...... . . . ............ . 
Luiza Helena Olival Mascarenhas . 

Luiza Marcelino Branco . . .. . .... . 
Luiza Poloni Moreira ...... . . .. . . 
Lycurgo Gomes da Mota ....... . 

Maiah de Almeida Pinsard . . ... . 
Manoel Alves Afonso ........... . 
Manoel Isidoro Filho ....... . ... . 
Manoel Lahoz Alonso ......... . . . 
Manoel Nunes Dias ............. . 
Marcelina Helena Giaiarsa (Irmã) 

Marcelo de Mesquita ........... . 

Margarida Penteado de Castro .. 
Maria Afonso Ferreira ...... . ... . 
Maria Amélia de Campos Aranha 

Maria Aparecida Cabral ........ . 
Maria Aparecida da Fonseca 

Maria Aparecida de Araújo Ca-
margo . . . .. ........... . ..... . 

Maria Aparecida Pares Machado . 
Maria Aparecida Pizão ......... . 
Maria Aparecida Sales ......... . . . 
Maria Aparecida Monteiro Strobel 
Maria Aparecida Teixeira (Irmã) . 
Maria Aparecida Toledo Pinto .. 
Maria Aparecida Vieira ....... . . . 
Maria Auxiliadora Martins (Irmã) 
Maria Barbosa Lima ........... . 
Maria Carmelita do Nascimento 

(irmã) ................. . .... . 

Ginásio Estadual - Palmltal 
Rua do Carmo, n.O 323 - São P·aulo 
Escola Técnica de Comércio - Bebedouro 
Rua 13 de Maio, n.0 73 - Caçapava 
Rua Joaquim Novais, n.0 235 - Campinas 
Rua Sta. Luzia, n.º 71 - São Paulo 
Rua Américo Brasiliense, n.0 65 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Cristiano Viana, n.0 675 - São Paulo 
Ginásio Estadual e Escola Normal - Barre

tos 
Rua Cardoso de Almeida, n.0 547 - São 

Paulo 
Rua Madre Maria Teodora, n.0 45 - Itu 
Instituto de Educação Caetano de Campos 

- São Paulo 
Colégio Estadual - Amparo 
Rua Campos Sales, n.0 522 - Campinas 
Ginásio Estadual e E . Normal - Caçapava 
Rua Antônio Alves, n.0 12-66 - Bauru 
Rua Tôrres Homem n.º 35 - Araçatuba 
Alameda Campinas, n .0 1235 - São Paulo 
Rua Araújo Leite, n.0 19-60 - Bauru 
Rua Cai·o· Prado, n.º 225 - São Paulo 
Rua São Pedro, n.0 1195 - Mirassol 
Rua Bicudo Leme, n.O 29 - Pindamonhan-

gaba 
Colégio Estadual e E. Normal -Tietê 
Avenida 13 de Maio, n.0 60 - Bariri 
Rua Mariana Junqueira, n .0 47 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Jandaia, n.0 154 - São Paulo 
Rua Brás Cubas, n .0 75 - Santo André 
Escola Técnica de Comércio - Bebedouro 
Rua Lopes Coutinho, n .0 174 - São Paulo 
Rua Mourate Coelho, n.0 972 - São Paulo 
Rua Duque de Caxias, n.0 128 - Ribeirão 

Prêto 
Rua Vieira de Carvalho, n.0 122 apt. 8 -

São Paulo 
Colégio Estadual - Casa Branca 
Rua Culto à Ciência, n.0 238 - Campinas 
Colégio Estadual Franklin D. Roosevelt 

São Paulo 
Praça Rui Barbosa, n.0 11 - Igarapava 
Colégio Estadual e E. Normal Canadá 

Santos 

Ginásio Estadual - Mojimirim 
Rua Joaquim Inácio, n.0 15 - Itapira 
Caixa Postal, n.O 25 - Itu 
Rua Guaianases, n.0 1 282 - São Paulo 
Rua Capitão José Dias, n.0 268 - Sorocaba 
Rua Três Rios, n.0 362 - São Paulo 
Rua Capitão Neco, n.0 20 - Cruzeiro 
Praça Epitácio Pessoa, 191 - Mococa 
Rua Três Rios, n.O 362 - São Paulo 
Rua Cel. José Nunes, n. 692 - Ituverava 

Rua Duque de Caxias, n.0 128 - Ribeirão 
Prêto 
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Maria CQrvalho <Irmã) 

Marta Célia Lopes de Almeida .. 
Maria Clara Rezende (Irmã> ... . 
Maria da Fonseca .•..... · · · ... . 
Maria da Silva Magalhães Urmã 

Maria do Calvário) ... • · · · .. . 

Maria de F. carvalho (Irmã> ... . 

Marta de Lourdes Gonçalves .. . 

Maria de Lourdes Mazagão .....• 

Maria de Lourdes Mlraglla ..... . 
Maria de Lourdes Saleto da C. R<>-

drtgues •.••••.••....... · · .... 
Maria do Carmo Veiga de Castro 
Maria do C. V. Leme ..... · · · · .. . 
Marta Dora Darienzo ...... · · ... . 
Maria Dorallce Marcondes Veiga . 

Maria dos Santos Fonseca .•..... 
Marta Eunice L. Siqueira ....... . 
Maria Eunice Rebelo :Machado .. 

Marta Hortência Speclan (Irmã) 
Maria Inês de Freitas ..... · · ... 
Marta Iolanda Lopes Manso Reis 

Maria Isabel do Amaral ....... . 
Maria José Batista Pereira Loren-

zon ............. · · · ··· · ·· ··· 
Maria José dos Santos Soares ... . 
Maria José P. Bastos e Sou:&a ... . 
Maria José Vilhena Lima de Melo 
Maria José Vila Nova (Irmã) ... . 
Maria Lima ................... . 
Maria Lucia de Amorim ......... . 
Maria Luiza Mistrorigo .......... . 
Maria Luiza Soares Pinto ....... . 
Maria Ribeiro ........•......... 
Maria Sofia (Irmã) ............. . 
Maria Teren Henriques Pinto ... . 

Maria Tereza Wiest ........... . 
Mariana Cerqueira Cintra ....... . 
Marina Dora Cecconi ............ . 

Marina Guimarães Duarte de Patée 
Marina Nogueira (Madre) ........ . 

Mário Antônio Paccola ......... . 
Mário Bóscolo ...............•... 

Mário de Almeida Góes ..•......• 
Mário de S. Reis <Padre) ....... . 
Mário Gallicho ................ . 
Mário Moser ............•.•.... 
Martina Amaral (Madre) ....... . 

Rua Duque de Caxias, n.o 128 - Ribeirão 
Prêto 

Colégio Estadual e E. Normal - Lins 
Praça Tiradentes, n.O 63 - Jardinópolls 
Rua Mato Grosso, n.0 22 - Santos 

Colégio Sagrado Coração de Jesus - Cam
pinas 

Rua Duque de Caxias, n.0 128 - Ribeirão 
Prêto 

Ginásio e Escola Normal - Santa Cruz do 
Rio Pardo 

Rua Cardoso de Almeida, n.º 547 -::- São 
Paulo 

Ginásio Estadual e E. Normal - Garça 

Rua Galvão Carvalhal, n.0 45 - Santos 
Praça Dr. Elias, n.0 85 - Tietê 
Rua Sete, n.0 881 - Rio Claro 
Rua Sousa Pereira, n.0 322 - Sorocaba 
Escola Técnica de Comércio Stafford - Sã.o 

Paulo 
Av. Ana Costa, n.0 448 - Santos 
Rua Cardoso de Almeida, n.0 547 - São Paulo 
Colégio Estadual Franklin D. Roosevelt -

São Paulo 
Praça Tiradentes, n.0 63 - Jardinópolis 
Colégio Estadual e Escola Normal - Mococa 
Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Ade-

rnar de Barros - Pirajuí 
Rua Caraíbas, n.O 145 - São Paulo 

Ginásio Estadual âe Pinheiros - São Paulo 
Ginásio Estadual - Ourinhos 
Rua Barra do Turvo, n.0 45 - São Paulo 
Ginásio Estadual e Escola Normal - Itapeva 
Rua Três Rios, n.0 362 - São Paulo 
Ginásio Estadual - Monte Alto 
Rua Basílio da Cunha, n.0 343 - São Paulo 
Rua Pernambuco, n.0 236 - Catanduva 
Ginásio Ciências e Letras - Sorocaba 
Escola Técnica de Comércio - Ribeirão Prêto 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes - Franca 
Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Júlio 

Prestes de Albuquerque - Sorocaba 
Rua da Constituição, n.0 392 - Santos 
Rua Sousa Pereira, n.0 322 - Sorocaba 
Colégio Estadual e Escola Normal - Ribei-

rão Prêto 
Colégio Estadual e Escola Normal - Limeira 
Rua Domingues de Morais, n.º 1490 - São 

Paulo , 
Rua Alvares Cabral, n.0 384 - Marília 
Escola Técnica de Comércio Prof. Luís Rosa 

- Jundiai 
Rua Pinheiro Machado, n.0 137 - Botucatu 
Ginásio São Manuel - Lavrinhas 
Rua Clélia, n.0 224 - São Paulo 
Rua da Constituição, n.O 290 - Santos 
Rua Domingos de Morais, n.º 1490 - São 

Paulo 
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Miguel Costa Júnior 

Miguel Damiani 

Miguel Mastrobuono Neto ....... . 
Miguel Rotundo ................ . 
Militino Alberto Wust . . ......... . 
Milton Alves Gama ....•. . .. . ... 
Mozart César .................. . 
Myriam Leopoldina !sique Cara-

muru ... .... . .......... . ... . . 
Nádia Pereira Lima . . . • ... . .. .. 
Nair Camargo ... . ............. . 
Nair Silveira ................... . 
Nelson Camarto .... . ......... . . 
Nelson de Camargo ......... . .. . 

Névio de Noronha 

Newton Galvão de França. ...... . . 
Newton Santos ................. . 
Neyde Prandinl ............ .. .. . 

Nicéia Baltazar Neves ....... . . . 
Nicéia B. Lenez .. . ...... . ..... . 

Nicolau Jannuzzi ..... . ........••• 

Nirce Sellan ............... . ... . 
Noemla Küster Pisani ..... . . . .. . 
Norma Venância Araújo ....... . . . 
Otacílio Dias ........•..•....... 
otávia de Antoni ............ .. 
Otávio Ferrari ............... .. 

Odete Oberg ................... . . 
Odete Marília Carvalho Cesar (Ir-

mã) ......... . -: ........... . 
Odete Pires do Rio .............. . 

Odila Peres 

Odilon Machado César 

Otávio Barbosa ................ . 
Olga da Silva Ferreira ..... . ... . 
Olga Melchert ................. . 
Ondina Mendes Ferraz da Frota .. 
Orlando Alvarenga Gaudio 
Orlando Berberth ............ . 

Orlando dos Santos 

Orlando Porretta .............. . 
Oscar Arantes Pires . ... ... . .... . 
Oseas Martins ....... . ......... . . 
Oswaldo Coneglian ........... .. . . 
Oswaldo de Lucca .... . ........ . 
Oswaldo Mattoo Viana ....... . . . 
Oswaldo O. Biagioni ........... . 
Pasquale Petrone .............. . 

Colégio Estadual Franklin D. Roosevelt -
São Paulo 

Rua Domingos de Morais, n.º 2 565 - São 
Paulo 

Rua Vicente Prado, n .0 20 - São Paulo 
Rua Eça de Queirós , n .0 75 - São Paulo 
Ginásio São Manuel - Lavrinhas 
Caixa Postal, n .0 315 - Birigui 
Rua José Maria Lisboa, n.0 541 c/ 9 - São 

Paulo 

Travessa, n .º 449 (Vila Xavier) - Araraquara 
Ginásio Estadual - Descalvado 
Rua Sousa Pereira, n.º 322 - Sorocaba 
Rua Dr. Vila Nova, n.º 36 - São Paulo 
Caixa Postal, n .0 42 - São Carlos 
Colégio Est. e E. Normal Dr. Alvaro Guião -

São Carlos 
Ginásio Sagrado Coração de Jesus - Jardi-

nópolis 
Colégio Est . e Esc. Normal - Pompéia 
Colégio S. Coração de Jesus - Cafelândia 
Rua Frei Vicente do Salvador, n.0 306 - São 

Paulo 
Ginásio Estadual - Votuporanga 
Rua 15 de Novembro, n .0 1 622 - São José 

do Rio Prêto 
Escola Técnica de Com. Rio Branco - Bra-

gança Paulista · 
Avenida dos Bálcãs, n .0 48 - São Paulo 
Av. Tiradentes, n .0 3-77 - Pederneiras 
Rua Tibiriça, n .0 79 - Ribeirão P~êto 
Rua Coronel Morais, n.O 229 - Sao Paulo 
Rua Sete, n .º 881 - Rio Claro 
Ginásio Estadual Alexandre de Gusmão 

Ipiranga 
Caixa Postal, n.0 258-A - São Paulo 

Rua Três Rios, n.0 362 - São Paulo 
F..scola Técnica de Comércio Antônio Rodri

gues Alves - Guaratinguetá 
Colégio Estadual e E. Normal Dr. Francisco 

Tomás de Carvalho - Casa Branca 
Rua Benjamim Constant, n.0 361 - São José 

do Rio Pardo 
Rua Suécia, n.0 381 - São Paulo 
Rua Joaquim Floriano, n.0 1 021 - São Paulo 
Av. Bernardino de Campos, n.0 642 - Santos 
Ginásio F..stadual - São Pedro 
Av. João Dias, n.0 2 568 - São Paulo 
F..scola Técnica de Comércio D. Pedro II -

Araçatuba 
Rua Visconde do Rio Branco, n.0 33 - Piraçu-

nunga 
Rua dos Andradas, n .0 165 - São Paulo 
Colégio Estadual - São José do Rio Prêto 
Ginásio Vera Cruz - São Paulo 
Rua Maranhão, n.0 850 - Catanduva 
Rua Cel. Mursa, n.0 114 - São Paulo 
Rua Galvão Bueno, n.0 805 - São Paulo 
Rua 15 de Novembro, n.0 293 - Agudos 
F..scola Técnica de Comércio - São Caetano 
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Paulina de Lima .. . ....... . . .. . . 
Paulo de Abreu . ... . . ... . .... . . 
Paulo de Arruda Penteado . . . . . . 
Paulo Koelle . . .. .... . . .. . ... . . 
Paulo Lopes da Silva . . ...... . . . 
Paulo Padilha ... . .. . . .. .... . .. . 

Paulo Pereira de Castro . ..... . . . 
Paulo Ribeiro . . ............... . . 
Paulo Sant'Ana ... ...... .. ...... . 
Paulo Sinna ... . .. .. . ..... . . .. . . 
Pedro Além Júnior ....... .... .. 
Pedro Calazans de Morais .. . ...• 
Pedro Ferreira da Cunha . ...... . 
Pedro Leão <Irmão) .. ....... . . . . 

Plácido Nogueira ........ . .. .. . . 
Rackel Chaves Pires . . .. . ... . .. . 

Raul Rossi ... .. ...... . . . . . ..... . 
Regina da Cunha Rodrigues .... . 

Renato Stempniewski .. .. . .. . .. . . 
Ricardo Sérgio Mayaya ..... . ... . . 
Risoleta Schmidt .. .. .. . .. . ... . . 
Roberto Meyer . .... . .......... . 
Roldão de Barros Monteiro .. . .. . 
Romeu Paschoalick .. .. .. . .. . ... . 
Ramualdo Monteiro de Barros 
Rómulo Vital (Irmão) ....... . . . 

Roque Cónsolo 

Roque Morano .. .... . .. .. . . . . .. . 
Roque Teixeira Flori . .. ...... . . 

Roque Theophilo . . . .. . . ........ . 

Rosa Amélia (Irmã) .. . . . .. . . . .. . 
Rosa Garrafa . . .. ....... . ... .. . . 

Rosa Maria Schmitz ... .... .. ... . 
Rosalvo Florentino de Souza .... . . 
Rose Mary Moreira Lima . . ... .. . 
Rubens Marçal .. . . . ..... . ...... . 
Rubens Pimental ...... . ... . ... . 

Rufino Pedro (Irmão) 

Rute Daraia Novais . . . .. . ... . . 
Rute de Camargo Penteado ... . . . 
Rute Novaes . .. . ............. . . . 
Rute Oberg Guimarães . . . . ... . . 
Sabino Lino (Irmão) . .... .. . . . 

Samuel Alves de Melo . .. ...... . . 
Sebastião Augusto de Miranda . . . 
Secundina Pascoal ....... ... .. . 
Segundo Sonatti ........ . . ... .. . 
Serafim Osvaldo (Irmão) . . . . .. . 
Sérgio Martorelli .............. . 

Av. Ana Costa, n .0 373 - Santos 
Rua Albuquerque, n.0 743 - Cruzeiro 
Rua Paraguaçu, n.0 46 - Santos 
Caixa Postal, n .0 65 - Rio Claro 
Colégio Estadual - Casa Branca 
Rua Conselheiro Saraiva, n.0 ·381 - São 

Paulo 
Rua Sabará, n .0 400 - São Paulo 
Praça Coronel Fernando, n .º 124 - Tatui 
Praça Jequitaí; n.0 9 - São Paulo 
Av. Agua Branca, n .0 243 - São Paulo 
Rua Brasil, n.0 1 073 - Catanduva 
Rua Nilo Peçanha. n .0 165 - Monte Aprazível 
Rua Faustolo, n.0 357 - São Paulo 
Rua Domingos de Morais, n.0 2 565 - São 

Paulo 
Rua Bocaina, n.0 548 - São Paulo 
Rua Cardoso de Almeida; n .0 541 - São 

Paulo 
Rua Salete, n.0 430 c/9 - São Paulo 
Colégio Estadual e Escola Normal - Ribeirão 

Prêto 
Rua Tenente Lopes, n .0 183 - Jaú 
Rua Lindóia, n.0 13 - São Paulo 
Rua Lopes de Oliveira , n.0 474 - São Paulo 
Av. Paulista, n.0 2 128 - São Paulo 
Rua Inácio Uchoa. n.0 9~ - São Paulo 
Colégio Estadual Regente Feijó - Itu 
Rua General. Boni, n .0 187 - Ribeirão Prêto 
Rua Domingos de Morais, n.0 2 565 - São 

Paulo 
Colégio Est. Euclides da Cunha - São José do 

Rio Pardo -
Colégio São José - Batatais 
Rua 7 de Setembro, n.0 277 - São João d21. 

Boa Vista 
Rua Benjamim de Oliveira, n.0 429 São 

Paulo 
Colégio N. S. de Lourdes - Franca 
Rua Conselheiro Furtado, n .0 1 047 - São 

Paulo 
Rua da Mooca, n .0 3 758 - São Paulo 
Rua Tefé, n .0 129 - São Paulo 
Ginásio Estadual - Vir·adouro 
Av. Conselheiro Nébias. n.0 685 - Santos 
Rua Cardeal Arcoverde, n .º 540 - São 

Paulo 
Rua Domingos de Morais, n.0 2 565 - São 

Paulo 
Colégio Est. de Amparo - Amparo 
Ginásio e Escola Normal - Capivari 
Praça Pádua Sales, n .0 33 - Amparo 
Caixa Postal, n .0 258-A - São Paulo 
Rua Bernardino de Campos, n.0 47 - Ri-

beirão Prêto 
Rua Pascoal Moreira, n.0 62 - São Paulo 
Rua Rangel Pestana, n.0 265 - São Paulo 
Rua Alfredo Élis, n.º 228 - Bebedouro 
Rua Barreto Leme. n .0 1 081 - Campinas 
Ginásio Champagnat - Franca 
Ginásio Municipal - Santo Anastácio 
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Sílvia AngrLsani Miranda . . . . . . . . Colégio Est. e Escola Normal - Araçatuba 
Silvia Vieira (Irmã) . . . . . . . . . . . . . Rua Cel. Melo de Oliveira, n.0 175 - São 

Paulo 
Sílvio Correia de Andrade (Tte. 

Cel.) ..•............•.....• 

Sóstenes Vasconcelos .......... . 
Stelio Machado Louteiro •••••..• 
Suzana Dias· .................... . 
S. Luiz Gonzaga (Irmã) ....... . 
Teodoro Krasniaki .............. . 
Teófilo Elias ................... . 
Teresa Perez ... . ...... . ......... . 
Teresa Vilardo ...... . ........... . 
Túlio Carlos Rampazzo ....... . 

Uacury Ribeiro de A.ssis Bastos .. 

Uzias Brito ................... . 
Valdemar Ferreira de Souza ..... . 
Vali Carmen Franco Werner 

Vasco de Queiroz .Guimarães . .. . 
Vera Cora França .......... ... .. . 
Vera Pereira .......... . .. . .... . . 
Vicente Laporta .... . ... . · . . . .. , .. 

Vinício Stein de Campos .. . .. . . . 
Virgílio Silveira ......... . .. . .. . . 
Vitório Rebucci ............... . 
Waldemar Panadés ........ . ... . . 
Waldomiro Carvalho da Mota ... . 
Waldomiro Kairallã ............. . 
Waldomiro Padilha .. .. .... . .... . 
Walter Medeiros Mauro ......... . 

Wanda Maria Rodrigues Novaes .. 

Wanda S. Tourinho ... , ......... . 
Warlindo Fraga Costa •......... 
Winifred O. Menezes ........... . 
Wladimir R. de Arruda ........ . 
Yolanda Therezinha Santoro ... . 
Yolanda Martinez Carrera ..... . 
Yole Leme de Oliveira ......... . 
Yole Ferreira Viana ............. . 

Yvette Judith Riondet 

Zair-a Soares Lobugllo (Irmã) .. 
Zilda Corrêa Ribas .... . ...... . 
Zina de C. Bicudo ............. . 
Zuliena Ferreira de Freitas ..... . 

Zuré Ginde ................... . 
Zoeth de Aquino ........... .. . . 

ESTADO DE SERGIPE: 
Alfredo Tenório dos Santos (Pa-

dre) ...................... . 
Alcebiades Melo Vilas Boas ..... . 

Escol-a Preparatória (Estado Maior do Exér-
cito) - São Paulo 

Rua Mariano Moreira, n.0 164 - Taubaté 
Rua 11 de Março, n.º 463 - Bebedouro 
Rua Sousa Pereira, n.0 322 - Sorocaba 
Colégio N. S. de Lourdes - Franca 
Rua da Constituição, n.0 290 - Santos 
Ginásio Estadual Galdino de Castro - Cajuru 
Ginásio Estadual - Birigui 
Rua Dr. Vila Nova, n.0 26 - São Paulo 
Escola Técnica de Comércio Sousa Ferraz -

Valparaíso 
Colégio Estadual e Escola Normal Peixoto 

Gomide - Itapetininga 
Praça Rui Barbosa, n.0 11 - Olímpia 
Rua Pimenta Bueno, n.0 195 - São Paulo 
Colégio Estadual e E. Normal Plínio Rodrigues 

de Morais - Tietê 
Av. Dom Lúcio, n.0 543 - Botucatu 
Ginásio Estadual (Pinheiros) - São Paulo 
Ginásio Estadual - Iguape 
Rua Barão de Paranapiacaba. n.º 61-5º andar 

- São Paulo -
Caixa Postal, n.0 14 - Capivari 
Rua Campos Sales, n.0 385 - Itapetininga 
Rua Santa Cruz, n.0 32 - São Carlos 
Rua Leôncio de Carvalho, n.0 273 - São Paulo 
Caixa Postal, n.0 37 - Pinhal 
Av. Agua Branca, n.0 148 - São Paulo · 
R. Cônego Martins, n.0 74 c/8 - São Paulo 
Rua Voluntários da Pátria, n.0 1185 - Ara-

raquara 
Rua Marquês de Paranaguá, n.0 111 - São 

Paulo 
Rua Araújo Leite. n.0 10-54 - Bauru 
Ginásio Estadual - Orlândia 
Rua Consolação, n.0 1 074 - São Paulo 
Rua Sampson, n.0 86 - São Paulo 
Av. Florêncio Serra, n.0 29 - Itápolis 
Rua Cruzeiro do Sul, n.0 1 703 - Araraquara 
Rua Augusta, n .0 1041 - São Paulo 
Rua D. Chiquinha de Matos, n.0 92 - Tau

baté 
Rua Voluntários da Pátria, n.0 3 084 - São 

Paulo 
Rua Três Rios, n.0 362 - São Paulo 
Ginásio de Itararé - Itararé 
Rua 15 de Novembro, n.0 251 - São Vicente 
Colégio estadual Franklin D. Roosevelt -

São Paulo 
Rua Carlos Ferrari. n.0 226 - Garça 
Rua Rafael Correia, n.0 7 - São Paulo 

Rua D. Bôsco, n.0 367 - Aracaju 
Ginásio Tobias Barreto - Aracaju 
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Ana do Espirita Santo (Irmã) ..•. 
Benedita da S. Pereira .. ..... . 
Carlos Figueiredo da Silva (Padre) 
Felte Bezerra . . .. .. .. . . ... . .. . . . 
João Araújo Monteiro . ... . ... .. . 
Maria de Assis (Irmã) ....... . . . . . 
Maria Marieta Teles de Menezes . 
Maria Thells Nunes ..... .. . . . . . 
Normélia Melo de Araújo . . ... . . . 
Osvaldo José de Carvalho (Padre) 
Tennyson Ribeiro . . . .... ..... . .. 

ESTADO DE MINAS GERAIS: 

Rua João Pessoa, n.0 607 - Aracaju 
Ginásio P. de São José - Ar·acaJu 
Rua D. Bôsco, n.0 367 - Aracaju 
Rua Maroim, n.O 89 - Aracaju 
Avenida Barão Maroim, n.0 433 - Aracaju 
Rua João Pessoa, n.0 607 - Aracaju 
Rua Estância, n .0 849 - Aracaju 
Rua Itabaiana, n.0 400 - Aracaju 
Rua Itabaianlnha. n.O 53 - Aracaju 
Rua D. Bôsco, n.0 367 - Aracaju 
Rua Capela, n.O 249 - Aracaju 

Maria de Lourdes Machado . .... Instituto Gammon - Lavras 
Martinho Senna . . . . . . . . . . . . . . . . Colégio Municipal - Lavras 
Nair Paranaguá ...... . .... .. . . . Colégio Carlota Kemper - Lavras 
Osório Alves Pereira . . . . . . . . . . . . . Rua do Instituto, n.O 107 - Lavras 

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



Noticiário 

Capital Federal 

CAMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS 

PLANO DE VALORIZAÇÃO DA ILHA J DA 
TRINDADE - Na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado recebeu parecer favorável 

- do relator, Sr. Llneu Prestes, o projeto de ini
ciativa do senador Ati11o Vlváqua que cria o 
Plano de Valorização da Ilha da Trindade. 
Pela proposição o Poder Executivo organizará 
e executará o plano, que se destina a inte
grar essa ilha e o arquipélago de Martim Vaz 
no sistema de desenvolvimento econõmico e 
.de defesa da nação. Para tanto, são aquelas 
llbas inicialmente declaradas zonas lndispen
•veis à defesa do pais, nos têrmos do arti
go 180 da Constituição Federal. 

O plano se estenderá à plataforma Insu
lar e terá por tlm, além de outros serviços, 
a construção de uma base aeronava!; de pôr
to e de canais; de prédios para repartições, 
hospitais, hotéis, residências, a rmazéns e fri
gorltlcos; balneários; o.rganlzação de transpor
tes marítimos e aéreos; Instalação de cor
reios, telefone, rádio e televisão; abastecimen
to de energia e água; urbanização e pesqui
sas das condições geológicas, geofislcas, hidroló
gicas, meteorológicas, e oceanográficas, e ins
talação de labora tó ~los e estações para êsse 
tlm; proteção e utlllzaç!i.o das riquezas lctlo
lóglcas; reflorestamento, saneamento, educação 
e assistência social etc. 

O plano ser!!. organizado e executado pelos 
diversos órgãos do govêrno federal, sem pre
Ju!zo de. competência estadual e municipal, 
e mediante acôrdo da União com o estado do 
Espírito Santo e município de Vitória, apU
ce.ndo-se o disposto no § 3. 0 do artigo 18 de. 
Constituição Federal, que trate. de execução 
de leis e serviços estaduais por funcionários 
)federais e, reciprocamente da e(Xecução de 
leis e serviços federais por funcionários este.
duais. 

Caberá a administração do plano a supe
rtntendente nomeado, em comissão, pelo pre
sidente da Repúbllca, entre otlc!als superio
res e generais, ao qual será atribuída uma gra
tificação mensal de vinte mll cruzeiros. 

O acôrdo referido regulará o arbitramen
to, a forma e mode.lldade de pagamento, de 
retr!l:JUlç!i.o ou Indenização, que a União de
verá pagar ao estado do Esplrlto Santo e ao 
munlclplo de Vitória, pela utll1zação, em ser
Ylço públlco federal, de terras, águas e outros 
bens Imóveis este.duais ou municipais situa
dos nas aludidas ilhas. 

A regulamentação de. organização mll1tar 
das Ilhas e a articulação, coordenação e com
petência dos órgãos federais Incumbidos da 
execução do plano será feita pelo Poder Exe
cutivo, mediante expedição de decretos. 

Estã prevista a requisição de servidores da 
União, das autarquias e das sociedades de eco
nomia mista, bem como a contratação do pes
&oal técnlco-especlallzado, quando tal .se fl
aer necessário, pelo superintendente,_ sendo 

que os servidores públicos, emprega.dos autár
quicos e pessoal de obras que servirem nas 
Ilhas, terão direito à grat1tlce.ção estabelecida 
no artigo 145, Item V, do Estatuto dos FUn· 
clonários até o máximo de 40% sôbre os ven
cimentos. 

ic 
PRESIDtNCIA DA REP(JBLICA 

MUNIC1PIOS DE MAIOR PROGRESSO NO 
BRASIL 

O presidente Juscellno Kubltschek fêz en
trega, no Palácio do Catete, dos diplomas de 
honre. conferidos aos cinco municípios bra
sileiros vencedores do III concurso de munl
clplos de maior progresso, organizado pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Muni-
cipal. · 

Os municípios escolhldol pela Comissão 
Julgadora. do certame são os s.,guintes : Gara
nhuns (Pernambuco); Belo Horizonte (Minas 
Gerais); Garças (São Paulo); São José do Rio 
Prêto (São Paulo) e Monte Negro (Rio Gran• 
de do Sul) dos que.Is são p:efeltos, respectl• 
vamente, os Srs. F'ranclsco Figueira, Celso Aze
vedo, Manuel Joaquim Fernandes, Alberto An• 
de.ló e Hélio AI ves de Oliveira.. 

-te 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA 
HOMENAGEADA A MEMÓRIA DE CA

XIAS - CONFER:E:NCIA DO DR. VILHENA 
DE MORAIS - POSSE DO NOVO REPRE
SENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CULTURA NO DIRETÓRIO CENTRAL DO 
CNG - Associando-se às comemorações em 
tõrno da figura de Caxias, promoveu e. dire
ção do IBGE, a 20 do corrente, em sua sede, 
uma. homenagem à memória do Ilustre solda
do, durante a qual o Dr. E. Vilhena de Mo
rais, representante do Ministério de. Justiça 
no Diretório Central do CNG, pronunciou uma 
conferência. discorrendo sôbre a "A vide. e obra 
do duque de Caxias" . A solenidade compare
ceram, além do ministro de. Educação, Dr. 
Clóvls Salgado, militares, autoridades, pessoas 
gradas, membros de. Junte. Executiva. Central 
do CNE e do Diretório Centre.! do CNG e nu
merosos convidados. 

Antes da conferência. do Dr. Vilhena de 
Morais, foi empossado como representante do 
Ministério de. Educação e Cultura no Diretório 
Central do CNG, o general Je.gue.rlbe de Me.tos. 
autor de. carta geográfica de Me.to Grosso, o 
que.! foi saudado pelo Prof. Jurand!r Pires Fer
reira. Agradecendo, exprimiu o novo membro 
do Diretório Central a satisfação de poder 
cooperar para o engrandecimento da obre. geo
gráfica empreendida pelo IBGE, sallentando Oll 
relevantes serviços preste.dos por essa Institui• 
ção à geografia. e ao pais. Falou, Igualmente, o 
ministro Clóvls Salga.do manifestando a sua 
admiração diante dos magnlflcos empreendi-
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mentos que o Brasil deve ao IBGE, e expres
sando o desejo de que o Instituto cont inue 
a sua obra patriótica e grandiosa . 

A seguir, o Dr. Vilhena de Morais entrou 
a tratar do tema de sua conferência . Referiu
se, de Inicio, à magnitude da figura do duque 
de Caxias, o que não Impediu, sallentou, que 
até bem pouco tempo não fôsse bastante co
nhecida. a vida p)'lva.da. do llustre bra.sllclro. 
Focallzou, então, 'dentre outros, aspectos llga
dos ao lugar de nascimento, ao batismo e ao 
casamento de Caxias, pontllhando a sua pa
lestra de alusões pitorescas e fa tos curiosos. 
Recordou, Igualmente, as qualidades de Ca
xias como espôso, soldado, cidadão e esta
dista, terminando por evocar a batalha de 
Santa Luzia, travada durant e a revolução mi
neira de 1842, entre os revolt osos e as fôrças 
comanda.das po:r Caxias, onde êste revelou, 
mais uma vez, sua capacidade de comando 
e sua vocação pacltlsta, traço dominante de 
sua personalldade . As últimas palavras do 
Dr. Vllhena de Morais foram recebidas com 
prolongada salva de palmas do auditório. En
cerrando a sessão, discursou, ainda, o Prof. 
Jurandlr Pires Ferreira para louvar os dotes 
oratórios do conferencista, ressaltar as virtu
des clvlcas de Caxias e, finalmente, agradecer 
a presença dos convidados. 

Logo após foi servida aos presentes uma 
lauta mesa de doces. 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

CURSO DE FÉRIAS PARA APERFEIÇOA
MENTO DE PROFESSORES DO ENSINO SE
CUNDARIO - CURSO DE GEOGRAFIA -
A exemplo dos anos anteriores, reallzou o 
Conselho Nacional de Geogra!la, no perlodo 
de férias escolares de julho, o curso de férias 
para aperfeiçoamento de professõres do en
sino secundário, o qual teve inicio no dia 2 
dêste mês, com uma sessão no salão nobre 
da Faculdade Nacional de Fl!osofla · presidida 
pelo Prof . João Cristóvão Cardoso, diretor dos 
cursos de férias da referida Faculdade, es
tando presentes, entre outras autoridades, o 
diretor da mesma - Dr. Antônio Carneiro 
Leão, a quem foi prestada uma homenagem 
pela passagem do seu 70.0 aniversário, o se
cretário-geral do Conselho _ Eng. 0 • Virglllo 
Corrêa Fllho, o diretor da Divisão Cultural _ 
Prof. Antônio José de Matos Musso e profes
sõres dos diferentes cursos. 

As aulas, em número de 39, funcionaram 
·no dias 3 a 19 de julho, de 8,30 às 11,20 
horas, obedecendo ao programa abaixo discri
minado: 

Cosmografia e Cartografia - Prof. Héldlo 
Xavier Lenz César; Geologia Histórica - Prof. 
Alfredo José P. Domingues; Paisagens Biogeo
grdficas - Prof. Edgar Kuhlma.nn; Transpor
tes Aéreos (Introd . e Geog. dos) - Prof . Moa
clr M. F. Sllva; Relévo do Brasil - Prof. Al
fredo P. Domingues; Povoamento e Populaç4o 
do Brasil - Nllo Bernardes; Aspecto Físico d.as 
Regiões Brasileiras - Prof. Orlando Valverde; 
Regiões Geo-Econômtcas do Brasil - Profes
sõra Maria Madalena Vieira Pinto . 

Como complemento às aulas foram orga
nizadas duas sessões de projeção de dlaposltl· 
vos, &Obre: paisagens blogeográ!lcas, a cargo 
do Prof. Edgar Kuhlmann, e relêvo do Brasl!, 
sob a orientação do Prof. Alfredo Domingues 
(dia 19 às mesmas horas). 

Além das atividades acima mencionadas 
foram reallzadas duas conferências, uma no 
dia 9 e outra no dia 15, na parte da tarde, sôbre 
os temas: "Considerações a respeito do Ano Geo
fls!co Internacional - 1957-1958". "A previsão 
do tempo e sua lmporti\ncla para a Geogra-

fia", ambas pelo Prof . José Carlos Junqueira 
Schmldt. 

O programa de visitas, parte Integrante 
dos cursos desta natureza Incluiu as seguin
tes entidades: Divisão de Geologia, r.Urlglda 
pelo Prof . A. J . de Matos Musso; Jardim Bo
tânico, pelo Prof. Edgar Kuhlmann; Museu 
de Caça e Pesca, pelo Prof. Edgar Kuhlmann; 
Serviço de Meteorologia, pelo Prof. J . C. J . 
Schmldt; Museu Nacional, pelo Prof. A. J. de 
Matos Musso. 

Foi reallzada, ainda, no dia 18 de itgôsto, 
a programada excursão a Cabo Frio, contando 
com o comparecimento de 32 pessoas, ent re 
alunos e professôres, sob orientação do Prof. 
Antônio José de Matos Musso e com a assis
t ência da secretária do curso. 

Foram em número de 27 os alunos Ins
critos, sendo 16 do Distrito Federal e 11 dos 
estados (1 do Espírito Santo, 1 de Goiás, 3 
do Rio de Janeiro, 2 do Rio Grande do Sul 
e 4. de São Paulo). 

A vários professôres residentes nos esta
dos, foram concedidas bõlsas de estudo pelo 
Conselho. 

Apresentaram os trabalhos sollcltados e 
compareceram às provas, reallzadas nos dias 
23, 24 e 25 de Julho, 13 alunos, tendo sido 
todos aprovados. 

Aos três primeiros colocados !oram ofere
cidas pelo Conselho, como prêmio, além das 
assinaturas da Revista Brasileira de Geogra- · 
fia e do Boletim Geográfico, exemplares de 
Tipos e Aspectos do Brasil, do Atlas Geográ
fico Escolar e ainda out:as publlcações . 

No dia 26, às 17 horas, reallzou-se a ses
são de encerramento presidida. pelo Prof . João 
Cristóvão Cardoso, na qual usou da palavra 
o Prof . Moa.clr s ·uva e, em nome dos Rlunos 
de Geografia, o Irmão Modesto Celso, estando 
presentes os professôres dos dl!e:entes cursos 
e entre as demais autoridades o Eng. 0 Vlrglllo 
Corrêa. Fllho, como representante do Conselho. 

DEBATIDO NO CONSELHO NACIONAL 
DE GEOGRAFIA O PROBLEMA DO PETRóLEO 
- Promoveu o Conselho Nacional de Geogra
fia, em sua sede, uma tertúlla. geográfica para 
debater o tema "Alguns Aspectos do Problema 
do Petróleo", convidando a discorrer sôbre o 
assunto proposto o engenheiro Pllnlo Canta
nhede, ex-presidente da Petrobrás e um doe 
conhecedores da palpitante questão. A confe
rência. cingiu-se aos aspectos geográficos llga
dos à matéria . 

Começou o conferencista b/lstorLando as 
diversas fases das fontes de energia, como car
vão, llnhlto, gás natural, petróleo e energia 
elét : lca, para, finalmente, mostrar a Impor
tância atual do petróleo e da energia elétrica 
sôbre os três primeiros materiais energéticos. 

Aludiu, também, ao consumo de energia 
como lndlce do desenvolvimento de um p11.is, 
mostrando a relação existente entre a renda 
nacional e consumo per capita da energia. 

Falando sôbre a distribuição da produção 
petrollfera, demonstrou, por melo de grá!lcos, 
que o mundo se acha dividido em dois blocos, 
em que, de um la.do, se encontram os Estados 
Unidos com a Afrlca, Canadá e América La
tina, e, de outro, a URSS, com a Asla e Eu
ropa . 

Outro ponto !ocallzado foi a situação dos 
paises subdesenvolvidos, onde existe o pe
tróleo, citando o conferencista ao ensejo as 
três formas de polltlca de sua exploração . 

Após a conferência, o Dr. Pllnlo Canta
nhede respondeu às perguntas que lhe fo
ram feitas, relacionadas com a questão do 
petróleo no Brasil, tendo, então, oportunidade 
de apontar, como meios urgentes e necessários 
para o êxito das pesquisas petro!iferas, o au
mento de sondas e a preparação de geólogos 
especlallzados. 
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A tertúlia foi presidida pelo Eng.• Virglllo 
Corrêa Fllho, secretário-geral do CNG, e con
tou com a participação de geógrafos dessa ins
tituição e inúmeros convidados. 

ic 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

(Serviço Florestal Federal) 

APROVEITAMENTO ECONÔMICO DA AMA
ZÔNIA - DECLARAÇÕES DO DIRETOR DO 
ESCRITÓRIO REGIONAL DA ORGANIZAÇAO 
DE ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA DA ONU 
- O Sr. René Gachot, diretor do Escritório 
Regional da Organização de Alimentação e 
Agricultura da ONU, para a América Latina, 
estêve em visita ao Conselho Florestal Fede
ral, ocasião em que se referiu ao aprov9lta
mento econômico da Amazônia . 

O Sr. Gachot estêve naquela região du
rante cinco anos na realização do I Inventário 
Flôrestal, onde !oram executadas as recomen
dações da primeira missão da FAO, criada em 
1951, com o objetivo de modernizar a expor
tação de madeiras amazonenses e desenvolver 
econômlcamente sua industrialização . Pros
seguindo, informou que é desejo daquele or
ganismo manter entendimento com o Ministé
rio da Agricultura através do Serviço Florestal 
para organizar na Capital Federal um curso de 
treinamento para técnicos nacionais se especia
lizarem em inventários florestais, com o pro
pósito de levantar outras regiões do pais. 

Em seguida, declarou que a floresta ama
zônica se mostra homogênea na constante re
petição de vegetais, ressaltando que, dentro 
dos tipos de florestas tropicais úmidas, é mais 
penetrável do que as existentes na A!rica . A 
seu ver, não é apropriada a expressão "infer
no verde", achando condenável a politica pos
ta em prática na região com relação á venda 
da terra com o aproveitamento florestal. 

Considerou o capital representado pelas 
florestas como capital nacional, assinalando 
que a produção de dormentes como vem sendo 
feita pode comprometer a reputação de que 
gozam as madeiras da Amazônia. Lembrou, 
por último, que a Amazônia no momento pode 
produzir dormentes, carvão e pasta-celulose 
sem o menor perigo de devastação desde que 
a exploração se faça em condições racionais. 

ic 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

CRIAÇÃO DO INSTITUTO CAMÕES - SEU 
OBJETIVO: PRESERVAR A UNIDADE DA LÍN
GUA PORTUGU~SA . - O prectdente da Re
pública enviou mensagem ao Congresso N'l
cional - acom>1anhada de exposição de moti
vos do Ministério da Educação e de projeto de 
lei no qual é proposta a criação do "Instituto 
Camões", destinado a preservar a unidade da 
lingua portuguêsa, mediante pesquisas e estu
dos superiores . 

Instituições 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 

DE MINAS 

FESTEJADO O CIQtrENTENARIO DE SUA 
PUNDAÇAO. - Tiveram excepcional brilhan
tismo as comemorações jubllares realizadas a 
15 de agôsto do Instituto Histórico e Geográ
fico de Minas Gerais, órgão filiado ao sistema 
geográfico nacional. 

Do programa comemorativo constou uma 
sessão solene, à qual compareceram represen
tantes dos poderes públicos, do Legislativo, do 
Judiciário, das fôrças armadas, do clero, das 
sociedades culturais, da Imprensa e rádio, do 
comércio e da Indústria e de numerosos só-

Para o fiel cumprimento de suas finalida
des, o "Instituto Camões" elaborará um plano 
anual de trabalho que será préviamente sub
metido ao Ministério da Educação, a quem 
o novo organismo será subordinado . 

A mensagem prevê a existência dum corpo 
de pesquisadores, que será composto de servi
dores públicos ~ederals, estaduais e munici
pais requisitados e de pessoas estranhas ao 
serviço público, aos quais se atribuem tare
fas de pesquisa em virtude de realizações e 
serviços, que os recomendem na vida cultural 
luso-brasllelra. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Exposição Internacional de Indústria e Comércio 
e Exposição dos Municípios Brasileiros 

POSSE DAS COMISSÕES TÉCNICAS EXE
CUTIVAS - Sob a presidência do senador Par
sifal Barroso, ministro do Trabalho, Indústria 
e Comércio, presentes o general Nélson de 
Melo, chefe da Casa Militar, representando o 
senhor presidente da República, embaixadores, 
membros do Congresso Nacional, do presiden
te da Confederação Nacional da Indústria e 
do Comércio e de altas autoridades, foram 
empossadas, no dia 4 do corrente, em soleni
dade realizada no auditório do Conselho Na• 
clonal de Estatistlca, as Comissões Técnicas 
Executivas da Exposição Internacional de In
dústria e Comércio e da Exposição dos Municl
pios Brasllelros . 

O Deputado Gullhermino de Oliveira e&
lien tou a importância do certame, discorrendo 
com segurança sôbre as vantagens da inicia
tiva, focalizando vários aspectos do investi
mento para maior fomento de nossa indústria 
e ressaltando a slgnlflcação de Brasilla, de que 
se organizará, na época, um stand . 

A seguir, !alou o professor Jurandlr Pires 
Ferreira, que enalteceu o trabalho que se exe
cuta no IBGE, onde se estuda o Brasll, e cha
mou a atenção do plenário para o vertiginoso 
progresso de nossa pátria . Citou vários exem
plos que denotam pujança de nossos gover
nantes no trato das coisas públicas, o inte
rêsse de resolver os magnos problemas na
cionais, mencionando as medidas que se de
vem tomar para consolidar, mais e mais, nosso 
prestigio internacional, uma das quais será 
sem dúvida alguma, a exposição que se reali
za rá em janeiro de ~958 . 

Encerrando os trabalhos, discursou o mi
nistro Parslfal Barroso, cujas palavras de en
tusiasmo sôbre o 'empreendimento fornm 
aplaudidas por quantos assistiram à soleni
dade. 

Particulares 
elos da instituição, que se acompanhavam de 
suas famillas . 

Foi à tribuna o orador oficial, Roberto 
Vasconcelos, que, após saudar os representan
tes do poder público Integrados na mesa e 
demais presentes, entrou no mérito de ~ua 
oração, analisando a obra realizada pelo Ins
tituto Histórico em tão largo perlodo. 

Também ocupou a tribuna o Pro!. Pedro 
Calmon, representante do presidente da Re
pública, que produziu brllhante discurso, cujo 
resumo em seguida publicamos : 

"Incumbiu-me s . Excla., o senhor presiden
te da República, de exprimir ao Instituto His
tórico e Geográ!lco de Minas Gerais, na sua 
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data jubilar, as congratulações mais efusivas. 
Não lhe sendo passivei comparecer à brilhante 
solenidade, desejou s. Excla. que lhe Inter
pretasse os aplausos, dando-me com Isto a 
honra de representá-lo, com o encargo de di
zer a essa academia Insigne o quanto merece 
-da pátria - após melo século .de construtivo, 
sereno e admirável labor. O elogio do Institu
to está, antes de tudo, na confiança do Brasil. 
Recompondo-lhe na minúcia dos traços a Ima
gem diluída no. tempo, restaurando-lhe na 
pureza e na verdade das linhas o vero retrato, 
reivindicando-lhe os valores desintegrados e 
dispersos nos Itinerários do passado, a sua ati
vidade consiste em responder ao esquecimen
to com o panegirlco, a lembrança, a justiça. 
Faz das sombras e do silêncio a luz e a voz 
da gratidão públlca . .Retira dos seg!edos de 
antanho o depoimento e a experiência das ge
rações. Recusa ao império da morte o direito 
de apagar nas pedras comemorativas os nomes 
excelsos. Impede que o mundo se renove a 
cada Instante, sem raizes, sem compromissos, 
sem reminiscências: Impõe-lhe a solidez dos 
alicerces, a ética dos costumes, a memória dos 
heróis. Não permite que, à semelhança dos 
primitivos, para quem cada alvorada era o 
recomêço da .vida, esta seja _ o presente, sem 
a bênção dos pais nem a esperança dos fllhos 
- mate:1al, espontâneo, curto e penoso, nas 
surprêsas do dia que passa, entre a noite da 
véspera - vazia e espêssa - e a dúvida do 
futuro. Quer que a coletividade tenha a sua 
consciência, os homens a sua diretiva, a poli
tlca a sua moral histórica, a Inteligência o seu 
cabedal Informativo, a nação a sua doutrina 
- Implantada na sua estóica e rija concepção 
de Independência e glória. 

Que são os Institutos dessa Ilustre espécie, 
cujo modêlo, em 1838, foi o dos estadistas que 
na côrte - à f!ente do govêrno - o mineiro 
Bernardo de Vasconcelos - sob o patroclnlo 
do soberano, fundaram em hora oportuna com 
o titulo enfático de Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro? Grêmios de mestres, que 
em congregação vigilante elaboram as crônicas 
e lnstau:-am ou refazem o processo das épocas; 
tribunal de fatos e personalldades; fôro privi
legiado dos caracteres ligados à formação da 
nacionalidade; laboratório das sábias anállses, 
que esclarecem as crises e documentam os In
cidentes da evolução social; casas respeitáveis 
do civismo, em cujas cerimônias se reencontra 
o povo com os antepassados na unidade emo
cional do culto. O de Minas Gerais não men
tiu nunca a estas eximias obrigações. 

A capitania do ou!o e dos diamantes tinha 
uma esplêndida tradição - à mercê de quem 
a recolhesse na cartilha, no livro, no monu
mento, no espirita e no coração da juventu
de. Ocupada e povoada sem plano certo, nos 
azares da conquista, surgira com os arraiais 
da pentração bandeirante e emboaba, rica de 
tradições e pobre de literatura . De lá se dirá 
o que Barros e Camões disseram das navega
ções portuguêsas, bem lidadas, e mal faladas. 

"... Sem vergonha o n4o digo, que a razdo 
De algum n4o ser por versos excelente, 
E' não se ver prezado o verso e rima 
Porque n4o sabe a arte não na estima". 

Faiscando nas cascalheiras os metais ra
ros, aquêles patriarcas de espada à cinta não 
trouxeram, nas armas e bagagens, a pena 
de pato e o pergaminho da amável escrita: 
deixaram à gratidão dos netos o trabalho dl
flcll de evocar-lhe a aventura. Mas não foi 
sàmente a história dos lugares, pelos quais se 
distribuiu, ofegante e bellcosa, a gente ad
ventícia, que faltou às Minas Ge!als; foi tam
bém a das origens de sua religião musical e 
suntuárla, da sua arte barroca e Imaginosa, do 
-aeu munlclpallsmo combativo e severo, da sua 

soclabll1dade tarta e hospitaleira, do seu pa
triotismo embalado pela nostalgia da liberda
de nos caminhos lnvlos da cordilheira, entre 
a miúda côrte de Ouro Prêto, e os longes do 
Jequitinhonha, e do Paracatu, e do Paraiba, 
na área Imensa coberta pela ambição da ri· 
queza e pelo sentimento Indomável da posse. 
Quando, a partir do meado do século áureo, 
ali e acolá apareceram, rascunhando Informa
ções, os primeiros e difusos cronistas dessas 
montanhas, Já a Europa e a América estavam 
cansadas de conhecer a maravilha - das MI· 
nas escavadas num território vasto por pau
listas e portuguêses, que tinham criado à beira 
dos arroios, pelas grlmpas da serrania, nos 
vales úmldos ou nas verdes lombadas uma 
civilização de campanários geométricos, de so
brados aristocráticos, de sac:1stlas dou•adas, 
de escolas latinas, de artesãos hábeis, poten
tados perdulários, plebes descontentes, autori
dades astutas e sertanejos ariscos, maliciosos 
e tranqüllos. Foi nesse ambiente sem história, 
mas semeado de prodiglos de arte, que a poesia 
da terra Inspirou o poema caboclo de José 
Baslllo, Silva Alvarenga, Santa Rita Durão; 
que as angústias do trabalho açularam as pri
meiras Insurreições nativistas, contra o des
potismo fiscal, de 1720, de 1789; que as leitu
ras estrangeiras galvanizaram a ellte eclesiás
tica e togada, em que cintilavam os talent08 
llrlcos da Inconfidência; que o protesto das 
populações sofredoras explode no holocausto 
do Tiradentes; e a gesta da emancipação en
volve e associa o Impulso e a Inteligência doa 
bacharéis que estruturaram a monarquia. A 
contribuição mineira às Instituições livres 
reúne em sucessão de Influências provldên
clals, Vasconcelos, pai do sistema parlamentar, 
Honório Hermeto, artlflce da estabilidade na
cional, Teófilo Ottonl, arauto das reformas li
berais, Mariano Procópio, slmbolo da Inicia
tiva econômica, Lafalete, padrão do equll!b:1o 
jurldlco, Ouro Prêto, emblema de dignidade 
polltlca, Afonso Pena, reallzador Incansável, 
João Pinheiro, revolucionário de métodos de
mocráticos, Venceslau Brás, Artur Bernardes, 
expressões honradas da administração repu
bllcana. O pensamento que os une através dos 
tempos, não nos enganemos, é especificamente 
mineiro, na ponderação, na austeridade, na 
modéstia, na altivez e na constância, predica
dos clássicos dêsses temperamentos forjados 
na solidão rústica, na aspereza e na paz da 
vida sem disfarces nem fatuidades, em con
tacto com um povo simples e uma natureza 
desigual, tora dos irajetos convencionais da 
cultura, dentro das fo!tes realldades brast1el
ras. Os historiadores deviam descrevê-Ias nas 
suas páginas sinceras e comovidas. Historia
dores Intuitivos e despretensiosos, cujos relatos 
se teoouram na magistral Revista do Arquivo 
Público Mineiro; escritores enamorados da sua 
pequena região, ou Impregnados do seu espl
rlto, como Diogo de Vasconcelos, Joaquim Feli
clo, Augusto de Lima, Lúcio dos Santos, Alfre
do Valadão, Xavier da Veiga, Nélson de Sena, 
Salomão de Vasconselos; poetas, eruditos, lnves~ 
tigadores, brilhantes homens de letras, tantos 
dêles pertencentes a êste Instituto, que tecem 
com pericia a tapeçaria he!áldlca do passa
do de sua província . Não lhes faltou, ao con
trário, sobejou - o assunto digno de estilo 
gr9.ndloso . Nem sómente a provocar as pesqui
sas dos especlallstas patrlclos, que amam e 
zelam as glórias regionais . Mas em circulo 
maior, reclamando a atenção dos autores es
trangeiros, como Curt Lange, que descobriu 
na música das Igrejas setecentistas de Mi
nas uma eclosão de gênio obscuro e nativo, 
Germaln Bazln, para quem o Aleljadlnho é 
o Miguel Angelo mineiro ... Graças à reper
cussão dêsses estudos (em que se solldarlzam 
beneméritas lntel!gênclas e se destacam ad
ministrações benfazejas) as estradas de Minas 
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ganharam um prestigio novo. Eram as das 
tropas carregadas de ouro que os dragões de 
Vlla Rica escoltavam em nome d'el rei; o do 
terro 1nexaurivel das jazidas a céu aberto -
estradas de comércio, de circulação, de para
gens pitorescas e jornadas intermináveis. Ras
garam-se depois à prosperidade, ao esplen-: 
dor da Industria, ao dominlo do progresso. 
Igualmente à senslbllldade e ao apetite da 
arte, às delicadezas da meditação e da lem~ 
brança, à exaltação espiritual ao longo dês
&e6 roteiros e velhas cidades, de capelas anti
gas e solares devastados ou de recompostas 
arquiteturas que Ilustram os textos esparsos 
da história brasileira nas alterosas serras de 
Minas. Terras de Inesgotáveis reservas aflorando. 
à superflcie de suas abruptas montanhas, de 
civilização densa, resistente e humaníssima, 
concentrada nos aspectos Incorruptos de uma 
-Originalidade sem arrogância e sem propa
ganda, rural , amena e laboriosa, sobra-lhe o 
vigor das energias sociais, com que fêz a sua 
história - cheia de exemplos civlcos - um 
capitulo básico da história. brasileira. Nenhu
ma. academia melhor o proclama do que o 
Instituto Histórico de Minas Gerais, que a 
serviço dela se formou há cinqüenta anos, e 
desde então, dia a dia, com êsses garimpeiros 
das ribanceiras dos rios pátrios, batendo sem 
cessar nas pedras da correnteza. a fortuna ideal, 

aalva da voragem doa tempos os acontecimen
tos e os nomes memoráveis. Honra lhe &eJa, 
pela tenacidade milagrosa dessa vocação. Mi
nas Gerais lhe deve o reconhecimento Jlas ge
rações; e o Brasil - o louvor 1rrestrlt<f. Nesta 
casa é maior a pátria, porque às suas dimen
sões tisicas acrescenta a estatura dos que .a 
criaram e o pensamento com que a engrande
ceram. Além do horizonte real, estendem-se 
as perspectivas do passado. Sôbre os seus fun
damentos sólidos se erguem os lmorte.18 opera\
rios da sua unidade. Lar de Minas: baluarte da 
nação" 

Com a palavra a seguir, o presidente da 
J!essão, ministro Clóvis Salgado, anunciou a 
mensagem do presidente da República, diri
gida ao Congresso Nacional, proporcionando 
ao Instituto Histórico, ao ensejo aa passagem 
do se_u cinqüentenárlo, justa subvenção, paJ'I\ 
que ele possa continuar a cumprir suas fi
nalidades. 

Finalmente, o consócio Aµgusto de Lima 
Júnior, usando da palavra em nome da dire
toria, agradeceu ao ministro Clóvls Salgado, a 
grata noticia que S. Excla. anunciara, a pro
·Póslto da,, mensagem dlrlglt!a ao Congresso. 
Nacional, pero presidente da República, sub
vencionando mereclmente essa tradicional 
1nstl tuição. 

Em seguida, foi encerrada a sessão. 

~ 

Certames 
lll CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE 

RECOMENDAÇÕES APROVADAS. - Rea.11-
llOU-se em Salvador, de 2 a 7 de Julho, o li 
Congresso Brasileiro de Folclore, cujas con
clusões revelam o grau de desenvolvimento 
das pesquisas e estudos folclóricos, no pais. 

Em face das conclusões aprovadas, o cer
tame recomenda: - que a Integração das 
pesquisas e análises do fenômeno folclórico 
seja feita nos métodos da sociologia e da an
tropologia cultural, e que essas disciplinas se
jam Incluídas nos cursos de formação de pes
quisadores do folclore; 

- que nos Cursos de Treinamento de Pro
fessôres Rurais, em realização em Minas Ge
rais e em vârlas partes do Brasil, de acôrdo 
com a Campanha Nacional de Educação Ru
ral, seja Incluída nos currículos respectivos a 
disciplina Folclore na Educação; 

- que a Campanha Nacional de Educa
ção Rural, do Ministério da Educação e Cul
tura, incl~a nos cursos de Técnico em Edu
cação de Base, o Folclore como uma de suas 
disciplinas; 

que o maE preste estreita cola
boração no preparo do mapa !olclórlco do Bra
sil, promovendo um inquérito sôbre os !ol
guedos populares, a exémplo do que foi !eito, 
na Bahia, pelo Dr. Artur Ferreira, Inspetor 
regional do IBGE; 

- que a Universidade da Bahia estude a 
possibilidade da inclusão da obra de Bernar
dino de Sousa, sôbre o carro de boi no Bra-
81.1, na série de suas publicações; 

- que o órgão de defesa do nosso pop1Uâ
rio, de cuja criação culdarâ a comissão nomea
da pelo ministro da Educação e Cultura, cui
de de instituir como conselho consultivo, com 
ramificações nos estados, a Comissão Nacional 
de Folclo~e. dentro do esquema atual de sua 
organização; 

- que a Comissão Nacional de Folclore e 
suas entidades estaduais intenslriquem os t'S
forços a fim de assegurar o estudo, a pesqui
sa intensa, a reconstituição e a mais eficien
te proteção aos folguedos folclóricos do Brasil, 
bem assim a sua utilização como recreação nas 
escolas; 
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que se peça o apolo aos governos fede
ral, estaduais e municipais, para a realização do 
II Congresso de L!ngua Nacional Falada e 
Cantada, prosseguindo a obra realiza.da pelo 
I, eni 1935, em São Paulo, graças ao ideallamo 
de Mârlo de Andrade; 

- que os Museus de Folclore estabeleçam 
um intercâmbio de material; · 

- que se encarreguem os professõres Auré..: 
llo Buarque de Holanda, Airers da Mata Macha
do Filho e Elpídlo Pais de organizar um ma
nual para facilitar a fidelidade !onética da 
transcrição dos falares e o adequado registro 
vocabular nas pesquisas folclóricas; 

- que se dirija um a.pêlo à Imprensa bra
sileira, por intermédio da ABI, no sentido de 
que seja intensificada, na medida cabível, a 
criação de secções permanentes de estudos 
!olclórlcos · nos jornais brasileiros; · 

- que os prefeitos de Maceió e de Natal 
intensifiquem medidas de estimulo à apresen
tação dos folguedos tradicionais do Natal; 
através do que vêm realizando em seus muni-
cípios; . 

- que o govêrno de Santa Catarina dê 
proteção efetiva ao artesanato de rendas, no 
estado, dentro do plano o~ganlzado pelo re
presentante da Comissão Catarinense de Fol
clore e apresentado no Congresso; · 

- que o govêrno do Cearâ proteja a cerâ
mica utilitária de Cascavel, por sua Impor
tância folclórica e observadas a situação eco. 
nômica e as condições sociais da população 
que a ela se dedica; 

- que as Comissões Estadua!s do Folclore. 
intensifiquem seus trabalhos no sentido de 
poder ser levantado, ainda êste ano, o mapa 
de folguedos folclóricos brasileiros, a fim õe 
que sua publicação coincida com o décimo 
aniversário da Comissão Nacional de Folclore. 

-fc 
IV CONGRESSO INTERNACIONAL CATÓLICO 

DE VIDA RURAL 

DECLARAÇAO DE PRINCíPIOS E CONCLU
SÕES. - Reuniu-se em Santiago do Ch1le, 
de 1 a 7 de junho último. o 4.° CongressO 
Internacional Católico de Vida Rural. 
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Foram efetuadas sessões plenárias pela 
manhã e debates à tarde . Atingiu mais de 
eelscentos o número de participantes lnscrl
toB, doa quais 75 estrangeiros, representando 
treze paises da Europa e América. As maio
res ·delegações depois da chilena, foram a ar
gentina e peruana, com 23 membros cada uma, 
seguindo-se a norte-americana com 7. Durante 
as reuniões, alcançaram repercussão as reformas 
agn!.rlas executadas em várias nações da Eu
ropa, Asla e Américas. e os trabalhos de coo
peração entre a Igreja e o Estado, nos se
tores educativo e assistencial. 

Aprovou o Congresso Importante documen
to, preparado pelo Comitê Executivo e relato
res, com a colaboração dos chefes das delega
ções estrangeiras, que é longo e está dividido 
em duas partes: declaração de princípios e 
conclusões . 

Els como o jornal católico A Cruz, edlçf.o 
de 23-6-1957, resume as conclusões aprovadas 
no certame de Santiago: 

"Na declaração de princípios, o 4.° Con
gresso Internacional faz eco da ânsia pastoral 
de Sua Santidade o Papa Pio XII pelo bem 
espiritual e temporal da humanidade, espe
cialmente quando se trata do homem do cam
po, em sua dignidade, sua família, suas as
pirações e em seu trabalho. São citados vá
rios trechos de declarações anteriores do San
to Padre e de cartas da Secretaria de Estado 
do Vaticano, todos sôbre o principio de que 
o homem há de ser o senhor das coisas e 
não seu escravo. A libertação dos homens da 
escravidão da miséria é o primeiro objetivo da 
ação social. 

O grave mal da estrutura contemporânea é, 
precisamente, a concentração das riquezas: 
concentração capitalista em mãos de podero
sas minorias que têm freqüentemente os mes
mos pOderes do Estado e cedem com facilida
de à tentação de subordinar o bem comum a 
seus lnterêsses particulares; concentração so
cialista no qual o Estado é o único proprle
tàrio dos meios de produção e dispõe dos bens 
naturais e da mão-de-obra sem nenhuma consi
deração de ordem moral. 

Como é lógico - diz o documento - da 
concentração de pOderes segue-se a escravi
dão da pessoa humana ao sentirem-se os ho
mens Inermes ante formidáveis fôrças anôni
mas que dispõem de seu bem-estar, de sua 
eegurança e até de sua vocação pessoal; e 
ao ver substituída sua Iniciativa por disposi
ções de organismos alheios à sua pessoa, che
gam a converter numa disposição habitual o 
relaxamento do esfôrço viril, próprio das de
cisões livres e responsàvels . Assim, não hà 
homens: hà fantasmas de homens. Se o mal 
produziu a concentração da propriedade em 
poucas mãos, o remédio só se poderà conse
guir com a máxima distribuição da proprie
dade. 

O campo exige uma boa legislação que, 
dando a devida Importância ao patrimônio fa
miliar, o proteja e abra ao trabalhador ativo 
e diligente o caminho que o leve a ser pro
prletàrlo. A Igreja defende o direito da pro
priedade privada, mas também Insiste na ne
cessidade de uma distribuição mais justa. Não 
cumprirão com seu dever os sacerdotes e lai
cos que cerram, voluntáriamente, seus olhos 
e a bôca diante das injustiças sociais de que 
são testemunhas, dando, assim, ocasião a In
justos ataques contra a capacidade de ação 
BOClal do cristianismo e contra a eflcàcla· da 
doutrina social da Igreja que, graças a Deus, 
tem dado provas tão numerosas e manlsfes
tas ainda durante estas últimas décadas. O 
mandato de cooperar para o progresso social, 
econômico, técnico necessàrlo e espiritual dO 
mundo Incumbe tanto aos católicos em par
Ucular como à1 comunidades católicas. 

A terra 

Quanto à terra, o IV Congresso Interna
cional Católico de Vida Rural considera gra
ve e urgente dever, para quantos estão vin
culados com o solo, por sua condição de diri
gentes, de proprietários ou de trabalhadores, 
a atuar, eficientemente, no sentido de lograr 
que as relações queridas por Deus, entre a 
terra e o homem, constituam em verdade um 
fator de bem comum. Em outro trecho, sa
lienta o trabalho aprovado que é necessàrlo 
facilitar a Integração do campesino à comuni
dade econômica e cultural , superando situações 
que tendem a lsolà-lo, melhorando os sistemas 
de exploração que menosprezem, de qualquer 
maneira, a dignidade do homem do campo. 
E' lndlspensàvel a constituição de unidades 
de produção que sejam eficientes do ponto de 
vista econômico e social, melhorando, de 
acôrdo com as experiências as Instituições e 
organismos que têm relação com a estrutura 
agrária ·(colonização, cooperativismo, associa
ção, etc.). Convém propagar e fomentar a 
criação de cooperativas de todos os tipos . Em 
face das experiências realizadas em alguns pai
ses e dlan te das realidades nacionais urge 
promover a transformação das estruturas agrá
rias, atuando prontamente da forma mais ade
quada possivel à correção das situações defei
tuosas. O sistema de arrendamentos deve ser 
substltuido gradualmente por um sistema de 
proprletàrlos, dando-se, desde Jà, as garantias 
preliminares ao agricultor . 

A familia rural 

Relativamente a êste aspecto, deve-se ter 
em conta a vocação peculiar e a missão da 
mulher na humanidade, especialmente no selo 
da familia. O trabalho rural da mulher hà 
de ser o exclusivamente necessàrlo, a fim de 
que ela possa dedicar-se ao labor doméstico 
com a atenção que exige o cuidado do lar. 
E' preciso despertar na familia a consciência 
de seu papel e de suas possibilidades para re
solver seus problemas sociais e econômicos, 
culturais, morais e religiosos, organizando co
munidade que a façam mais capaz de apro
veitar as possibilidades e recursos existentes. 
O Estado, a emprêsa agrícola, a Iniciativa pri
vada e a Igreja hão de desenvolver todos os 
meios ao seu alcance para que a familia possa 
ter acesso a tais recursos. Deve-se, entretan
to, procurar evitar os perigos econômicos e 
sociais que Importem para a familia no ex
cessl vo parcelamento das terras por heranças. 

Eàucaç/lo ruralista 

Conforme os altos Ideais cristãos, hão de 
ser promovidos a Iniciativa do homem e seu 
amor ao trabalho. Para Isso, Importante é a 
educação, não só a superior para uma seleção, 
mas também a educaçf.o popular para o ho
mem comum, orientada para fins econômico
sociais. 

Esforços precisam ser empregados para a 
eliminação do analfabetismo, que nos campos 
atinge proporções bem maiores. A escola pri
mária rural necessita ser ruralizada, de mOdo 
a despertar na criança o amor à terra e o 
lnterêsse pelo seu aproveitamento, sendo, lndls
pensàvel mais professôres, devidamente habi
litados . A formação de capatazes, pràtlcos e 
técnicos agrlcolSJS, agrônomos .e veterinários 
merece amplo desenvolvimento. Quanto à edu
cação extra-escolar (Informal), tudo deve ser 
feito no setor da divulgação rural e da ex
tensão agricola, mediante a produção, em lar
ga escala, de folhetos, volantes e cartazes, ru
mes educativos . e Instrutivos, "slides" e dla
fllmee, programas radiofônicos, comunicadOll 



NOTIOIARIO 859 

e noticias para a Imprensa, m1ssõe1 e semanas O Estado e a Igreja - conclui. o ·dooumen
ruralistas, clubes agrlcolas, demonstrações to - estão chamados a cooperar em favor das 
práticas de modernos métodos de cultivo e populações rurais, particularmente nos setores 
criação, assistência técnica, agronômica e ve- educativos e assistenciais. Dêsses entendimentos 
terinárla, bem assim amplo trabalho não só seguir-se-á uma eficiente ação de conjunto, na 
da organização comunitária, mas também de qual sacerdotes reUglosos, dirigentes, técni
ensino de economia doméstica e de indústrias cos e campesinos não só estudarão problemas 
rurais caseiras. _ econômicos e sociais, mas também promoverão 

Outras conclusões 

Diante do enorme deficit de vivendas 
campesinas, adequadas a uma vida de lar 
digna, é necessário reaUzar, sem demora, uma 
verdadeira cruzada de construção e reparação 
de habitações rurais, somando os esforços es
tatais e privados, tanto de patrões como doe 
próprios trabalhadores. Recomenda-se fomen
tar as cooperativas de construção, créditos ba
ratos e a largo prazo, il autoconstrução, as 
politlcas tributárias que acelerem o processo 
construtivo. As Universidades e os técnicos 
deveriam orientar suas pesquisas para encon
trar meios de baratear e slmpUficar a solução 
dêsse problema. Também os problemas da au
mentação e alcooUsmo mereceram referências. 
O homem rural deve ser informado claramente, 
sôbre a importância da alimentação adequada 
para si e de como procurar lntenslflcar a pro
dução doméstica. Como o mal do alcoolismo 
no campo é, sobretudo, produto de u'a má 
educação, da falta de um ambiente adequado 
de vida e de dl vertlmen tos, insiste-se nos as
pectos educacionais de habitação e de conve
niência em geral que slgnlflquem uma ele
vação de sua maneira de viver. 

realizações concretas nos meios rurais, onde 
deve haver mais capelas, mais escolas dos vá
rios tipos, mais hospitais e outros beneflclos 
desta ordem. Os próprios sacerdotes precisam 
preparar-se melhor para êstes trabalhos. Tor
na-se urgente, ao mesmo tempo, a seleção e 
formação de lideres católicos rurais para uma 
completa moblllzação de quantos possam tra
balhar pelo bem comum." 

it 
REUNO.O INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA 

E HISTóRIA AGRARIA 
Está prevista para o perlodo de 2 a 7 de 

setembro, a realização, na Faculdade de Le
tras de Nancy, dum Colóquio Internacional 
de Geografia e História Agrária, para estudo 
das estruturas e paisagens rurais. O certame 
reunirá geógrafos, historiadores e estudiosos 
de pré-história e arqueologia interessados na 
descrição e compreensão genética das paisa
gens agrárias e focalizará, dentre outros, 08 
seguintes temas: o campo (forma, dimensão, 
medidas agrárias), as paisagens ru:als, as téc
nicas agrlcolas, o regime de propriedade, 08 
sistemas de cultura. 

As regiões consideradas serão especialmen
te a Europa e os paises mediterrâneo~. 

Unidades Federadas 
MINAS GERAIS 

CENTENARIO DA 1.• RODOVIA DO BRA
SIL. - A data de 22 de julho assinalou o 
centenário de inauguração da primeira estrada 
de rodagem construida no Brasil, Uganda as 
cidades de Santa Clara e Filadélfia, atual Teó
filo Ottonl, em Minas Gerais. 

A estrada, cujo centenário se comemora, 
foi construida por Teófilo Benedito Ottonl, e 
mede 27 léguas e mela de extensão. 

A construção 
A estrada foi lnlclada no ano de 1852. A 

fim de facllltar o andamento dos trabalhos, 
Teófllo Ottonl dlvldlu a tarefa entre cinco res
ponsáveis, ficando cada um com a incumbên
cia da construção de uma secção. 

A primeira secção, que se lnlcla.va em Fi
ladélfia (hoje Teófllo Ottoni) e atingia a lo
calidade de Saudade, !ol · contratada. por 30 
contos de réis e media pouco mais de quatro 
léguas de extensão. A segunda secção, com 
três léguas e mela, partia de Saudade e la 
até o morro do Cubam; a terceira, dêste morro 
até Urucu, medindo mais de cinco léguas. Fi
nalmente, a quarta secção partia do Ribeirão 
d'Arela e terminava. no Ribeirão das Pedras, 
com sete léguas. Na construção da quarta sec
ção, surgiram várias dificuldades de ordem 
técnica, que foram resolvidas pelo próprio Teó
filo Ottonl. Na quinta secção, novas dificul
dades apareceram, tendo sido vencidas pela 
tenacidade do grande brasileiro que adotou 
soluções de emergência, mas que não 
comprometeram a segurança da obra. Esta úl
tima parte Ugava. o Ribeirão das Pedras à ci
dade de Santa Clara. 

Renascimento da rodovia 
Com a construção da Estrada de Ferro Ba

hia-Minas e as dificuldades oferecidas à na-

vegação pelo rio Mucuri, de Santa Clara à 
sua foz, a rodovia la sendo abandona.da a cada 
passo que avançavam os trilhos quase paralelos 
a ela para desaparecer em 1898, com a lna.ugu-. 
ração da linha férrea entre Teófilo Ottoni e 
Ponta d'Arela. no Atlântico. 

Com o advento da era rodoviária no Bra
sil, em 1951 cuidou-se de sua reconstrução, o 
que vem sendo feito lentamente, mas já per
mitindo o tráfego de vetculos em tôda a sua 
extensão. 

ic 
Será construida outra grande usina siderúrpca 

no país 

PARTICIPAÇÃO DE JAPONll:SES E BRA
SILEIROS UNIDOS NO NOVO EMPREENDI
MENTO EM MINAS GERAIS. - Vai ser cria
da, mediante aplicação de capita.Is naclonals 
e ja.ponêses, no vale do rio Doce, proxlmo à 
usina da Aceslta., em Minas Gerais uma grande 
usina siderúrgica a funcionar dentro do prazo 
de seis anos. 

A 4 de junho foi assina.do o convênio re
lativo a.o empreendimento entre a missão si
derúrgica. japonêsa - que visitou o pais -
e o grupo de trabalho do Conselho do Desen
volvimento, nomeado pelo presidente da Re
púbUca para estudar os problemas da siderur
gia nacional. Os Srs. Telzo Horlkoshl e Ama
ro Lanar! Jr. assinaram o documento e !ala
ram sôbre a importância do a.to, o mesmo 
fazendo o embaixador do Japão, Sr. Yoshiro 
Ando. 

A usin., 

A usina de USIMINAS - sigla da nova 
emprêsa - terá a capacidade de produção 
anual de quinhentas mil toneladas de lingo
tes, ou trezentas mil de laminados, e encontra
rá seu programa na produção de chapas de 
aço, inclusive chapas grossas, em largura a.ln-



BOLETIM GBOGRAFIOO 
/ 

da nlo fabricada& no Brasil. Oontari com dota 
altos-tomos a coque, de setecentas toneladas 
dlârias de capacidade, aparelhagem para sin
terização, coqueria, com aproveitamento de 
vàrtos subprodutos e aclarla que utll1zari 

· oonversores de oxigênio. 
A laminação da usina disporé. de um des

bastador pesado, um laminador de chapas pe
sadas de cento e vinte polegadas, trem semi
contlnuo de chapas leves a quente, de setenta e 
duaa polegadas, laminador de chapas a frio 
de cinqüenta e seis polegadas e secção de gal
vantzação continua. Seu programa de fabri
cação deverá ser coordenado com os programas 
de Volta Redonda e das outras usinas existen
tes bem como se ajustar aos programas de usi
nas em organização. 

Dentro de três mesee chegará a primeira 
turma de técnicos japonêses, para iniciar os 
trabalhos de construção da u sina . Será for
mado um povoamento, nas proximidades da 
USIMINAS e que abrigará cêrca de quatro 
mil e quinbentos operé.rios e respectivas fa
milias. 

• 
SANTA CATARINA 

MUSEU DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
Seri instalado em Jolnv1lle, no estado de San
ta Catarina, o Museu Nacional de Imigração 
e Colonização com a finalidade de recolher 
todos os objetos e documentos que recordem 
a imigração no sul do pais. A lei que cria 
êsse museu foi sancionada pelo presidente da 
República. 

Para a Instalação do museu o govêrno fe
deral adquirirá o edl!icio, localizado naquela 
cidade pertencente aos herdeiros do príncipe 
de Joinvllle e conhecido por "Palácio do 
Principe". 

O Ministério da Educação e Cultura crla
n\ as secções necessárias à conservação e ex
posição dos objetos e documentos bem como 
à elaboração e divulgação de estudos socio
lógicos, históricos, geográ!lcos e etnológicos 
com base no material recolhido. 

SAO PAULO 

EM CONSTRUÇÃO A HIDREL'll:'I'RICA JU• 
RUMIRIM - Está sendo construida nas proxl• 
midades de Plraju a grande usina elétrica Ju
rumirim . Ligado a Piraju por uma rodovia 
bem conservada, o bairro que ali se forma 
apresenta grande número de construções resi
denciais, em linhas simples e modernas, que 
embelezam a região · e servem a centenas de 
tamil1as de operários que se est ão fixando no 
lugar, empregados da Servix Engenharia SA, 
da Salsse! Brasileira de Pavimentação e da 
Uselpa. Esta última firma representa o go
vêmo do estado. 

A grande reprêsa da Jurumlrlm, quatro 
vêzes maior que a baia de Guanabara, abran
gerá uma área de 25 000 alqueires de terra, 
elevando-se a 40 metros de altura . A atual 
ponte existente sôbre o rio Taquart ficará 
inut1llzada e submersa a mais de 30 metroa 
de profundidade . A reprêsa da Jurimlrlm que 
em certos pontos atingirá 4 quilômetros de 
largura, terá uma extensão navegável de 130 
quilômetros aproximadamente, até a cidade 
de Paranapanema, mas totalizará 405 quilô
metros . Serão necessários dois anos para Inun
dar a área, prevendo-se a formação de mui· 
tas ilhas. 

L 
Como parte do grande plano estadual de 

energia elétrica, a usina Jurumlrlm, considera
da a mais Importante do sistema hidrelétrico 
do Paranapanema, atuará como "uslna-pllô
to", regulando a vazão das águas que Irão 
movimentar as usinas de Piraju, Itararé, Ourl
nhos e Salto Grande, situadas rio abaixo . Fa
zendo parte do plano estadual que prevê 
construção de 17 usinas, a Jurumlrlm com 
100 000 kW, é a segunda que está sendo cons
truida no rto Paranapanema . A próxima de• 
verá ser a usina de Plra ju , que terá a capacl• 
dadede 75 000 kW. Para o fut uro, a energia 
elétrica gerada pelas usinas situadas na re
gião de Plraju ultrapassará a 250 000 kW. 

Municípios 
DIVISÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

Munictpíos instalados - 31-XII-1956 

1 . Número de municípios, segundo as unidades da Federação; 
2 . Relação dos municípios, segundo as unidades da Federação ; 
3 . Municípios relacionados na ordem alfabética . 

1. N'OMEROS DE MUNICíPIOS, SEGUNDO AS 
UNiDADES DA FEDERAÇAO 

.Regfõea e unidades da Federaçt1o 
Norte 

Rondônia ........... ....... .. 
Acre ... ... ....... .. ...... .... . 
Amazonas . ........ . ........ .. 
Rio Branco ..... ..... .. ..... . 
Pan\ ... .. ... .... .. .. .... ... .. 
Amapá .... . .... .... . ... . ... . . 

Noréteste 
Maranhão ....... . . .. .. ... .... . 
Piaui ............. .. ........ .. 
Cearà ........................ . 
Rio Grande do Norte , .....• • 
Paraíba .................. . .. .. 
Pernambuco ....... . . .. ... ... . 
Alagoas . . ................ . ... . 
Fernando de Noronha 1 ••• ••• 

Nú.mero de 
mun icípios 

2 
7 

42 
2 

59 
4 

89 
64 

101 
65 
54 

102 
41 
1 

1 Território criado no lnterêsse da defesa 
nacional, considerado município exclusivamen
te para fins estatísticos. 

Leste 
Sergipe ... . .. . .... . .. . ... . ... . 
Bahia ............... . .. .. .. .. . 
Minas Gerais ...... .... .. .. . . 
Espírito Santo .. . .. .. .... . .. .. 
Rio de Janeiro .. .. . . . . .. • . . 
Distrito Federal . .. . . . .. ... . . 

Sul 
São Paulo .... . .......... .. .. 
Paraná .... .. . . . ... .. . .. . . ... . 
Santa Catarina ... ...... . .. . . 

· Rio Grande do Sul .. . .... . 
Centro-Oeste 

Mato Grosso .............. . . . 
Goiás . ..... .. ... ... .. .. .. ... .. 

Resum.:i 

61 
170 
485 

38 
60 

1 

435 
16:1 
70 

118 

59 
126 

Norte • . ... . ... .. .... . .. ....... 118 
Nordeste .. .. .. • .. .. .. . . .. . .. . 517 
Leste . .. .. ... ... .. . .. .. . . . .. . . 815 
Sul ........................... 785 
Centro-Oeste .. . . .. .. .. . .. . .. . 185 

BRASIL . .. .. .. . .. .. .. 2 418 
Fonte - Secretaria-Geral do Conselho Na· 

cional de Estatística - Diretoria de Documen
tação e Divulgação. 
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2. RELAÇÃO DOS MUNictPIOS, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

1. Território de Rondônia 
1. Ouajará-Mlrlm 
2. · PORTO VELHO (capital) 

li. Território do Acre 
1. Braslléia 
2. Cruzeiro do Sul 
3. Feijó 
4. RIO BRANCO (capital» 
5. Sena Madureira 
6. Tarauacá 
7. Xapurl 

3. Estado do Amazonas 
1. Airã.o 
2. Atalaia do Norte 
3. Autazes 
4. Barcelos 
5. Barrelrlnha 
6. Benjamim Constant 
7. Bôca do Acre 
8. Borba 
9. Canutama 

10. Carauarl 
11. Careiro 
12. Coar! 
13. Codajás 
14. Elrunepé 
15. Envlra 
16 . Fonte Boa 
17 . Humaltá 
18. Içana 
19. Iplxuna 
20 . ltaquatlara 
21. Itaplranga 
22. Japurá 
23. Juruá 
24. Juta! 
25. Lábrea 
26. Manacapuru 
27. MANAUS (capltali 
28. Manlcoré 
29. Maraã 
30. Maués 
31. Nhamundá 
32. Nova Olinda do Norte 
33. Novo Arlpuan!i. 
34. Parln tlns 
35. Paulnl 
36. Santo Antônio do Içá 
37. São Paulo de Oll vença 
38. Tapauá 
39. Teté 
40. Uaupés 
41. Urucará 
42. Urucurltuba 

4. Território do Rio Branco 
1. BOA VISTA (capital) 
2. Caracarai 

S. Estado do Pará 
1. Abaetetuba 
2. Acará 
3. Afuá 
4. Alenquer 
5. Almeirim 
6. Altamlra 
7. Anajás 
8. Ananlndeua 
9. Anhangá 

10. Aratlcu 
11. Bal!i.o 
12. Barcarena 
13. BELÉM (capital) 
14. Bragança 
15. Breves 
16. Bujaru 
17. Cachoeira do Arart 
18 . Cametá 

19. Capanema 
20. Capim 
21. Castanhal 
22. Chaves 
23. Conceição do Araguaia 
24. Currallnho 
25. Curuçá 
26. Faro 
27. Guamá 
28. Gurupá 
29. Igarapé-Açu 
30. Igarapé-Mlrlm 
31. Inhangapl 
32. Irltuta 
33. Italtuba 
34. Itupiranga 
35. João Coelho 
36. Jurltl 
37. Marabá 
38. Maracanã. 
39. Marapanlm 
40. Mocajuba 
41. Moju 
42. Monte Alegre 
43. Muaná 
44. Nova Tlmboteua 
45. óbldos 
46. Orlxlmlná 
47. Ourém 
48. Ponta de Pedra• 
49. Portel 
50. Pôrto de Mós 
51. Prainha 
52. Salinópolis 
53 . Santarém 
54. Sã.o Caetano de Odivelas 
55. São Sebastl!i.o da Boa Vista 
56. Soure 
57. Tucurui 
58 . Vigia 
59. Viseu 

6 . Terrttório do Amapá 
1. Amapá 
2. MACAPA (capital) 
3. Mazag!i.o 
4. Olapoque 

7. Estado do Maranh4o 
1. Alcântara 
2. Alto Parnaíba 
3 . Amarante do Maranhão 
4. Anajatuba 
5. Araloses 
6. Arar! 
7. Axlxá 
8. Bacabal 
9. Balsas 

10. Barão de GraJai:l. 
11. Barra do Corda 
12. Barrelrlnhas 
13. Benedito Leite 
14. Bequlmã.o 
15. Brejo 
16. Burltl 
17. Burltl Bravo 
18 . Cajapló 
19. Cajarl 
20. Cândido Mendes 
21. Cantanhede 
22. Carolina 
23. Carutapera 
24. Caxias 
25. Chapadlnha 
26. Codó 
27. Coelho Neto 
28. Colinas 
29. Coroatá 
30. Cururupu 
31. Dom Pedro 
32. Duque Bacelar 
33. Esperantlnópolls 

881 
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34. Orajaú 
35. •Guimarães 
36. Humberto de Campos 
37. Icatu 
38. Imperatriz 
39. Iplxuna 
40. Itaplcurumlrlm 
41'. Lago da Pedra 
42. Loreto 
43. Magalhães de Almeida 
44. Matlnha 
45. Matões 
46. Mlrador 
47. Monção 
48. Montes Altos 
49. Morros 
50. Nova Iorque 
51. Paraibano 
52. Pamarama 
53. Passagem Franca 
54. Pastos Bons 
55. Pedreiras 
56. Penalva 
57 . Plndaré-Mlrim 
58. Pinheiro 
59. Plrapemas 
60. Plrlmlrlm 
61. Põrto Franco 
62. Presidente nutra 
63. Presidente Vargaa 
64. Primeira Cruz 
6ll. Rlachão 
66. Rlbamar 
67. Rosário 
68. Sambaiba 
69. Santa Helena 
70. Santa Quitéria do Maranhão 
71. São Benedito do Rio Prêto 
72. São Bento 
'13. São Bernardo 
74. São Domingos do Maranhão 
75. São Francisco do Maranhão 
76 . São João dos Patos 
'17. SAO LUtS (capital) 
18. São Raimundo daa Mangabelru 
79 . São Vicente Férrer 
80. Tim blras 
81. Tlmon 
82. Tuntum 
83 . Turlaçu 
84. Tutóla 
85. Urbano Santos 
86. Vargem Grande 
87. Viana 
88. Vitória do Mearim 
89. Vitorino Freire 

8. Estado do Pfau{ 
1. Agua Branca 
2. Alto Longá 
3. Altos 
4. Amarante 
5. Anglcal do Piaui 
6. Barras 
7. Batalha 
8. Beneditinos 
9. Bertolinla 

10. Bom Jesus 
11. Burltl dos Lopes 
12. Campo Maior 
13. Canto do Burlt! 
14. Caracol 
15. Castelo do Plaui 
16. Cocal 
17. Conceição do canlndé 
18. Corrente 
19. Crlstlno Castro 
20. Curlma tá 
21. Elesbão Veloso 
22 . Esperant1na 
23. Floriano 
24. Fron telras 
25. Gllbués 
26. Guadalupe 

27. Inhuma 
28. Italnópolls 
29. Itauelra 
30. Jalcós 
31. Jurumenha 
32. José de Freitas 
33. Luís Correia 
34. Luzllândia 
35. Matias Ollmplo 
36. Miguel Alves 
37. Monte Alegre do Plaul 
38. Nazaré do Plaui 
39. Oeiras 
40. Palmelrats 
41. Parnaguá 
42. Parnaiba 
43. Paullstana 
44. Pedro II 
45. Picos 
46. Pimenteiras 
47. Pio IX 
48. Plracuruca 
49. Plrlplrl 
50 . Põrto 
51. Regeneração 
52. Ribeiro Gonçalves 
53. Santa Filomena 
54. São Félix do Plaul 
55. São João do Plaui 
56. São Miguel do Tapulo 
57. São Pedro do Plaui 
58 . São Raimundo Nonato 
59. Simões 
60 . Slmpllclo Mendes 
61. TERESINA (capital) 
62. União 
63. Uruçuf 
64. Valença do Plaul 

li. Estado do Ceard 

1. Acaraú 
2. Acoplara 
3 . Aluaba 
4. Aqulraz 
5. Aracatl 
6 . Aracoiaba 
7. Ararlpe 
8. Açaré 
9. Aurora 

10. Baixio 
11. Barbalha 
12. Barro 
13. Baturlté 
14. Beberibe 
15. Boa Viagem 
16 . Brejo Santo 
17. Camoclm 
18 . Campos Sales 
19. Canlndé 
20. Caplstrano 
21. Cartré 
22. Carl~laçu 
23. Carlús 
24. Cascavel 
25. Caucala 
26. Cedro 
27. Chaval 
28. Coreaú 
29. Crateús 
30. Crato 
31. Fartas Brito 
32. FORTALEZA (capital) 
33. Frechelrinha 
34. Granja 
35. Guaraclaba do Norte 
36. lblaplna 
37. Icó 
38. Iguatu 
39. Independência 
40. Ipaumlrlm 
41. Ipu 
42. Ipuelras 
43. Iracema 
~- Italçaba 
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45. Itapajé 
46. Itaplpoca 
47. ltatlra 
48. Jaguaretama 
49. Jaguarlbe 
50. Jaguaruana 
51. Jardim 
52. Jatl 
53. Juàzelro do Norte 
54. Jucás 
55. Lavras da Mangabeira 
56. Limoeiro do Norte 
57. Maranguape 
58. Marco 
59. Massapê 
60. Maurltl 
61. Meruoca 
62. Milagres 
63. Missão Velha 
64. Mombaça 
65. Monsenhor Tabosa 
66. Morada Nova 
67. Mucambo 
68. Nova Ruças 
69. Pacajus 
70. Pacatuba 
71. Pacotl 
72. Paracuru 
73. Parambu 

--74. Pedra Branca 
75. Pentecoste 
76. Perelro 
77. Porteiras 
78. Qulxadá 
79. Qulxeramoblm 
80. Redenção 
81. Ruças 
82. Saboelro 
83. Santa cruz do Norte 
84. Santana do Acaraú 
85. Santana do Cariri 
86. Santa Quitéria 
87. São Benedito 
88. São Gonçalo do Amarante 
89. São Luís do Curu 
90. Senador Pompeu 
91. Sobral 
92. Solonópolls 
93. Tamboril 
94. Tauá 
95. Tlanguá 
96. Tralrl 
97. Ubajara 
98. Umarl 
99. Uruburetama 

100. Várzea Alegre 
101. Viçosa do Ceará 

Estado do Rio Grande do Norte 
1. Acart 
2. Açu 
3. Afonso Bezerra 
4. Alexandria 
5. Almino Afonso 
6. Anglcas 
7. Apodl 
8. Areia Branca 
9. Arez 

10. Augusto Severo 
11. Calcó 
12. Canguaretama 
13. Caraúbas 
14. Carnaúba dos Dantas 
15. Ceará-Mlrlm 
16. Cêrro do Corá 
17. Coronel Ezequiel 
18. Cruzeta 
19. Currais Novos 
20. Florânta 
21 . Golanlnha 
22. Grossos 
23. Ipauguaçu 
24. Itaú 
25. Januário Clcco 
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26. Jardim de Piranhas 
27, Jardim do Sertdó 
28. João Câmara 
29. Jucurutu 
30. Lajes 
31. Luís Gomes 
32. Macaíba 
33. Macau 
34. Marcelino Vieira 
35. Martins 
36. Monte Alegre 
37. Moçoró 
38. NATAL (capital) 
39. Nísia Floresta 
40. Nova Cruz 
41. Ouro Branco 
42. Parelhas 
43. Patu 
44. Pau dos Ferros 
45. Pedro Avelino 
46. Pedro Velho 
47. Pendência 
48. Portalegre 
49. Santa Cruz 
50. Santana do Matos 
51. Santo Antônio 
52. São Bento do Norte 
53. São João do Sabujl 
54. São José de Mlplbu 
55. São José do Campestre 
56. São Miguel 
57. São Paulo do Potenjl 
58. São Rafael 
59. São Tomé 
60. São Vicente 
61. Serra Caiada 
62. Serra Negra do Norte 
63. Talpu 
64. Touros 
65. Upanema 

Estado da Paraíba 
1. Alagoa Grande 
2. Alagou Nova 
3. Alagoinha 
4. Antenor Navarro 
5. Araruna 
6. Areia 
7. Aroeiras 
8. Bananeiras 
9. Bonito de Santa Fé 

10. Brejo do Cruz 
11. Cabaceiras 
12. Calçara 
13. Cajàzeiras 
14. Campina Grande 
15. Catolé do Rocha 
16. Conceição 
17. Coremas 
18. Cruz do Espírito Santo 
19. Cutté 
20. Esperança 
21. Guarablra 
22. Ingá 
23. Itabaiana 
24.. Itaporanga 
25. JOAO PESSOA {capital) 
26. Malta 
27. Mamanguape 
28. Monteiro 
29. Patos 
30. Pedras de Fogo 
31. Piancó 
32. Picui 
33. Pilar 
34. Pllões 
35. Pirplrltuba 
36. Poclnhos 
37. Pombal 
38. Princesa Isabel 
39. Santa Luzia 
40. Santa Rita 
41. São João do Cariri 
42. São José de Piranhas 

.. 
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43. São Mamede 
44. Sapé 
45. Serra Redonda 
46. Serraria 
47. Solãnea 
48. Soledade 
49. sousa 
50. Sumé 
51. Taperoá 
52. Teixeira 
53 ~ Uiraúna 
54. Umbuzeiro 

12. Estado de Pernambuco 
1. Afogados da Ingàzeira 
2. Agrestina 
3. Agua Preta 
4. Aguas Belas 
5. Alagoinha 
6. Aliança 
7. Altinho 
8. Amaraji 
9 . Angellm 

10. Araripina. 
11. Arcoverde 
12. Barreiros 
13. Belém de São Francisco 
14. Belo Jardim 
15. Bezerros 
16. Bodocó 
17. Bom Conselho 
18. Bom Jardim 
19. Bonito 
20. Brejo da Madre de Deus 
21. Bulque 
22. Cabo 
23. Cabrobó 
24. Camoclm de São Félix 
25. Canhotinho 
26. Camaiba 
27. Ca.rpina. 
28. Ca.ruaru 
29. Ca.tende 
30. Correntes 
31. Cortês 
32. Cupira 
33. Custódia 
34. Escada 
35. Exu 
36, Flores 
37. Floresta 
38. Ga.meleira 
39. Ga.ra.nhuns 
40 . Glória do Goltá 
41. Goiana 
42 . Grava.tà 
43. Iga.raçu 
44. Inajá 
45. Ipojuca 
46. Itapetlm 
47. Ja.boatão 
48. João Alfredo 
49. Joaquim Nabuco 
50 . Jurema 
51. Lagoa dos Gatos 
52 . Lajedo 
53. Limoeiro 
54. Macaparana 
55 . Maraial 
56. Moreno 
57. Nazaré da Mata 
58. Olinda 
59. Orobó 
60. Ouricurl 
61. Palmares 
62. Palmeirlna 
63 . Panelas 
64 . Parnamlrlm 
65 . Pa u d'Alho 
66 . Paulista 
67. Pedra 
68. Pesqueira 
69. Petrolândia 
70. Petrolina 

71. Poção 
72. Quipa.pâ 
73. RECIFE {capital) 
74 . Riacho das Almas 
75. Ribeirão 
76. Rio Formoso 
77 . Salgueiro 
78. Sanha.ró 
79. Santa Cruz do Cnplb!Lflbe 
80. Santa Maria da Boa Vista 
81 . São Bento do Una 
82. São Caetano 
83 . São Joaquim do Monte 
84 . São José do Belmonte 
85. São José do Egito 
86. São Lourenço da Mata 
87. São Vicente Férrer 
88. Serra Talhada 
89. Serrita 
90. Sertânia 
91. Sirinl1aém 
92. Surublm 
93 . Tabira 
94. Taca ratu 
95. També 
96. Taquaritlnga do Norte 
97. Timba úba 
98. Torltama 
99 . Triunfo 

100. Vertentes 
101. Vicência 
102. Vitória de Santo Antão 

13. Estado de Alagoas 
1. Agua Branca 
2. Anadia 
3. Arapiraca 
4 . Ata la ia 
5. Batalha 
6. Capela 
7. Colônia Leopoldina 
8. Coruripe 
9. Delmlro Gouveia 

10. Feira Grande 
11. Igreja Nova 
12. Junqueiro 
13. Limoeiro de Anadia 
14. MACEIÓ (capital) 
15. Major Isidoro 
16 . Maragojl 
17. Marechal l;leodoro 
18. Mata Grande 
19 . Murici 
20 . Olho d'Agua das Flores 
21. Palmeira dos índios 
22. Pão de Açúcar 
23. Passo do Ca marajlbe 
24. Paulo Jacinto 
25 . Penedo 
26 . Piaçabuçu 
27. Pilar 
28. Piranhas 
29 . Põrto Ca lvo 
30 . Pôrto de Pedras 
31. Pôrto Real do Colégio 
32 . Quebrangulo 
33. Rio Largo 
34 . S anta n a do Ipanema 
35 . São Brás 
36. São José da Laje 
37. São Luís do Quitunde 
38 . São Miguel dos Campos 
39. Traipu 
40 . União dos Palmares 
41 . Viçosa 

14 . Terri t ório de Fernan do de Noronha 
1. Ferna ndo de Noronha 

15 . Estado de Sergipe 
1. Amparo de São Francisco 
2. Aquidabã 
3. ARACAJU (capital) 
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4. ArauA 25. campo Ponnoao 
5. Barra doa Coquelroa 26. canavletraa 
6. Brejo On.nde 27. caravelas 
7 . Buqulm 28. Carlnhanha 
8. Campo do Brito 29. casa Nova 
9. Canhoba 30. castro Alves 

10. capela 31. Catu 
11. carira 32 . Cicero Dantas 
12. carmópolla 33. Cipó 
13. Cedro de São João 34. Coan.cl 
14. crlstlnApolls 35 . Conceição d& Feira 
15. CUmbe 
16. CUrltuba 36. Conceição do Almeida 

17. Divina Pastõra 37 . Conceição do Culté 

18. Estância 38 . Conde 
19. Frei Paulo 39. condeúba 
20. Gan.ru 40. Coração de l\4arl& 
21. Indlaroba 41. correntlna 
22 . Itabaiana 42. Cotejlpe 
23 . Itabalanlnha 43. cruz d&s Alm&a 
24. Itabl 44 . CUraçã 
25. Itaporanga d'AJuda 45. Encruzilhada 
26. Japaratuba 46. Entremos 
27. Japoatã 47. Esplanada 
28. Lagarto 48. Euclides da cunha 
29. Laranjeiras 49. Feira de Santana 
30. Macamblra 50. Gentio do ouro 
31. Malhada dGa Bola 51. Olórla 
32. l\4alhador 52 . Guanambl 
33. Ma.ruim 53. Iblcarai 
34, Monte Alegre de Sergipe 54 . Iblcul 
35. Murlbeca 55 . Iblpetuba 
36. Neópolls 56. Ibltlara 
37. Nossa Senhora da Glória 57 . Igaporá 
38 . Nossa Senhora das Dores 58. Igual 
39 . Nossa Senhora do Socorro 
40 . Pacatuba 59. Ilhéus 

41. Pedrinhas 60. Inhambupe 

42. Pinhão 61. Iplaú 

43. Poço Redondo 62. Iplrá 

44. Poço verde 63 . Irar!\ 
45. Põrto da FOiha 64 . Irecê 
46. Proprlá 65 . Itaberaba 
47. Rlachão do Dantas 66 . Itabuna 
48. Rlachuelo 67. Itacaré 
49. Rlbelrópolls 68 . Itajulpe 
50; Rosário do Catete 69. Itambé 
51. Salgado 70. Itaparlca 
52. Santa Luzia do Itanht 71. Itapetlnga 
53. Santa Rosa de Llma 72 . Itaplcuru 
54 . Santo Amaro das Brotas 73 . Itaquara 
55. São Cristóvão 74. Itlruçu 
56. Simão Dlas 75. Itlúba 
57 . Slrlrt 76. Ituaçu 
58. Tamanduã 77. Ituberá 
59 . Tobias Barreto 78. Jacaracl 
60. Tomar do Geru 79. J acobina 
61. Umbaúba 80. J aguaquara 

UI . Est&do da Bahta 
81. 
82. 

Jaguararl 
JJaguarlpe 

1. Acajutlba 83. Jandalra 
2. Alagolnhas 84. Jequlé 
3. Alcobaça 85. Jeremoabo 
4. Amargosa 86 . Jlqulrlçá 
5. Andara! 87 . Juàzelro 
6. Anglcal 88. La je 
7. Antas 89 . Lençóis 
8 . Aratulpe 90 . Livramento do Brumado 
9. Baixa Grande 91. MacaJuba 

10 . Barra 
11. Barra da Estiva 92. Macaranl 

12. Barreiras 93 . Macaúbas 

13. Belmonte 94 . Mal ri 
14. Boa Nova 95. Maracás 
15 . Bom Jesus da Lapa 96 . MaragoJlpe 
16 . Brejões 97 . Maraú 
17. Brotas de MacaúbaP 98. Mata de São João 
18. Brumado 99. Miguel Calmon 
19. Cachoeira 100 . Mon t e Santo 
20. Caculé 101. Morro do Chapéu 
21. Cal teté 102 . Mucugê 
22. Calru 103 . Mucurl 
23 . Camaçarl 104 . Mundo Novo 
24. Camamu 105 . Murltlba 
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106. Mutu!pe 
107. :Nazar~ 
108 . Nilo Peçanha 
109. Nova Soure 
110. Oliveira dos Brejinhoe 
111. Palma de Monte Ãlto 
112. Palmeiras 
113. Paramirtm 
114. Paratinga 
115. Pariranga 
116. Platã 
117. Pilão Arcado 
118. Plndobaçu 
119. Piritiba 
120 . Poções 
121 . PoJuca 
122. Pôrto Seguro 
123 . Potlraguà 
124. Prado 
125 . Queimadas 
126 . Remanso 
127. Rlachão do Jacu!pe 
128. Riacho de Santana 
129. Ribeira do Pombal 
130 . Rio de Contas 
131. Rle Real 
132. Rui Barbosa 
133 . SALVADOR (capital) 
134. Santa Cruz Cabril.lia 
135 . Santa Inêa 
136. Santaluz 
137 . Santa Maria da Vitória 
138. Santana 
139. Santa Teresinha 
140. Santo Amaro 
141. Se.nto Antônio de Jesus 
142. Se.nto Estêvão 
143 . São Félix 
144. Silo Pellpe 
145. São Francisco do Conde 
146. São Gonçalo dos Campoe 
147. São Miguel das Mataa 
148. São Sebastião do Pacil 
149 . Sapeaçu 
150. Saúde 
151. Seabra 
152 . Senhor do Bonfim 
li3 . Sento Sé 
154. Serra Prêta 
155 . Serrinha 
156. TaperoA 
157. Tremedal 
158 . Tucano 
159 . Uauâ 
160. Ubalra 
161. Ubaltaba 
162. Ubatl 
163. Una 
164 . Urandi 
165 . Uruçuca 
166 . Utlnga 
168. Vitória da Conquista 
169. Xlqu exlque 
179 . Xorroxó 

.Estado de Minas Gerais 
1. Abadia dos Dourado• 
2. Abaeté . 
3. Abre Campo 
4. Açucena 
5. Agua Boa 
6. Agua Comprida 
7. Aguas Formosas 
8 . Aimorés 
9 . Aluru oca 

10. Além Paralba 
11. Alfenas 
12. Almenara 
13. Alplnópolls 
14. AI terosas 
15. Alto Rio Doce 
111. Al vinópolla 

17 . Andradas 
18. Andrelàndla 
19. Antônio Carlos 
20 . Antônio Dias 
21 . Araçuai 
22 . Araguarl 
23 . Araújos 
24. Araxà 
25. Arceburgo 
26 . Arcos 
27. Areado 
28. Astolfo Dutra 
29 . Ataléla 
30. Baependl 
31. Baldlm 
32. Bambu! 
33 . Barão de Cocal!; 
34 . Barbacena 
35 . Barra Longa 
36. Barroso 
37. BELO HORIZONTB (capital) 
38. Belo Vale 
39. Betlm 
40. Blas Portes 
41. Bicas 
42 . Boa Esperança 
43 . Bocalna de Minas 
44 . Bocaluva 
45. Bom Despacho 
46. Bom Jardim de Mlnaa 
47. Bom Jesus do Amparo 
48. liom Jesus do Galho 
49. Bom Repouso 
50. Bom Sucesso 
51. Bonfim 
52. Borda da Mata 
53 . Botelhos 
54 . Brasllla 
55. Bras Pires 
56. Braúnas 
57. Braeópolls 
58. Brumadlnho 
59. Bueno BrandAo 
60. Buenópolls 
61. Ce.bo Verde 
82. Cachoeiro de Mlnaa 
63. Caetanópolll 
64. Caeté 
45. Caldas 
66. Camandueala 
67. Cambui 
68. Cambuqulra 
69. Caml'&nha 
TO. Campestre 
71. Campina Verde 
72 . Campo Belo 
73. Campo do Melo 
'14. Campo Florido 
75. Campos Altoe 
'16 . Campos Gerais 
'17 . Cana do Reino 
78. Canâpolls 
79. Candeias 
80. Capela Nova 
81. Capelinha 
82. Capetlnga 
83. Capim Branco 
84. Caplnópolls 
811. Capltóllo 
86 . Cara! 
87. Carandai 
88. Carangola 
89. Caratlnga 
90. Careaçu 
91. Carlos Chagas 
92. Carmo da Cachoeira 
93. Carmo da Mata 
94. Carmo de Minas 
95 . Carmo do CaJuru 
96 . Canno do Paranalba 
97 . Canno do Rio Claro 
98. Cannópolls de Minas 
99. Carrancas 

100. Carvalhos 



101 . Cascalho Rloo 
102. Cássla 
103. Cataguasea 
104. Caxambu 
105. Centrallna 
106. Chiador 
107. Clpotânla 
108. Claraval 
109. Cláudio 
110. Coimbra 
111. Coluna 
112. Comendador Gomea 
113. Comerclnho 
114. Conceição da Aparecida 
115. Conceição das Alagoas 
116. Conceição de Ipanema 
117. Conceição do Maio Dentro 
118. Conceição do Rio Verde 
119. Conceição dos Ouros 
120. congonhal 
121. Congonhaa 
122. Conquista 
123. Conselheiro Lafalete 
124. Conselheiro Pena 
125. Contagem 
126. Coqueiral 
127. Coração de Jesus 
128. Cordlsburgo 
129. Corirtto 
130. Coroacl 
131. Coromandel 
132. Coronel Fabriclano 
133. Coronel Murta 
184. Córrego Dantas 
135. Córrego do Bom Jeaua 
136 . Cristais 
137. Cristina 
138. Crucllândla 
139. Cruz Ilia 
140. Curvelo 
141. Deltlm Moreira 
142. Deltlnópolls 
143 . Descoberto 
144. Destêrro de Entrerrlos 
145. Diamantina 
146. Dlonlslo 
147. Divino 
148. Dlvlnópolls 
149. Divisa Nova 
150. Dom Joaquim 
151. Dom Silvério 
152. Dom Viçoso 
153. Dores de Campo 
154. Dores de Indalá 
155. Dores do .Turvo 
156. Elói Mendes 
157 . Entrerrlos de Minas 
158. Erválla 
159. Esmeraldas 
160. Espera Fell.z 
161. Esplnosa 
162. Estiva 
163. Estrêla d'Alva 
164. Estrêla do Indalã 
165. Estrêla do Sul 
166. Eugenópolls 
167. Extrema 
168. Fama 
169. Faria Lemos 
170. Fellxlândla 
171. Ferros 
172. Formiga 
173 . Francisco Sã 
174. Frutal 
175. Oal1léla 
176. Gouveia 
177. Governador Valadares 
178. Grão-Mogol 
179. Guanhães 
180. Guapé 
181. Guaraclaba 
182. Guaranés1a 
183. Guarani 
184. Guarará 
185. Guaxup6 
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186. Gula Lopes 
187. Gu1doval 
188. Oulrlcema 
189. Hellodora 
190 . Iapu 
191. Iblá 
192. Iblracl 
193. Iguatama 
194. Illclnla 
195. Indlanópolls 
196. Inhaplm 
197. Inhaúma 
198 . Ipanema 
199. Ipuluna 
200. ltablra 
201. Itablrlto 
202. Itaguara 
203. Itajubá 
204. Itamarandlba 
205. Itambacurt 
206. Itamojl 
207. Itamonte 
208. Itanhandu 
2011. Itanhoml 
210 . Itapajlpe 
211. Itapecerica 
212. Itaúna 
213. Itlnga 
214. Itueta 
215. Itulutaba 
216 . Itumlrlm 
217. Iturama 
218. Itutlnga 
219. Jabutlcatubaa 
220 . Jacinto 
221. Jacu! 
222 . Jacutlnga 
223. Jaguaraçu 
224. Janaúba 
225. Januárla 
226. J ecea ba 
227. Jequerl 
228. Jequltal 
229. Jequltlbá 
230. Jequitinhonha 
231. Jesuânla 
232. Jualma 
233. Joanésla 
234. João Pinheiro 
235. Jordânia 
236. Juiz de Fora 
237. Juramento 
238. Juruala 
239. Ladainha 
240. Lagoa da Prata 
241. Lagoa Dourada 
242. Lagoa Santa 
243. Lajlnha 
244. Lam bar! 
245 . Laranjal 
246. Lassance 
247. Lavras 
248. Leopoldina 
249. Liberdade 
250. Lima Duarte 
251. Luminárias 
252. Luz 
253 . Machacálls 
254. Machado 
255. Madre de Deus de M1Daa 
256. Malacacheta 
257. Manga 
258. Manhuaçu 
259. Manhumlrtm 
260. Mantena 
261. Maravilhas 
262. Mar de Espanha 
263. Maria da P6 
264. Mariana 
265. Marllérla 
266. Marinho campos 
267. Mateus Leme 
268 . Matias Barbosa 
269. Ma tlpó 
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270. :a.fato Verde 
271. Matozlnhos 
272. Matutina 
273. Medina 
274. Mendes Pimentel 
275. Mercês 
276. Mesquita 
277. Minas Nova 
278. Mindurl 
279. Miradouro 
280. Mirai 
281. Moeda 
282 . Moema 
283. Monsenhor Paulo 
284. Monte Alegre de Minas 
:185. Monte Azul 
286. Monte Belo 
287. Monte Carmelo 
288. Monte Santo de Minas 
289. Montes Claros 
290. Monte Sião 
291. Morada Nova de Minas 
292. Morro do Pilar 
293. Munhoz 
294. Murlaé 
295. Mutum 
296. Muzambinho 
297. Nanuque 
298. Natércia 
299. Nazareno 
300 . Nepomuceno 
301. Nova Era 
302. Nova Lima 
303. Nova Ponte 
304. Nova Resende 
305. Nova Serrana 
306. Novo Cruzeiro 
307 . Oliveira 
308. Oliveira Fortes 
309. Ouro Branco 
310. Ouro Fino 
311. Ouro Prêto 
312. Palns 
313. Paiva 
314. Palma 
315. Papagaios 
316 . Paracatu 
317. Pari\ de Minaa 
318 . Paraguaçu 
319. Paralsópolls 
320. Paraopeba 
321. Passa-Quatro 
322. Passatempo 
323. Passa-Vinte 
324. Passos 
325. Patos de Mlnaa 
326. Patrocínio 
327 . Patrocínio do Murlaé 
328. Paula Cândido 
329. Paulistas 
330. Peçanha 
331. Pedra Azul 
332. Pedralva 
333. Pedro Leopoldo 
334. Pequerl 
335. Pequl 
336. Perdigão 
337. Perdizes 
338. Perdões 
339. Plau 
340. Piedade do R1o Grande 
341. Pimenta 
342. Piracema 
343 . PlraJuba 
344. Plranga 
345. Plrapetlnga 
346. Plrapora 
347. Plraúba 
348. PI tangul 
349. Plü! 
350. Poço Fundo 
351. Poços de Caldas 
352. Pocrane 
353. Pompeu 

354. Ponte Nova 
355. Portelrlnha 
356. Põrto Flrme 
357. Poté 
358. Pouso Alegre 
359 . Pouso Alto 
360. Prados 
361. Prata 
362. Pratáp9l1s 
363. Pratinha 
364. Presidente Bernardes 
365. Presidente Olegãrlo 
366. Preslden te Soares 
367. Quartel Geral 
368. Raposos 
369. Raul Soares 
370. Recreio 
371. Resende Costa 
372. Resplendor 
373. Ressaqulnha 
374. Ribeirão das Neves 
375. Ribeirão Vermelho 
376. Rio Acima 
377. Rio Casca 
378. Rio do Prado 
379 . Rio Espera 
380. Rio Novo 
381 . Rio Paranaíba 
382. Rio Pardo de Minas 
383. Rio Piracicaba 
384. Rio Pomba 
385 . Rio Prêto 
386. Rio Vermelho 
387 . Rublm 
388. Sabarã 
389. Sablnópolls 
390. Sacramento 
391. Salinas 
392. Salto da Divisa 
393 . Santa Bárbara 
394. Santa Cruz do Escalvado 
395 . Santa Juliana 
396. Santa Luzia 
397 . Santa Margarida 
398. Santa Maria de Itablra 
399. Santa Maria do Suaçui 
400. Santana de Plrapama 
401. Santana do Deserto 
402. Santana do Jacaré 
403. Santa Rita de Caldas 
404. Santa Rita de Jacutlnga 
405. Santa Rita do Sapucal 
406. Santa Vitória 
407. Santo Antônio ·do Amparo 
408. Santo Antônio do Grama 
409. Santo Antônio do Monte 
410 . Santos Dumont 
411. São Brás do Suaçul 
412 . Siio Domingos do Prata 
413 . São Francisco 
414. Siio Francisco do Glória 
415. Siio Geraldo 
416. São Gonçalo do Abaeté 
417 . São Gonçalo do Pari\ 
418. São Gonçalo do Sapuca! 
419. São Gotardo 
420. Siio João Batista do Glória 
421. São João da Ponte 
422. São João d'El Rei 
423. São João do Paralso 
424. São João Evangelista 
425 . São João Nepomuceno 
426. São José do Alegre 
427. São José do Goiaba! 
428. São José do Jacurl 
429. São Lourenço 
430 . São Miguel do Anta 
431. São Pedro da União 
432 . São Pedro dos Ferros 
433. São Romão 
434. São Sebastião do Maranhão 
435. São Sebastião do Paraisa 
436. São Tiago 
437. São Tomás de Aquino 



438. São Vicente de Mtnaa 
439. Bapucal-Mlrlm 
440. Senador Firmino 
441. Senhora de Oliveira 
442. Senhora do Põrto 
443. Senhora doa Remédloa 
444. Serra do Salitre 
445. Serrania 
446. Serranos 
447. Sêrro 
448. Sete Lagoas 
449. Sll vanópolls 
450. Slmonésla 
451. Soledade de Minas 
452. Tabuleiro 
453. Talobelras 
454. Taplral 
455. Tarumlrlm 
456. Teixeira& 
457 . Teófilo Ottonl 
458. Tiradentes 
459. Tiros 
460. Tocantins 
461. Toledo 
462. Tombos 
463. Três Corações 
464. Três Pontas 
465 . Tumlrltlnga 
466 . Tupaclguara 
467. Turmalina 
468. Ubá 
469. Uberaba 
470. Uberlândia 
471. Una! 
472. Vargem Bonita 
473. Varglnha 
474. Várzea da Palma 
475. Vazante 
476. Verlsslmo 
477. Vespaslano 
478. Viçosa 
479. Vieiras 
480. Virgem da Lapa 
481 . Vlrglnla 
482. Virglnópolls 
483. Vlrgolândla 
484. Visconde do Rio Branco 
485 . Volta Grande 

18. Estado do Espírito Santo 
1. Afonso Cláudio 
2. Alegre 
3. Alfredo Chaves 
4. Anchieta 
5 . Aracruz 
6. Baixo Guandu 
7. Barra de São Francisco 
8. Cachoeiro do Itapemlrlm 
9, Carlaclca 

10. Castelo 
11. Colatlna 
12. Conceição da Barra 
13. Domingos Martins 
14. Esplrlto Santo 
15. Fundão 
16. Ouaçul 
17. Guara pari 
18. Iblraçu 
19. Iconha 
20. Itaguaçli 
21. Itapemlrlm 
22. Iúna 
23. Joeirana 
24. Llnharea 
25. Mantenópolla 
26. Mimoso do Sul 
27. Mucurlcl 
28. Munlz Freire 
29. Muqul 
30. Nova Venécla 
31. Rio Novo do Sul 
32. Santa Leopoldina 
33. Santa Teresa 
34. São José do Calçado 
35. São Mateus 
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36. Serra 
37. Viana 
38. VITORIA (capital) 

19. E1tado do Rio de Janeú'o 
1. Angra dos Reis 
2. Araruama 
3, Barra do Pirai 
4. Barra Miansa 
5. Bom Jardim . 
6. Bom Jesus do Itabapoana 
7. Cabo Frio 
8. Cachoeiras de Macacu 
9. Cambucl 

10. Campos 
11. Cantagalo 
12. Carmo 
13. Casimiro de Abreu 
14. Conceição de Macabu 
15. Cordeiro 
16 . Duas Barras 
17. Duque de Caxias 
18. Itaborai 
19. Itaguai 
20. Itaocara 
21. Itaperuna 
22. Macaé 
23. Majé 
24. Mangaratlba 
25. Maricá 
26. Marquês de Valença 
27. Mendes 
28. Miguel Pereira 
29. Mlracema 
30. Natividade do Csrangola 
31. NUópolla 
32. NITERôI (capital ) 
33. Nova Friburgo 
34. Nova Iguaçu 
35. Paralba do Sul 
36 . · Paratl 
37. Petrópolis 
38. Pirai 
39. Porclúncula 
40. Resende 
41. ruo Bonito 
42. Rto Claro 
43. Rio das Flores 
44. Santa Maria Madalena 
45. Santo Antônio de Pádua 
46. São Fldélls 
47. São Gonçalo · 
48. São João da Barra 
49. São João de Merlti 
50. São Pedro da Aldeia 
51. São Sebastião do Alto 
52. Sapucala 
53. Saquarema 
54 . Sllva Jardim 
55. Sumidouro 
56. Teresópolls 
57. Trajano de Morais 
58. Três Rios 
59. Vassouras 
60. Volta Redonda 

20. Distrito Federal 
1. RIO DE JANEmo (capital d• Re

pública) 
21. Estado de São Paulo 

1. Adamantlna 
2. Aguai 
3 . Agua da Prata 
4 . Aguas de Llndóia 
5 . Aguas de São Pedro 
6. Agudos 
7. Alfredo Marcondea 
8. Al tlnópolls 
SI. Alto Alegre 

10. Alvares Florence 
11. Alvares Machado 
12. Alvaro de Carvalho 
13. Americana 
14. Américo de Campos 
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15. Amparo 
16. Analàndla 
17. Andradlna 
18. Angatuba 
19. Anhembl 
20. Anhumas 
21. Aparecida 
22. Aplai 
23. Araçatuba 
24. Araçolaba da Serra 
25. Araraquara 
26. Araras 
1:1. Arealva 
28. Areias 
29. Ariranha 
30. Artur Noiiuelra 
31. Assis 
32. Atlbala 
83. Aurlflama 
34. Ava! 
35. Avanhandava 
36. Avaré 
37. Balblnos 
38. Bálsamo 
39. Bananal 
40. Barirl 
41. Barra Bonit.& 
42. Barretos 
43. Barrinha 
44. Baruerl 
45. Bastos 
46. Batatals 
47. Bauru 
48. Bebedouro 
49. Bento de Abreu 
50. Bernardino de Campoe 
51. Bllac 
52. Blrlgul 
53. Esperança do Sul 
54. Bocalna 
55. Bofete 
56. Boltuva 
57. Borborema 
58. Botucatu 
59. Bragança Paull.sta 
60. Braúna 
61. Broctósqul 
62. Brotas 
.63. Buri 
64. Burltama 
155. Burltlzal 
66. Cabrálla Paulista 
67. Cabreúva 
68. Caçapava 
69. Cachoeira Paulista 
70. Cacoade 
71. Cafelândla 
72. Calabu 
73. Caluá 
74. Cajobl 
75. Cajuru 
76. Campinas 
77. Campos do Jordão 
78 . Campos Novos Paulista 
79 . Can a n éla 
80 . Cândido Mota 
81. Capão Bonito 
82 . Caplvarl 
83. Caraguatatuba 
84. Cardoso 
85 . Casa Branca 
86. Castilho 
87. Catanduva 
88. Cedral 
89. Cerqueira César 
90. Cerqullho 
91. Charqueada 
92 . Clementina 
93 . Colina 
94 . Concha! 
95 . Conchas 
96. Cordelrópolls 
97 . Coroados 
98. Corumbatal 
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99. Cosmópolls 
100. Cosmorama 
101 . Cotla 
102 . Cravinhos 
103 . Cruzeiro 
104. Cubatão 
105. Cunha 
106. Desca!vado 
107. Dlvlnolàndla 
108. Dois Córregos 
109. Dourado 
110. Dracena 
111. Duartlna 
112 . Eldorado 
113 . Elias Fausw 
114. E stréia d'Oeste 
115. Exaporã 
116 . Fartura 
117 . Femandópolls 
118. Fernando Prestes 
119. Ferraz de Vasconcelos 
120. Flora Rica 
121. · Flórlda Pa ullsta 
122. Florlnea 
123. Franca 
124 . Franco da Rocha 
125. Gália 
128 . Garça 
127 . G a stão Vldlgal 
128 . General Salgado 
129 . Getullna 
130. Gllcérlo 
131 . Gualçarn 
132 . Gualmbé 
133 . Guaíra 
134 . Guaplaçu 
135. Guaplara 
136. Guará 
137 . Guarafll.f 
138 . Guaracl 
139. Guarantã 
140 . Guararapes 
141. Guararema 
142. Gua.ratlnguetá 
14'. Guare! 
144. Guarlba 
145. Guarujá 
146 . Guarulhos 
147 . Herculâ ndia 
148 . Iacanga 
149 . Ibaté 
150 . Iblrá 
151 . Iblrarema 
152. Ibltlnga 
153 . Iblúna 
154 . I cém 
155 . I epê 
156. Igaraçu do Tietê 
157 . Igarapava 
158 . I garatá 
159. I guape 
160 . Ilhabela 
161 . Indalatuba 
162. Indiana 
163. Indlaporã 
164 . Ipauçu 
165 . Iporanga 
166 . Ipuã 
167 . Iracemápolls 
168 . Irapuã 
169. Irapuru 
170. Itaberá 
171. Ita! 
172. Itajobl 
173. Itaju 
174 . Itanhaém 
175 . Itapecerlca da Berra 
176. Itapetlnlnga 
177 . Itapeva 
178. Itaplra 
179. Itápol18 



180. Itaporanga 
181. ltapui 
182 . ItaquaqUlcetuba 
183 . Itararé 
184. Itartri 
185. Itatlba 
186. ltatlnga 
187. Itlraplna 
188. Itlrapuã 
189. Itu 
190 . Ituverava 
191. Jaborandl 
192. Jabuticaba! 
193 . Jacarei 
194 . Jacupiranga 
195 . Jaguarlúna 
196. Jales 
197 . Jambelro 
198 . Jardlnópolls 
199 . Jarlnu 
200. Jaú 
201. Joanópolls 
202 . José Bonifácio 
203 . Júlio Mesquita 
204 . Jundlai 
205 . Junquelrópolls 
206. Juqulá 
207. Lagolnha 
208. Laranjal Paulista 
209. Lavinla 
210 . Lavrlnhas 
211 . Leme 
212 . Lençóis Paulista 
213. Limeira 
214 . Llns 
215. Lorena 
216. Lucélla 
217 . Luclanópolla 
218. Lupérclo 
219. Lutécla 
2/20. Macatuba 
221. Macaubal 
222. Magda 
223 . MalriporA. 
224. Mandurt 
225 . Marabá Paulista 
l!:!l! . Marncai 
227 . Marlápolls 
228 . Marilla 
229. Martlnópolls 
230. MatA.o 
231. Mauá 
232 . Mlguelópolls 
233. Mineiros do Tlett 
234. Mlracatu 
235 . Mlrandópolls 
236. Mirante do Paranapanema 
237. Mlrassol 
238. Mococa 
239. Mo.11 das Cruzes 
240. MoJlguaçu 
241. Mojlmlrlm 
242. Monte Alegre do Sul 
243 . Monte Alto 
244. Monte Aprazivel 
245. Monte Azul Paulista 
246. Monte Castelo 
247 . Monteiro Lobato 
248 . Monte Mor 
249 . Morro Agudo 
250. Murutlnga do Sul 
251. Natividade da Serra 
252. Nazaré Paulista 
253. Neves Paulista 
254 . Nhandeara 
255. NlpoA. 
256. Nova Aliança 
257. Nova Europa 
258. Nova Grande 
259. Novo Horizonte 
260 . Nuporanga 
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261. óleo 
262. Olimpla 
263. Oriente 
264. Orlândla 
265. Oscar Bressane 
266. Osvaldo Cruz 
267 . Ourlnhos 
268. Ouro Verde 
269. Pacaembu 
270 . Palestina 
271. Palmltal 
272. Panorama 
273. Pa.raguaçu Paulista 
274 . Paralbuna 
275 . Paraiso 
276. Paranapanema 
277 . ParapuA. 
278 . Partquera-Açu 
279. Patroclnlo Paulista 
280 . Pa ullc~la 
281. Paulo de Faria 
282 . Pederneiras 
283 . Pedregulho 
284. Pedreira 
285. Pedro de Toledo 
286 . Penápolls 
287. Pereira Baneto 
288. Pereiras 
289 . Placa tu 
290. Piedade 
291 . Pilar do Sul 
292 . Pindamonhangaba 
293 . Plndorama 
294 . Pinhal 
2115 . Plquerobl 
296 . Plquête 
297 . Plracala 
298 . Piracicaba 
211!1 . Plraju 
300. Pirajui 
301 . Piranjl 
302. Plrapôzlnho 
303 . Plraç\lnunga 
304 . Plratlnlnga 
305. Pitangueiras 
306 . Planalto 
307 . Platina 
308. Poà 
309. Polonl 
310 . Poinpéla 
311. Pongal 
312. Pontal 
313. Porongaba 
314 . Pôrto Feliz 
315. Pôrto Ferreira 
316 . Potlrendaba 
317. Presidente Alves 
318. Presidente Bernardes 
319. Presidente Epltáclo 
320 . Presidente Prudente 
321 . Presidente Venceslau 
322 . Promissão 
323 . Quatà 
324 . Queluz 
325 . Qulntana 
326. Rancharla 
327. Redenção da Serra 
328 . Regente Feijó 
329 . Reglnópolls 
330 . Registro 
331. Ribeira 
332. Ribeirão Bonito 
333 . Ribeirão Branco 
334 . Ribeirão Pires 
335 . Ribeirão Prêto 
336. Ribeirão Vermelho do Sul 
337. Rlfalna 
338 . Rincão 
339. Rlnópolls 
340 . Rio Claro 
341 . Rio das Pedras 
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342. Rlol&ndla 
343. Rublácea 
344. Bablno 
345. Bales Ollvelra 
346. Saleaópolls 
347. Salto 
348. Balto de Plrapora 
349. Salto Grande 
350. Santa Adélla 
351. Banta Bárbara d'Oeste 
352. Santa Bárbara do Rio Pardo 
353. Banta Branca 
354. Santa oruz da Conceição 
355. Santa Cruz das Palmeiras 
356. Santa Cruz do Rlo Pardo 
357. Santa Pé do Sul 
358. Santa Gertrudes 
359. Santa Isabel 
380. Santa Mercedes 
361. Santana de Pamalba 
362. Santa Rlta do Pa1111a-Quatro 
363. Santa Rosa do Vlterbo 
364. Santo Anastàclo 
365. Banto André 
366. Santo Antônio da Alegria 
367. Santo Antôno de Posse 
368. Santo Antônio do Jardim 
369. Santos 
370 . São Bento do Sapucal 
371. São Bernardo do Campo 
372. São caetano do Sul 
373. São Carlos 
374 . São João da Boa Vsta 
375 . São Joaquim da Barra 
376. São José da Bela Vista 
377. São José do Barreiro 
378. São José do Rio Pardo 
379. São José do Rio Prêto 
380. Slo José dos Campos 
381. São Luls do Paraltlnga. 
382. São Manuel 
383 . São Miguel Arcanjo 
384. SAO PAULO (capital) 
385 . São Pedro 
386 . São Pedro do Turvo 
387. São Roque 
388 . . São Sebastião 
389. São Sebastião da Grama 
390. São Simão 
391. São Vicente 
392 . Sarapuf 
392. Serra .Azul 
394 . Serrana 
395. Serra Negra 
396. Sertãozlnho 
397. Severlnla 
398. Sllvelras 
399 . Socorro 
400 . Sorocaba 
401 . Sumaré 
402. Susano 
403 . Tabapuã 
,404 . Tabatlnga 
405 . Taclba 
406 . Talaçu 
407. Talúva 
408 . Tambaú 
409. Tanabl 
410 . Taplra tlba 
:11 . Taquarttlnga 
412. Taquarltuba 
413 . Tatu! 
414. Taubaté 
415. Terra Roxa 
416 . Tietê 
417. Tlmburl 
418 . Torrinha 
419. Tremembé 
420 . Tupã 
421 . Tupi Paulista 
422. Ubatuba 

423 . Ublra.Jara 
424. Uchoa 
425. Uru 
426. Urupêa 
427 . Valentim Gentil 
428. Va.llnhoa 
429 . Va.lparalso 
430. Vargem Grande do Sul 
431. Vera Cruz 
432. Vinhedo 
433. Vlradouro 
434. Votuporanga 
435 . Xava.ntes 

22. .rnlldo do Parand 
l. Abatlá 
2. Almirante Tama.ndar6 
3. Alto Paraná 
4. Alvorade do Sul 
5. Amoreira 
6. Andlrá 
7. Antonina 
8. Apucarana 
9. Arapongas 

10. Arapott 
11. Araruna 
12. Araruva 
13. Araucária 
14. Açal 
15. Astorga. 
16. Bandeirantes 
17. Barraclo 
18. Bela Vista do Para.Isa 
111. Blturuna 
20 . Bocalúva do Sul 
21. Bom Sucesso 
22. Barrasópolls 
23. Cafeara 
24. Califórnia 
25. Cambará 
26. Cambé 
27. Campina Grande do Sul 
28 . Campo Largo 
29. Campo Mourão 
30. Cândido de Abreu 
31. Capanema 
32. Carlópolls 
33. Cascavel 
34 . Castro 
35. Centené.rlo do Sul 
36 . Cêrro Azul 
37 . Clanorte 
38. Clevelàndla 
39 . Colombo 
40 . Colorado 
41 . Congonhlnhas 
42. Contenda 
43. Cornélia Procópio 
44 . Coronel Vivida 
45. Cruzeiro do Oeste 
46 . Cruzeiro do Sul 
47 . Cruz Machado 
48. CURITmA (capital) 
49. Cur1úva 
50 . Engenheiro Beltrão 
51 . Faxinai 
52 . Floral 
53 . Florestópolls 
54. Foz do Iguaçu 
55. Francisco Beltrão 
56. Gôlo-Erê 
57. Gualra 
58. Ouaracl 
59. Ouaranlaçu 
60. Guarapuava 
61. Guaraqulçaba 
62. Guaratuba 
63 . Ibaltl 
64 . Iblporã 
65 . lguaraçu 
66 . Imbltuva 
67 . Iplranga 
68 . Itatl 
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69 . ItaguaJé 
70. Itambara.cá 
71. Jabuti 
72 . Jacarézlnho 
73. Jaguapitã 
74. Jaguartaiva 
75. Jan<lal.a do Sul 
76. Japira 
77. Jatalzlnbo 
78. Joaquim Távora 
79. Jundiai do Sul 
80. Juçara 
81. Lapa 
82. Laranjeiras do Sul 
83 . Leópolis 
84. Loanda 
85 . Lobato 
86. Londrina 
87. Lupionópolla 
88. Mallet 
89 . Mandaguaçu 
90. Mandaguari 
91. Mangueirinba 
92 . Manuel Ribas 
93. Marialva 
94. Maringá 
95 . Morretes 
96. Munboz de Melo 
97. Nova Esperança 
98. Nova Fátima 
99. Nova Londrina 

100. Palmas 
101. Palmeira 
102 . Paraiso do Norte 
103. Paranaclty 
104. · Paranaguá 
105. Paranaval 
106. Pato Branco 
107. PaUlo Frontin 
108 . Peabiru 
109. Plnbalão 
110. Pirai do Sul 
111. Piraquara 
112 . Pitanga 
113. Ponta Grossa 
114. Porecatu 
115. Pôrto Amazonas 
116 . Primeiro de Maio 
117. Pruden tópolis 
118. Quatiguá 
119 . Querência do Norte 
120 . Rebouças 
121. Reserva 
122. Ribeirão Claro 
123 . Ribeirão do Pinhal 
124 . Rio Azul 
125. Rio Branco do Sul 
126. Rio Negro 
127. Rolândla 
128. Rondon 
129 . Sabáudia 
130 . Santa Amél!a 
131. Santa Cruz do Monte Castelo 
132. Santa F é 
133. Santa I sabel do Ivaf 
134. Santa Mariana 
135. Santo Antônio 
136 . Santo Antônio da Platina 
137 . Santo Inácio 
138. São Carlos do Ivaf 
139. São Jerônimo da Serra 
140. São João do Cauá 
141. São João dó Trunfo 
142 . São Jorge 
143. São José dos Pinhais 
144. São Mateus do Sul 
145. São Pedro do !vai 
146. Sengés 
147. Sertaneja 
148. Sertanópol!s 
149 . Siqueira Campos 
150. Tam boara 
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151 . Teixeira Soares 
152 . Terra Boa 
153 . Terra Rica 
154. Tibaji 
155 . Tijucas do Sul 
156. Toledo 
157. Tomasina 
158 . União da Vitória 
159. Ural 
160. Urtiqueira 
161. Venceslau Brás 
162 . Xoplnzinbo 

23. Estado de Santa Catarina 
1. Araquari 
2. Araranguã 
3. Biguaçu 
4. Blumenau 
5. Bom Retiro 
6. Braço do Norte 
7. Brusque 
8. Caçador 
9. Camboriú 

10. Campo Alegre 
11. Campos Novos 
12. Canoinbas 
13. Caplnzal 
14. Concórdia 
15. Criciúma 
16. Curitibanos 
17. Descanso 
18 . Dionlsio Cerqueira 
19. Erva! d 'Oeste 
20 . FLORIANÓPOLIS (capital) 
21. Gaspar 
22. Guaramirlm 
23 . !birama 
24. Imarui 
25 . Indalal 
26. Itá 
27 . Itaiópol!s 
28. Itajal 
29. Itapiranga 
30 . Ituporanga 
31. Jaguaruna 
32. Jaraguá do Sul 
33. Joinville 
34 . Juaçaba 
35 . Laguna 
36 . Lajes 
37 . Mafra 
38. Mondai 
39 . Nova Trento 
40 . Orleães 
41. Palhoça 
42 . Palmitos 
43 . Papanduva 
44. Piratuba 
45. Pôrt o Belo 
46 . Pôrto União 
47 . Presidente Getúl!o 
48 . Rio do Sul 
49. Rio Negrinhc> 
50 . Rodeio 
51 . Santo Amaro da Imperatriz 
52. São Bento do Sul 
53 . São Carlos 
54 . São Francisco do Sul 
55 . São Joaquim 
56. São José 
57 . São Miguel d 'Oeste 
58. Seara 
59 . Sombrio 
60 . Taió 
61 . T anguará 
62 . Tljucas 
63 . Timbó 
64. Tubarão 
65 . Turvo 
66. Uruçanga 
67 . Videira 
'18. Xanxerê 
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69. Xapecó 
70. xaxtm 

24. Estado do Rto Grande do Sul 
1. Alegrete 
2. Antônio Prado 
3. Aratlba 
4. Arrolo do Melo 
5. Arrolo Grande 
6. Bajé 
7. Bento Gonçalves 
8. Bom Jesus 
9. Caçapava do Sul 

10. Cacequl 
11. Cachoelra do Sul 
12. Cal 
13. CamaqulL 
14. Candelária 
15. Canela 
16. Canguçu 
17. Canoas 
18. Caràzlnho 
19. Casca 
20. eaxlas do Sul 
21. Cêrro Largo 
22. Crlclumal 
23. Cruz Alta 
24. Dom Pedrlto 
25. Encantado 
26. Encruzilhada do Sul 
27. Erex1m 
28. Erval 
29. Espumoeo 
30. Estelo 
31. Estrêla 
32 . Farroupllha 
33. Flores da Cunha 
34. Frederico Westphalen 
35. Garlbáldl 
36 . Gaurama 
27. General Câmara 
38. Genera.I Vargaa 
:19 . Getúlio Yargas 
40. Gra-mado 
41. Gravatal 
42 . Gualba 
43 . Quaporé 
44 . Horli:en tina 
45 . Iblrubá 
46 . ljul 
4'f. Irai 
48. Itaqul 
49. Jaguarão 
50. Jaguarl 
51. Jlruá 
52 . Júlio de Castllhos 
53. La8(la Vermelha 
54. Lajeado 
55. Lavras do Sul 
56. Livramento 
57. Marau 
58 . Marcelino Ramos 
59. Montenegro 
60. Não-me-Toque 
61. Nova Petrópolis 
62. Nova Prata 
63. Novo Hamburgo 
64. Osório 
65. Palmeira das Mlssõea 
66. Panambl 
67. Passo Fundo 
68. Pelotas 
69. Pinheiro Machado 
70. Pira tini 
71. PORTO ALEGRE (capital) 
72. Põrto Lucena 
73. Quaral 
74. Rio Grande 
75. Rio Pardo 
76. Roca Sales 
77. Rolante 
78. Rosário do Sul 
79. Sananduva 
80. Santa Cruz do Sul 

81. Santa Maria 
82. San ta Rosa 
83. Santa Vitória do Palmar 
84. Santiago 
85. Santo Angelo 
86. Santo Antônio 
87. Santo Cristo 
88. São Borja 
89. São Francisco de Assis 
90. São Francisco de Paula 
91. São Gabriel 
92 . São Jerônimo 
93. São José do Norte 
94. São Leopoldo 
95. São Lourenço do Sul 
96. São Luls Gonzaga 
97. São Pedro do Sul 
98. São Sepé 
99. Saplranga 

100. Sarandl 
101. Sobradinho 
102. Soledade 
103. Tapejara 
104. Tapera 
105 . Tapes 
106. Taquara 
107. Taquarl 
108. Tenente Portela 
109. Tõrres 
110. Três de Malo 
111. Três Paasos 
112. Triunfo 
113 . Tupanclretã 
114. Urugualana 
115. Vacaria 
116. Venâncio Alrea 
117. VernnópoU• 
118. Vlamão 

:as . Estado de Mato Grosso 

1 . Acort7.al 
:i. Agua Clara 
3. Alto Araiiuala 
4 . Alto Garças 
5. Alio Paraguai 
8. Amambai 
7. Aparecida do Tubuade 

8 . Aquldauana 
li. Arenipolls 

10. Aripuanã 
11. Barão de Melgaço 
12. Barra do Bugres 
13. Barra do Garças 
14 . Bataguaçu 
15. Bela Vista 
16. Bonito 
17. Cáceres 
18. Camapuã 
19. Campo Grande 
20. Cassllâ nd1a 
21 . Chapada dos GulmarO.ee 
22. Corgulnho 
23. Corumbá 
24. Coxim 
25. CUIABA (capital) 
26. Diamantino 
27. Dourados 
28. Gula Lopes da Laguna 
29. Gulratlnga 
30. Itaporã 
31. Itlqulra 
32. Jaraguari 
33. Jardlm 
34. Ladárlo 
35. Maracaju 
36. Mato Grosso 
37. Miranda 
38. Nloaque 
39. Nortelândla 
40. Nossa Senhora de L1vramento 
41. Paranaiba 
42. Poconé 
43. Ponta Porã 
U 'Pn.,..~.:. "Q,....,....,..,...,. 
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45. Pôrto Murtinho 
46. Poxoreu 
47. Ribas do Rio Pardo 
48. Rio Brilhante 

56 . Itapaci 
57 . Itapuranga 
58. Itarumã 
59. Itauçu 

49. Rio Verde de Mato Grosso 60. Itumblara 
61. Ivolândla 50. Rochedo 

51. Rondonópoll.s 
52. Rosário Oeste 
53. santo Antônto do Leverger 
54. Sldrolàndla 
55. Terenos 
56. Tesouro 
57. Torlxoreu 
58. Três Lagoas 
59. Várzea Grande 

26. Estado de Goiás 
1. Abadlânia 
2. Aloândia 
3. Amaro Lelte 
4. Anápol1s 
5. Anhangüera 
6. Anicuns 
7. Aragarças 
8. Araguacema 
9. Araguatl.nll 

10. Arraias 
11. Aurllandla 
12. Babaçulânda 
13. Baliza 
14. Bela Vista de Goiás 
15. Bom Jardim de Goiás 
16. Burltl Alegre 
17. Cachoeira Alta 
18. Cachoeira de Goláa 
111. Caiapônia 
20. Caldas Novas 
21. Campo Alegre de Goiás 
22. Campos Belos 
23. carmo do Rio Verde 
24. Caçu 
25. Catalão 
26 . Cavalcante 
27. ceres 
28. Córrego .do Ouro 
29. Corumbá de Goiás 
30 . Corumbaiba 
31. Crlstalândla 
32. Cristalina 
33. Crlstlanópolls 
34. Crlxás 
35. Crominia 
36 . Cumari 
37. Dlanópolls 
38. Edéla 
39. Fazenda Nova 
40. Flladél!la 
41. Flrminópolls 
42. Formosa 
43. Golandlra 
44. Golanésla 
45. GOIANIA (capital) 
46. Goiás 
47. Gola tuba 
48. Guapó 
49. Hldrolândla 
50. Inhumas 
51. Jpamerl 
52. !porá 
53 . I ta bera! 
54. Itacajá 
55. Itaquatins 

62. Jandaia 
63. Jaraguá 
64. Jatai 
65. Leopoldo de Bulh6es 
66. Llzarda 
67 . Luzllândla 
68. Mairlpotaba 
69. Marzagão 
70. Matelra 
71. Mineiros 
72. Mlracema do Norte 
73. Monte Alegre de Goiás 
74. Morrinhas 
75. Moçâmedes 
76 . Natividade 
77. Nazárto 
78. Nerópolls 
79. Nlquelândla 
80. Nova Aurora 
81. Orlzona 
82. ouvidor 
83. Palmeira de Goláa 
84. Palmeio 
85. Panomã 
26 . Parnnã 
87 . Paranaiba de Goiás 
88 . Paraúna 
89. Pedro Afonso 
90. Peixe 
91. Petrollna de Goiás 
92. Pie.cá 
93. Pllar de Goiás 
94. Plracanjuba 
95 . Piranhas 
96 . Plrenópolls 
97. Pires do Rio 
98. Plum 
99. Planaltlna 

100. Pontallna 
101. Porangatu 
102. Pôrto Nacional 
103. Posse 
104. Qulrlnópolls 
105. Rlalva 
106 . Rio Verde 
107. Rublataba 
108. Santa Cruz de Goiás 
109. Santa Helena de Goiás 
110. Santa Rita do Araguaia 
111. São Domingos 
112. São Francisco de Goiás 
113. São João da Aliança 
114. São Luis de Montes Belos 
115. Sll vânla 
116. Sitio da Abadia 
117 . Taguatlnga 
118. Tocantinla 
119. Tocantlnópolls 
120. Trindade 
121. Tuplrama 
122. Uruaçu 
123 . Uruana 
124. Urutai 
125. Veadelros 
126. Vlan6pol1s 

FONTE - Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Estat!atlca - Diretoria de :&>o
cumentação e DiTUlgação. 
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3 . MUNIC1PIOS RELACIONADOS NA ORDEM ALl"ABl!:TICA 

A 

Abad.lànta - 00 
Aba!ila dos Dourados - MO 
Abaeté - MO 
Abaetetuba - PA 
Abatlá - PR 
Abre Campo - MO 
Açal - PR 
AcaJutlba - BA 
Acará - PA 
Acarau - CE 
Açaré - CE 
Acart - RN 
Acoplara - CE 
Acorlzal - MT 
Açu - RN 
Açucena - MO 
Adamantlna - SP 
Afogados da Ingàzelra PE 
Afonso Bezerra - RN 
Afonso Cláudio - ES 
Afuà - PA 
Agrestlna - PE 
Agua Branca - AL 
Agua Branca - PI 
Agua Clara - MT 
Agua Preta - PB 
Aguai - SP 
Aguas Belas - PE 
Aguas da Prata - SP 
Aguas de Llndóla - SP 
Aguas de São Pedro - SP 
Aguas Formosas - MO 
Agudos - SP 
Aimorés - MO 
Alrão - AM 
Aluaba - CE 
Aluruoca - MO 
Alagoa Grande - PB 
Alagoa Nova - PB 
Alagolnha - PB 
Alagolnha - PE 
Alagolnhas - BA 
Alcântara - MA 
Alcobaça - BA 
Alegre - ES 
Alegrete - RS 
Além Paralba - MO 
Alenquer - PA 
Alexandrina - RN 
Alfenas - MO 
Alfredo Chaves - ES 
Alfredo Marcondes - SP 
Aliança - PE 
Almeirim - PA 
Almenara - MO 
Almlno Afonso - RN 
Almirante Tamandaré PR 
Aloàndla - GO 
Alplnópolls - MO 
Altamlra - PA 
Alterosa - MO 
Altlnho - PE 
Altlnópolls - S.P . 
Alto Alegre - SP 
Alto Araguaia - MT 
Alto Garças - MT 
Alto Longá - PI 
Alto Paraguai - MT 
Alto Paraná - PR 
Alto Parnaíba - MA 
Alto Rio Doce - MO 
Altos - PI 
Alvares !"lorence - BP 
Alvares Machado - SP 
Alvaro de Carvalho - BP 
Alvlnópolls - MO 
Alvorada do Sul - PR 
Amambaf - MT 
Amapá - AP 
AmaraJI - PE 

Amarante - PI 
Amarante do Maranhão - MA 
Amargosa - BA 
Amaro Leite - 00 
Americana - BP 
Américo de CamJ)Os - SP 
Amoreira - PR 
Amparo - SP 
Amparo de São Francisco - SE 
Anadia - AL 
Anajás - PA 
AnaJatuba - MA 
AnaUindla - SP 
Ananlndeua - PA 
Anápolls - 00 
Anchieta - ES 
Andara! - BA 
Andlrá - PR 
Andradas - MO 
Andradlna - SP 
Alndrelândla - MO 
Angatuba - SP 
Angellm - PE 
Anglcal - BA 
Anglcal do Plau! - PI 
Angicos - RN . 
Angra dos Reis - RJ 
Anhangá - PA 
Anhangüera - GO 
Anhembl - BP 
Anhumas - SP 
Anlcuns - 00 
Antas - BA 
Antenor Navarro - PB 
Antonina - PR 
Antônio Carlos - MO 
Antônio oras - MO . 
Antônio Prado - R8 
Aparecida - SP 
Aparecida do Tabuado MT 
Aplal - SP 
Apodl - RN 
Apucarana - PR 
Aquldabã - SE 
Aquldauana - MT 
Aqulrás - CE 
Aracaju - SE 
Aracatl - CE 
Araçatuba - BP 
Aracolaba - CE 
Araçolaba da Serra - BP 
Aracruz - ES 
Araçuai - MG 
Aragarças - GO 
Araguacema - GO 
Araguarl - MO 
Araguatlns - GO 
Ara loses - MA 
Araplraca - AL 
Arapongas - PR 
Arapotl - PR 
Araquarl - se 
Araranguá - BC 
Araraquara - BP 
Araras - BP 
Arar! - MA 
Ararlpe - CE 
Ararlplna - PE 
Araruama - RJ 
Araruna - PB 
Araruna - PR 
Araruva - PR 
Aratlba - RS 
Aratlcu - PA 
Aratuipe - BA 
Arauã - SE 
Araucária - PR 
Araújos - MO 
Araxá - MO 
Arceburgo - MO 
Arcos - MO 

Arcoverde - PE 
Areado - MG 
Arealva - BP 
Areia - PB 
Areia Branca - RN 
Areias - SP 
Arez - RN 
Arlpuanã - MT 
Ariranha - SP 
Aroeiras - PB 
Arraias - 00 
Arrolo do Melo - RS 
Arrolo Grande - RS 
Artur Nogueira - SP 
Assis - BP 
Astol!o Outra -- MO 
Astorga - PR 
Atalaia - AL 
Atala ia do Norte - AM 
Ataléla - MG 
Atlbala - SP 
Augusto Severo - RN 
Aurllândla - SP 
Aurora - CE 
,..utazes - AM 
.~'la! - BP 
Avanhandava - BP 
iharé - BP 
Axlxá - MA 

B 
Babaçulândla GO 
Bacabal - MA 
Br.ependl - MG 
Balão - PA 
Baixa Grande - .BA 
Baixio - CE 
Baixo Guandu - Ji:S 
Balé - RS 
Balblnos - BP 
Ba!dlm - MO 
Baliza - GO 
Bálsamo - SP 
Balsas - MA 
Bambu! - MO 
BEnanal - SP 
Bananeiras - PB 
Bandeirantes - PR 
Barã.o de Cocais - MO 
Barão de Orajaú - MA 
Barão de Melgaço - MT 
Barbacena - MG 
Barbalha - CE 
Barr..arena - PA 
Barcelos - AM 
Barlrl - SP 
Barra - BA 
Barra Bonita - BP 
Barracão - PR 
Barra da Estiva - BA 
Barra de São Francisco - E8 
Barra do Bugres - MT 
Barra do Corda - MA 
Barra do Garças - MT 
Barra do Pirai -- RJ 
Barra dos Coqueiros - SE 
Barra Longa - MG 
Barra Mansa - RJ 
Barras - PI 
Barreiras - BA 
Barrelrlnha - AM 
Barrelrlnhas - MA 
Barreiros - PE 
Barretos - SP 
Barrinha - SP 
Barro - CE 
Barroso - MO 
Baruerl - BP 
Bastos - SP 
Bataguaçu - MT 
Batalha AL 
Batalha - · Pl 



Batatals - SP 
Baturlté - CE 
Bauru - BP 
Bebedouro - BP 
B!:berlbe - CE 
Bela Vista - MT 
Bela Vista de Goiás - 00 
Bela Vista do Paralso - PR 
Belém - PA 
Belém de São Francisco - PE 
Belmonte - BA , 
Belo Horizonte - MO 
Belo Jardim - PE 
Belo Vale - MO 
Beneditinos - PI 
Benedito Leite - MA 
Benjamim Constant - AM 
Bento de Abreu - BP 
Bento Gonçalves - RS 
Bequlmão - MA 
Bernardino de Campos BP 
Bertolin!a - PI 
Bet!m - MG 
Bezerros - PE 
Blas Fortes - MO 
Bicas - MO 
B!guaçu - se 
Bllac - SP 
Blr!gul - SP 
Blturuna - PR 
Blumenau - BC 
Boa Esperança - MO 
Boa Esperança do Sul - SP 
Boa Nova - BA 
Boa Viagem - CE 
Boa Vista - RB 
Bõca do Acre - AM 
Boca!na - SP 
Bocalna de Minas - MO 
Bocaluva - MO 
Boca!nva do Sul - PR 
Bodocó - PE 
Bofete - SP 
Bo!tuva - SP 
Bom Conselho - PE 
Bom Despacho - MO 
Bom Jardim - PE 
Bom Jardim - RJ 
Bom Jardim de Goiás - 00 
Bom Jardim de Minas - MG 
Bom Jesus - PI · 
Bom Jesus - RS 
Bom Jesus da Lapa - BA 
Bom Jesus do Amparo - MO 
Bom Jesus do Galho - MO 
Bom Jesus do Itab'apoana - RJ 
Bom Repouso - MO 
Bom Retiro - SC 
Bom Sucesso - MO 
Bom Sucesso - PR 
Bon!!m - MG 
Bonito - MT 
Bonito - PE 
Bonito de Santa Fé - PB 
Borba - AM 
Borborema - SP 
Borda da Mata - MO 
Barrazópol!s - PR 
Botelhos - MG 
Botucatu - SP 
Braço do Norte - Se 
Bragança - P A 
Bragança Paulista - BP 
Bras!lé!a - AC 
Brasll!a - MG 
Brás Pires - MO 
Braúna - SP 
Braúnas - MO 
Brasópol!s - MO 
Bre.1o - MA 
Bre.to da Madre de Deus - PE 
Brejo do Cruz - PB 
BreJões - BA 
Brejo Grande - SE 
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Brejo Santo - CE 
Breves - PA 
BrOdósqul - SP 
Brotos - SP 
Brotas de Macal'.lbas BA 
Brumad!nho - MO 
Brumado - BA · 
Brusque - SC 
Bueno Brandão - MO 
Buenópol!s - MO 
Bulque - PE 
Bujaru - PA 
Buqulm - SE 
Burt - SP 
Burltama - SP 
Burttl - MA 
Burltl Alegre - 00 
Burlt! Bravo - MA 
Burltl dos Lopes - PI 
l:lurltlzal - SP 

e 
Cabaceira~ PB 
Ci-.bo - PE 
Cabo Frio - RJ 
Cabo Verde - MO 
Cabrál!a Paulista SP 
Cabreúva - SP 
Cabrobó - PE 
caçador - se 
Caçapava - SP 
Caçapava do Sul RS 
Cacequl - RS 
Cáceres - MT 
Cachoeira - BA 
Cachoeira Alta - 00 
Cachoeira de Goiás - 00 
Cachoeira de Minas - MO 
Cachoeira do Arar! - PA 
Cachoeira do Sul - RS 
Cachoeira Paul!sta - SP 
Cachoeira de Macacu - RJ 
Cachoeiro do Itapem!rlm - ES 
Caconde - SP 
Caculé - BA 
Caetanópol!s - MO 
Caeté - MG 
Ca!teté - BA 
Cafeara - PR 
Cafelând!a - SP 
Cai - RS 
Ca!abu - SP 
Calapônla - GO 
Calcara - PB 
Ca!có - RN 
Calru - BA 
Ca!uá - SP 
Cajapló - MA 
CaJar! - MA 
Cajàze!ras - PB 
Ca.1ob! - SP 
CaJuru - SP 
Caldas - MG 
Caldas Novas - GO 
Cal!fórn!a - PR 
Camaçar! - BA 
Camamu - BA 
Camanduca!a - MG 
Camapuã - MT 
Camaquã - RS 
Cambará - PR 
Cambé - PR 
c amborlú - se 
Cambuc! - RJ 
Cambu! -MG 
Cambuqu!ra - MG 
Cametá - PA 
Camoc!m - CE 
Camoc!m de São Fél!x PE 
Campanha - MO 
Campestre - MO 
Ccmolna Grande - PB 
Campina Grande do Sul - PR 

Campinas SP 
Campina Verde - MG 
Campo Alegre - SC 

m 

Campo Alegre de Goiás - 00 
Campo Belo - MO 
Campo do Brito - SE 
Campo do Melo - MO 
Campo Florido - MG 
Campo Formoso - BA 
Campo Grande - MT 
Campo Largo - PR 
Campo Maior - PI 
Campo Mourão - PR 
Cr.mpos - RJ 
Campos Altos - MG 
Campos Belos - GO 
Campos Jordão -- SP 
Campos Gerais - MG 
Campos Novos - SC 
Cam pos m)\· .~,5 Pau· lsta - SP 
Campos Bales - CE 
Cana do Reino - MO 
Canané!a - BP 
Canápol!s - MO 
Canavlelras - BA 
Candeias - MO 
Candelária - RS 
Cândido de Abreu - PR 
Cândido Mendes - MA 
Cândido Mota - BP 
Canela .- RS 
Canguaretama - RN 
Canguçu - RS 
Canhoba - SE 
Canhotlnho - PE 
Can!ndé - CE 
Canoas - RS 
CRno!nhas - SC 
Cautagalo - RJ 
Cantanhede - MA 
Canto do Bur!t! - PA 
Canutama - AM 
Capanema - PA 
Cnpanema - PR 
Ci.pão Bonito - SP 
Capela - AL 
C&pela - SE 
C'1.pela Nova - MO 
Capel!nha - MO 
Capet!nga - MO 
Capim - PA 
Capim Branco - MG 
Caplnópol!s - MG 
Cap!nzal - BC 
Caplstrano - CE 
Capltól!o - MG 
Cap!var! - SP 
Caracara! - RB 
Caracol - PI 
Caraguatatuba - SP 
Cara! - MG 
Carandal - MG 
Carangola - MO 
Caratlnga - MO 
Carauar! - AM 
Caraúbas - RN 
Caravelas - BA 
Caràzlnho - RS 
Cardoso - SP 
Careaçu - MG 
Careiro - AM 
Carlac!ca - ES 
Carlnhanha - BA 
Car!ra - SE 
Carlré - CE 
Carlrtaçu - CE 
Carlús - CE 
Carlópol!s - PR 
Carlos Chagas - MO 
Carmo - RJ 
Carmo da Cachoeira - MO 
Carmo da Mata - MO 
Carmo do Cajuru - MG 
Carmo do Pa.rana.lba - MO 
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Carmo do Rio Claro - MO 
Carmo do Rio Verde - 00 
carmópoUs - SE 
Carmópolis de Minas - MG 
Carnalba - PE 
Carnaúba dos Dantas - RN 
CaroUna - MA 
Carpina - PE 
Carrancas - MG 
Caruaru - PE 
Carutapera - MA 
Carvalhos - MO 
Casa Branca - SP 
Casa Nova - BA 
Casca - RS 
Cascalho Rico - MG 
Cascavel - CE 
cascavel - PR 
Casimiro de Abreu RJ 
Cássla - MO 
Cassllâ.ndla - MT 
Caçu - GO 
Castanhal - PA 
Castelo - ES 
Castelo do Plaul - PI 
Castilho - SP 
Castro - PR "' 
Castro Alves - BA 
Cntaguases - MO 
Catalão - 00 
Catanduva - SP 
Catende - PE 
Catolé do Rocha- PB 
C&tu - Ba 
Caucala - CE 
Cnvalcante - GO 
Cnxambu - MG 
Cexlas - MA 
Caxias do Sul - RS 
Ceará-Mlrim - RN 
Cedral - SP 
Cedro - CE 
Cedro de São João - SB 
Centenário do Sul - PR 
CentraUna - MO 
Ceres - GO 
Cerqueira César - SP 
Cerqullho - SP 
Cêrro Azul - PR 
Cêrro Corá - RN 
Cêrro Largo - RS 
Chapada dos Guimarães - MT 
Charqueada - SP 
Chava! - CE 
Chaves - PA 
Chiador - MG 
Clcero Dantas - BA 
Cipó - BA 
Clpotã.nea - MG 
Claraval - MO 
Cláudio - MG 
Clementina - SP 
Clevelâ.ndla - PR 
Coaracl - BA 
Coar1 - AM 
Cocal · - PI 
CodaJás - AM 
Codó - MA 
Coelho Neto - MA 
Coimbra - MO 
Colatlna - ES 
Colina - BP 
Colinas - MA 
Colombo - PR 
Colônia Leopoldina AL 
Colorado - PR 
Coluna - MO 
Comendador Gomes - MG 
Comerclnho - MO 
Conceição - PB 
Conceição da Aparecida - MG 
Conceição da Barra - E8 
Conceição da Feira - BA 

Conceição das Alagoas - MO 
Conceição de Ipanema - MO 
Conceição de Macabu - RJ 
Conceição do Almeida - BA 
Conceição do Araguaia - PA 
Conceição do Canlndé - PI 
Conceição do Cu1té - BA 
Conceição do Mato Den-

tro - MO 
Conceição do Rio Verde - MO 
Conceiçll.o dos Ouros - MO 
Conchal - SP 
Conchas - SP 
Concórdia - SC 
Conde - BA 
Condeúba - BA 
Congonhal - MO 
Congonhas - MO 
Congonhinhas - PR 
Conquista - MO 
Conselheiro Lafalete - MO 
Conselheiro Pena - MO 
Contagem - MO 
Contenda - PR 
Coqueiral - MO 
Coração de Jesus - MO 
Coração de Maria - BA 
Cordeiro - RJ 
Cordelró•olls - SP 
Cordlsburgo - MO 
Coreaú - CE 
Corguinho - MT 
Corlnto - MO 
CornéUo Procópio PR 
coroacl - MO 
Coroados - SP 
Coroatá - MA 
Coromandel - MO 
Coronel Ezequiel - RN 
Coronel Fabrlclano - MO 
Coronel Murta - MO 
Coronel Vivida - PR 
Córrego Danta - MO 
Córrego do Bom Jesus - MO 
Córrego do Ouro - GO 
Corrente - PI 
Correntes - PE 
Correntlna - BA 
Cortês - PE 
Corumbá - MT 
Corumbá de Goiás - 00 
Corumba!ba - GO 
Corumbatal - SP .., 
Corurlpe - AL 
Cosmópolls - SP 
Cosmorama - SP 
Cotejlpe - BA 
Cotla - SP 
Coxim - MT 
Crateús - CE 
Crato - CE 
Cravinhos - SP 
Criclúma - SC 
Crlciumal - RS 
Cristais - MO 
Cristalãndla - 00 
Cristalina - GO 
Cr1stlanópolls - GO 
Cristina - MO 
Cristinápolls - SE 
Cristlno Castro - PI 
Cr1xás - GO 
Cromlnla - 00 
Cruz Alta - RS 
Cruz das Almas - BA 
Cruz do Esplrito Santo - PB 
Cruzeiro - BP 
Cruzeiro do Oeste - PR 
Cruzeiro do Sul - AO 
Cruzeiro do Sul - PR 
Cruzeta - RN 
Cruzllla - MO 

Cruz Machado - PR 
Cubatão - SP 
Culabá - MT 
Culté - PB 
Cumart - GO 
Cumbe - SE 
Cunha - BP 
Cupira - PE 
Curaçá - BA 
Curema - PB 
Curimatã - PI 
Curitiba - PR 
Curitibanos - 60 
Curiú.va - PR 
Currais Novos - RN 
CurraUnho - PA 
Curuçá - PA 
cururupu - MA 
curvelo - MG 
Custódia - PE 

D 

Delfim Moreira - MO 
DelflnópoUs - MO 
Delmiro Gouveia - AL 
Descalvado - SP 
Descanso - SC 
Descoberto - MO 
Destêrro de Entre Rios - MO 
Diamantina - MO 
Diamantino - MT 
DianópoUs - GO 
Dionlsio - MO 
Dionísio Cerqueira - 80 
Divina Pastôra - SE 
DiViilO - MO 
Divinolãndia - BP 
DivinépoUs - MO 
Divisa Nova - MO 
Dois Córregos - SP 
Domingos Martins - ES 
Dom Joaquim - MO 
Dom Pedrito - RS 
Dom Pedro - MA 
Dom SUvérlo - MO 
Dom Viçoso - MG 
Dores de Campos - MO 
Dores do lndalá - MO 
Dores do Turvo - MO 
Dourado - SP 
Dourados - MO 
Dracena - SP 
Duartlna - BP 
Duas Barras - RJ 
Duque Bacelar - MA 
Duque de Caxias - RJ 

E 

Edéla - GO 
Elrunepé - AM 
Eldorado - SP 
Elesbão Veloso - PI 
Elias Fausto - SP 
Elói Mendes - MO 
Encantado - RS 
Encruz11hada - BA 
Encruz11hada do Sul - R8 
Engenheiro Beltrão - PR 
Entre Rios - BA 
Entre Rios de Minas - MO 
Envlra - AM 
Erexlm - RB 
Ervai - RS 
Erva! d'Oeste - 60 
Erválla - MO 
Escada - PE 
Esmeraldas - MG 
Espera Feliz - MG 
Esperança - PB 
Esperantina - PI 
Esperantinópolls - MA 
Esplnosa - MO 



Esplrtto Banto - Bà 
Espia.nada - BA 
Espumoso - RS 
Estância - BE 
Esteio - RS 
Estiva - MG
Estrêla - RS 
Estrêla d'Alva - MO 
Estrêla d'Oeste - BP 
Estrêla do Indalá - MO 
Estrêla do Sul - MO 
Euclides da Cunha - BA 
Eugenópolls - MO 
Exaporã - SP 
Extrema - MO 
BxU - Pl!l 

p 

Fama - MO 
Faria Lemos - · MO 
Fartas Brito - CE 
Faro - PA 
Farroupilha - RS 
Fartura - SP 
Faxinai - PR 
Fazenda Nova - 00 
Feijó - AC 
Feira de Santana - BA 
Feira Grande - AL 
P'ellxlândla - MO 
Fernando de Noronha - FN 
Femandópolls - BP 
Fernando Prestes - BP 
Ferraz Vasconcelos - SP 
Ferros - MO 
Filadélfia - GO 
Flrmlnópolls - GO 
Floral - PR 
Florânla - RN 
Flo~a Rica - SP 
i'lores - PB 
l"lores da Cunha - RS 
l"J.oresta - PE 
Plorestópolls - PR 
Floriano - PI 
Florianópolis - se 
Flórlda Paulista - lilP 
Florlnla - SP 
Fonte Boa - AM 
Formiga - MO 
Formosa - GO 
Fortaleza - CE 
Foz do Iguaçu - PR 
Franca - SP 
Francisco Beltrão - PR 
Francisco Sá - MO 
Franco da Rocha - SP 
Frechelrlnha - CE ' 
Frederico Westphalen RS 
Frei Paulo - SE 
Fronteiras - PI 
Frutal - MO 
Fundf.o - ES 

o 
Gâlla - BP 
Galiléia - MO 
Gamelelra - PE 
Garanhuns - PE 
Gararu - SE 
Garça - SP 
Garibáldl - RS 
Gaspar - se 
Gastão Vldlgal - BP 
Oaurama - RS 
General Câmara - RS 
General Salgado - SP 
General Vargas - RS 
Gentio do Ouro - BA 
Getullna - SP 
Getúlio Vargas - RS 
Ollbués - PI 

NOTIOIARIO 

Gllcérlo - 8P 
Glória - BA 
Glória do Goltá P1!: 
Goiana - PE 
Gola11dlra - 00 
Oolanésla - GO 
Goiânia - GO 
Golanlnha - RN 
Goiás - 00 
Oolatuba - 00 
0010-Erê - PR 
Gouveia - MG 
Governador Valadares - MO 
Grajaú - MA 
Gramado - RS 
Granja - CE 
Orf.o-Mogol - MO 
Gravatá - PE 
Gravata! - RS 
Grossos - RN 
Guaçul - ES 
Guadalupe - PI 
Oualba - RS 
oualçara - BP 
Oualmbé - SP 
Oualra - PR 
Oualra - SP 
Ouajarâ-Mlrlm - RO 
Ouamá - PA 
Ouanambl - BA 
Ouanhães - MO 
Ouapé - MO 
ouaplaçu - BP 
Ouaplara - !!IP 
Ouapó - 00 
Ouaporé - RS 
Ouará - BP 
Ouarablra - Plil 
Guaraçal - BP 
Ouaracl - PR 
ouaracl - SP 
Guaraclabe. - MO 
Ouaraclaba do Norte - C1I 
Guaraml.rim - se 
Guaranésta - MO 
Ouara111 - MO 
Guaranlaçu - PR 
Guarantf. - BP 
Ouaraparl - ES 
Ouarapuava - PR 
Ouaraqueçaba - PR 
Ouararâ - MO 
Ouararapea - SP 
Ouararema - BP 
Ouaratlnguetá - BP 
Ouaratuba - PR 
Guare! - BP 
ouarlba - SP 
Guarujá - SP 
Ouarulhos - BP 
Guaxupé - MO 
Gula Lopes - MO 
Gula Lopes da Laguna - MT 
Guldoval - MO 
Guimarães - MA 
Gulrat!nga - MT 
Oulrlcema - MO 
Ourupá - PA 

B 

Hellodora - MO 
Hldrolândla - GO 
Horizontina - RS 
Humaltâ - AM 
Humberto de Campos - MA 

I 

Iacanga - SP 
Iapu - MO 
Ibaltl - PR 
Ibaté - SP 
Iblâ - MO 

Iblaplna - Cl!l 
!bicara! - BA 
Iblcul - BA 
Iblpetuba - BA 
Iblporã - PR 
Iblrá - SP 
lblracl - MO 
Iblraçu - ES 
lblrama - se 
Iblrarema - BP 
Iblrubâ - RS 
Ibltlara - BA 
Ibltlnga - SP 
Iblúna - BP 
Içana - AM 
Icatu - MA 
Icó - CE 
Iconha - ES 
Iepê - BP 
Igaraçu do Tietê - BP 
Igarapava - BP 
Igarapé-Açu - PA 
Igarapé-Mlrlm - PA 
Igaporã - BA 
Igaraçu - PE 
Igaratá - SP 
Igreja Nova - AL 
Igual - OA 
Iguapé - SP 
Iguaraçu - PR 
Iguatama - MO 
Iguatu - CE 
Ilhabela - SP 
Ilhéus - BA 
Illclnla - MO 
Ijul - RS 
Imarul - se 
Imbltuva - PR 
Imperatriz - MA 
Inajã - PE 
Indalal - 60 
Indalatuba - 8P 
Independência - O!I 
Indiana - BP 
Indlanópolls - MO 
Indlaporã - BP 
Indlaroba - Sli: 
Ingá - PB 
Inhambupe - BA 
lnhangapl - PA 
In,haplm - MO 
Inhaúma - MO 
Inhun;ia - PI 
Inhumas - 00 
Ipamerl - 00 
Ipanema - MO 
Ipanguaçu - RN 
Ipauçu - BP 
Ipaumlrlm - Cll: 
Iplaú - BA 
Iplrâ - BA 
Iplranga - PR 
Iplúna - MO 
Iplxuna - MA 
Iplxuna - AM 
Ipojuca - PE 
Iporâ - GO 
Iporanga - SP 
Ipu - CE 
Ipuã - SP 
Ipuelras - CE 
Iracema - CE 
Irai - RS 
Irapuã - SP 
Irapuru - SP 
Irarã - BA 
Iratl - PR 
Irecê - BA 
Irltula - PA 
Itá - se 
Itabaiana - PB 
Itabaiana - BE 
Itabalanlnha - SE 
ltaberi - BP 



fJ80 

Itaberaba - DA 
Itaberai - 00 
Itablra - MG . 
Itablrtto - MG 
Itaboral - RJ 
Itatnma - BA 
Itacajt. - 00 
Itacaré - BA 
Itaguaçu - BS 
Itagual - RJ 
lt&iruaJé - PR 
Itaguara - MG 
Itaguat1ns - 00 
Ital - SP 
Italçaba - CB 
Italnópolls - PI 
Italópolls - SO 
Italtuba - PA 
ItaJal - Se 
Itajobl - SP 
ItaJu - SP 
ItaJubá - MO 
ItaJulpe - BA 
ItamarancUba - MO 
Itambacurt - MO 
Itambaracá - PR 
Itambé - BA 
ItamoJI - MO 
Itamonte - MO 
Itanhaém - SP 
Itanhandu - MG 
ltanhoml - MO 
Itaocara - RJ 
Itapacl - 00 
Itapajé - CE 
Itapajlpe - MG 
Itapartca - BA 
Itapecerlca - MG 
Itapecertca da Serra - SP 
Itapemlrlm - ES 
Itaperuna - RJ 
Itapetlm - PE 
Itapetlnga - BA 
Itapetlntnga - SP 
Itapeva - SP 
Itaplcuru - BA 
Itaplcurumlrlm - MA 
Itaplpoea - CE 
Itaplra - SP 
Itaplranga - AM 
Itaplranga - SO 
Itápolls - SP 
Itaporã - MT 
Itaporanga - PB 
Itaporanga - SP 
Itaporanga d'Ajuda - SE 
Itapul - SP 
Itapuranga - GO 
Itaquara - BA 
Itaquaqulcetuba - SP 
Itaquatlara - AM 
Itaqul - RS 
Itararé - SP 
Itar!rt - SP 
Itarumã - ao 
Itatlba - SP 
Itatlnga - SP 
Itaplra - OE 
Ita\i - RN 
Itauçu - GO 
Itauelra - PI 
Ita\ina - MO 
Itlnga - MO 
Itlqulra - MT. 
Itlraplna - SP 
Itlrapuã - SP 
Itlruçu - BA 
Itlliba - BA 
Itu - SP 
Ituaçu - BA 
Ituberã - BA 
Itueta - MO 
Itwutaba - MG 
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Itumblara - 00 
Itumlrtm - MG 
Ituplranga - PA 
Ituporanga - SC 
Iturama - MG 
Ituverava - SP 
Ilina - ES 

J 

Jaboatão - PB 
Jaborandl - SP 
Jabuti - PR 
Jabutlcabal - MG 
Jabutlcatubas - MG 
Jacaracl - BA 
Jacarel - SP 
Jacaréztnbo - PR 
Jacinto - MO 
Jacobina - BA 
Jacul - MG
Jacuplranga - SP 
Jacutlnga - MO 
Jaguapltã - PR 
Jaguaquara - DA 
Jaguaraçu - MO 
Jaguarão - RS 
Jaguarart - BA 
Jaguaretama - CE 
Jaguart - RS 
Jaguar!alva - PR 
Jaguartbe - CE 
Jaguarlpe - DA 
Jaguaruana - OB 
Jaguaruna - se 
Jalcóa - PI 
Jales - SP . 
Jambelro - 8P 
Janaliba - MG 
Jandaia - 00 
Jandaia do Sul - PR 
Jandalra - DA 
Januãrla - MO 
Januãrlo Clcco - RN 
Japaratuba - SE 
Japlra - PR 
Japoatã - SE 
Japurã - AM 
Jaraguã - 00 
Jaraguá do Sul - SC 
Jaraguarl - MT 
Jardim - CE 
Jardim - MT 
Jardim de Piranhas - RN 
Jardim do Serldó - RN 
Jardlnópolls - SP 
Jarlnu - SP 
Jatal - 00 
Jatalzlnho - PR 
Jatl - CE 
Jaú - SP 
Jeceaba - MO 
Jequert - MO 
Jequlé - BA 
Jequltal - MO 
Jequltal - MO 
Jequitinhonha - MO 
Jeremoabo - BA 
Jerumenha - PI 
Jesuânla - MO 
Jlqulrlçã - BA 
Jlruã - RS 
Joanésla - MO 
Joanópolls - SP 
João Alfredo - PE 
João Câmara - RN 
João Coelho - PA 
João Pessoa - PB 
João Pinheiro - MO 
Joaquim Nabuco - PE 
Joaquim Tãvora - PR 
Joelrana - ES 
Jolnvllle - se 
Jordânia - MG 

Joa6 Bon!fãclo - SP 
JOBé de Freitas - PI 
Juaçaba - se 
Jualma - MO 
Juàzelro - BA 
Juàzelro do Norte - CB 
Juçara - PR 
Juci\s - CE 
Jucurutu - RN 
Juiz de Fora - MO 
J\illo de Castllhos - RS 
J\illo Meliqulta - BP 
Jundlal - SP 
Jundlal do Sul - PR 
Junqueiro - AL 
Junquelrópolls - SP 
Juqulã - SP 
Juramento - MO 
Jurema - PB 
Juruã - AM 
Juruala - MO 
Jurutl - PA 
Juta! - AM 

L 

Lãbrea - AM 
Ladainha - MO 
Ladãrlo - MT 
Lagarto - SE 
Lajes - RN 
Lagoa da Prata - MG 
Lagoa dos Gatos - l'B 
Lagoa Dourada - MO 
Lagoa Santa - MO 
Lagoa Vermelha - RS 
Lago da Pedra - MA 
Lagolnha - SP 
Laguna - SC 
Laje - BA 
Lajeado - RS 
Lajedo - PE 
Lajes - se 
Lajlnha - MO 
Lambari - MO 
Lapa - PR 
Laranjal - MO 
Laranjal Paulista - BP 
Laranjeiras - SE 
Laranjeiras do Sul - PR 
Lassance - MG 
Lavlnla - SP 
Lavras - MO 
Levras da Mangabeira - CB 
Lavras do Sul - RS 
La vrlnhas - SP 
Leme - SP 
Lençóis - BA 
Lençóis Paulista - ':!P 
Leopoldina - MO 
Leopoldo de Bulhões - 00 
Leópolls - PR 
Liberdade - MG 
Lima Duar t e - MO 
Limeira - BP 
Limoeiro - PE 
Limoeiro da Anadia - AL 
Limoeiro do Norte - CE 
Llnhares - ES 
Llns - SP 
Livramento - RS 
Livramento do Brumado - BA 
Llzarda - GO 
Loanda - PR 
Lobato - PR 
Londrina - PR 
Lorena - SP 
Loreto - MA 
Lucélla - SP 
Luclanópolls - SP 
Luls Correia - PI 

/ 
Luls Gomes - RN 
Lumlnãrlas - MO 
Lupérclo - SP 
Luptonópolls - PR 



Lutécla - SP 
Luz - MO 
Luzllnla - 00 
Luzlllndia - PI 

M 

Macaé - RJ 
Macaiba - RN 
Macajuba - BA 
Macamblra - SE 
Macapá - AP 

· Macaparana - PE 
Macaranl - BA 
Macatuba - BP 
Macau - RN 
Macaubal - BP 
Macaúbas - BA 
Maceió - AL 
Machacálls - MG 
Machado - MO 
Madre de Deus de Minas - MO 
Magda - BP 
Mafra - se 
Magalhães de Almeida - MA 
Majé - RJ 
Ma1r1 - BA 
Mairtporã - BP 
Malripotaba - 00 
Major Isidoro - AL 
Malacacheta - MO 
Malhada dos Bois SE 
Malhador - SE 
Mallet - PR 
Malta - PB 
Mamanguape - PB 
Manacapuru - AM 
Manaus - AM 
Mandaguaçu - PR 
Mandaguari - PR 
Manduri - BP 
Manga - MO 
Mangaratlba - RJ 
Manguetrinha - PR 
Manhuaçu - MO 
Manhumlrim - MO 
Manlcoré - AM 
Mantena - MO 
Mantenópolls - ES 
Manuel Ribas - PR 
Maraã - AM 
Marabâ - PA 
Marabá Paulista - BP 
Maracal - BP 
Maracaju - MT 
Maracanã - PA 
Maracás - BA 
Maragoji - AL 
Maragojipe - BA 
Maralal - PE 
Maranguape - CB 
Marapanlm - PA 
Marau - RS 
Maraú - BA 
Marcelino Ramos - - RS 
Marcelino Vieira -- RN 
Marco - CE 
Mar de Espanha - MO 
Marechal Deodoro - AL 
Maria da Fé - MO 
Marialva - PR 
Mariana - MO 
Marlâpolls - BP 
Maricá - RJ 
Marllla - SP 
Martngâ - PR 
Marlléria - MO 
Marquês de Valença - RJ 
Martinho Campos - MO 
Martlnópolls - SP 
Martins - RN 
Marulm - SE 
Marzagão - GO 
Massapê - CE 
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Mata de São JoAo - BA 
Mata Grande - AL 
Matão - SP 
Mateira - 00 
Mateus Leme - MO 
Matias Barbosa - MO 
Matias Olimplo - PI 

._Matlnha - MA 
Matlpó - MO 
Mato Grosso - MT 
Matões - MA 
Matozlnhos - MO 
Matutina - MO 
Mauá - SP 
Maués - AM 
Mauritl - CE 
Mazagão - AP 
Medina - MO 
Mendes - RJ 
Mendes Pimentel - MG 
Mercês - MG 
Meruoca - CE 
Mesquita - MG 
Miguel Alves - PI 
Miguel Calmon- - BA 
Mlguelópolls - SP 
Miguel Pereira - RJ 
Milagres - CE 
Mimoso do Sul - ES 
Minas Novas - MG 
Mlnduri - MO 
Mineiros - 00 
Mineiros do Tietê - F!P 
Mlcare.tu - BP 
Mlracema - RJ 
Mlracema do Norte 00 
Mlrador - MA 
Miradouro - MO 
Mirai - MO 
Miranda - MT 
Mlrandópolls - SP 
M 1 r a n t e d o P a r a n a-

p a nem a - BP 
Mlrassol - SP 
Missão Velha - CE 
Mocajuba - PA 
Mococa - BP 
MOeda - MO 
Moema - MO 
MoJI das Cruzes BP 
MoJlguaçu - SP 
Mojlmlrim - SP 
Moju - PA 
Mombaça - CE 
Monção - MA 
Mondai - SC 
Monsenhor Paulo - MO 
Monsenhor Tabosa - CE 
Monte Alegre - PA 
Monte Alegre - RN 
Monte Alegre de Goiás - 00 
Monte Alegre de Minas - MO 

, Monte Alegre de Sergipe - SE 
Monte Alegre do Piauí - PI 
Monte Alegre do Sul - SP 
Monte Alto - SP 
Monte Aprazível - SP 
Monte Azul - MO 
Monte Azul Paulista - SP 
Monte Belo - MG 
Monte Carmelo - MG 
Monte Castelo - SP 
Monteiro - PB 
Monteiro Lobato - SP 
Monte Mor - SP 
Montenegro - RS 
Monte Santo - BA 
Monte Santo de Min as - MG 
Montes Altos - MA 
Montes Claros - MG 
Monte Sião - MG 
Morada Nova - CE 
Morada Nova de Minas - MO 

Moreno - PE 
Marretes - PR 
Mortinhos - ao 
Morro Agudo - SP 
Morro do Chapéu - BA 
Morro do Pilar - MO 
Morros - MA 
Moçâmedes - 00 
Moçoró - RN 
Muaná - PA 
Mucambo - CE 
Mucujê - BA 
Mucuri - BA 
Mucuricl - ES 
Mundo Novo - BA 
Munhoz - MG 
Munhoz de Melo - PR 
Munlz Freire - ES 
Muqul - ES 
Muriaé - MO 
Muribeca - SE 
Murici - AL 
Murltlba - BA 
Murutlnga do Sul SP 
Mutuipe - BA 
Mutum - MO 
Muzamblnho MO 

N 

Nanuque - MO 
Não-me-Toque - RS 
Natal - RN 
Natércia - MO 
Natividade - 00 

681 

Natividade da Serra - BP 
'Natividade de Carangola - RJ 
Nazaré - BA 
Nazaré da Mata - PE 
Nazaré do Plaul - PI 
Nazareno - MG 
Nazaré Paulista - SP 
Nazárlo - 00 
Neópolls - SE 
Nepomuceno - MO 
Nerópolls - GO 
Neves Paulista - BP 
Nhamundá - AM 
Nhandeara - SP 
Nilo Peçanha - BA 
Nllópolls - RJ 
Nloaque - MT 
Nlpoã - SP 
Nlquelãndla - 00 
Nista Floresta - RN 
Niterói - RJ 
NorteHlndla - MT 
Nossa Senhora da Glória - SE 
Nossa Senhora das Dores -

SE 
Nossa Senhora do Livramen-

to - MT 
Nossa Senhora do Socorro - SE 
Nova Aliança - SP 
Nova Aurora - 00 
Nova Cruz - RN 
Nova Era - MG 
Nova Esperan ça - PR 
Nova Europa - SP 
Nova Fâtlma - PR 
Nova Friburgo - RJ 
Nova Granada - sp· 
Nova Iguaçu - RJ 
Nova Iorque - MA 
Nova Lima - MO 
Nova Londrina - PR 
Nova Olinda do Norte - AM 
Nova Petrópolis - RS 
Nova Ponte - MG 
Nova Prata - RS 
Nova Resende - MG 
Nova Ruças - CE 
Nova Serrana - MG 
Nova Soure - BA 



Nova T1mboteua - PA 
Nova Trento - BC 
Nova venécia - ES 
Novo Artpuanã - AM 
Novo Cruzeiro - MO 
Novo Hamburgo ....; RS 
Novo Horizonte - BP 
Nuporanga - BP 

o 
ôbidos - PA 
Oeiras - PI 
Oiapoque - AP 
ôleo - BP 
Olho d'Agua das Flores - AL 
Ollmpta - BP 
Ollnda - PE 
Ollveira - MO 
Ollvetra dos Brejinhos - BA 
Oliveira Fortes - MG 
Oriente - BP 
Orix1m1ná - PA 
Orizona - 00 
Orlândla - BP 
Orleães - se 
Orobó - pJl: 
Orcar Bressane - BP 
Osório - RS 
Osvaldo Cruz - BP 
Ourém - PA 
Ouricuri - PE 
Ourtnhos - BP 
Ouro Branco ~ MG 
Ouro Branco - RN 
Ouro Fino - MO 
Ouro Prêto - MO 
Ouro Verde - BP 
Ouvidor - oo 

p 

Pacaembu - SP 
Pacajus - CE 
Pacatuba - CE 
Pacatuba - SE 
Pacotl - CE 
Palna - MO 
Paiva - MO 
Palestina - BP 
Palhoça - se 
Palma - MO 
Palmares - PE 
Palmas - PR 
Palmas de Monte Alto - BA 
Palmeira - PR 
Palmeira das Missões - RS 
Palmeira de Goiás - 00 
Palmeira dos índios - AL 
Palmelrals - PI 
Palmeiras - BA 
Palmelrina - PE 
Palmeio - GO 
Palmltal - BP 
Palmitos - BC 
Panamá - GO 
Panambl - RS 
Panelas - PE 
Panorama - SP 
Pão de Açúcar - AL 
Papagalós - MO 
Papanduva - 80 
Paracatu - MO 
Paracuru - CE 
Pará de Minas - MO 
Paraguaçu Paulista - BP 
Para!ba do Sul - RJ 
Paraibano - MA,. 
Paraibuna - BP 
Paraisa - BP 
Paraisa do Norte - PR 
Paraisópolla - MO 
Parambu - CE 
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Paramlrtm - BA 
Paranã - 00 
Paranaclty - PR 
Paranaguá - PR 
Parana!ba - MT 
Parana!ba de Goiás 00 
Paranapanema - BP 
Paranava! - PR 
Paraopeba - MO 
Parapuã - BP 
Parati - RJ 
Paratinga - BA 
Paraúna - GO 
Parelhas - RN 
Parintlns - .AM 
Parlplranga - BA 
Pariquera-Açu - SP 
Parnaguá - PI 
Pama!ba - PI 
Parnamlrlm - PE 
Pamarama - MA 
Passagem Franca - MA 
Passa-Quatro - MO 
Passatempo - MO 
Passa-Vinte - MO 
Passo de CaJllarajlbe - AL 
Passo Fundo - RS 
Passos - MO 
Pastos Bons - MA 
Pato Branco - PR 
Patos - PB 
Patos de Minas - MO 
Patroc!nlo - MO 
Patroc!nlo de Murlaé - MO 
Patroc!nlo Paullsta - SP 
Patu - RN 
Pau-d'Alho - PE 
Pau dos Ferros - RN 
Pauini - .AM 
Paula Cândido - MO 
Paulicéia - BP 
Paullsta - PE 
Paullstana - PI 
Paulistas - MO 
Paulo de Faria - BP 
Paulo de Frontin - PR 
Paulo Jacinto - AL 
Peabiru - PR 
Peçanha - MO 
Pederneiras - BP 
Pedra - PR 
Pedralva - MO 
Pedra Azul - MO 
Pedra Branca - . CE 
Pedras de Fogo - PB 
Pedregulho - SP 
Pedreira - SP 
Pedreiras - MA 
Pedrinhas - SE 
Pedro Afonso - 00 
Pedro Avellno - RN 
Pedro de Toledo - SP 
Pedro Leopoldo - MO 
Pedro ll - PI 
Pedro Velho - RN 
Peixe - 00 
Pelotas - RS 
Penalva - MA 
Penápolls - SP 
Pendências - RN 
Penedo-· AL 
Pentecoste - CE 
Pequeri - MO 
Pequi - MO 
Perdigão - MO 
Perdizes - MO 
Perdões - MO 
Pereira Barreto - SP 
Pereiras - BP 
Perelro - CE 
Plrl-Mirim - MA 
Pesqueira - PE 
Petrolàndla - PE 
Petrolina - PE 

Petrollna de Goiás - 00 
Petrópolls - RJ 
Piscá - GO 
Placatu - BP 
Plaçabuçu - AL 
Plancó - PB 
Plau - MO 
Piatã - BA 
Picos - PI 
Picu! - PB 
Piedade - SP 
Piedade do Rio Grande - MO 
Pinhão - SE 
Pilão Arcado - BA 
Pilar - AL 
Pilar - PB 
Pilar de Goiás - 00 
Pilar do Sul - BP 
Pilões - PB 
Pimenta - MO 
Pimenteiras - PI 
Pindamonhangaba SP 
Plndaré-M1r1m - ll4A 
Plndobaçu - BA 
Plndorama - SP 
Pinhal - SP 
Pinhalão - PR 
Pinheiro - MA 
Pinheiro Machado RS 
Pio IX - PI 
Plquerobi - SP 
Piquête - BP 
Piracala - BP 
Plracanjuba - 00 
Piracema - MO 
Piracicaba - SP 
Piraçununga - SP 
Plratinl - RS 
Piracuruca - PI 
Pira! - RJ 
Pirai do Sul - PB 
Piraju - SP 
Pirajuba - MO 
PlraJul - BP 
Plranga - MO 
P!ranJi - SP 
Piranhas - AL 
Piranhas - GO 
Plrapemas - MA 
Plrapltinga - MO 
Plrapora - MO 
Plrapoztnho - SP 
Plraquara - PR 
Pira tlnlnga - BP 
Piratuba - se 
Plraúba - MO 
Pirenópolls - 00 
Pires do Rio - 00 
Piripiri - PI 
Plrltlba - BA 
Pirpirltuba - PB 
Pitanga - PR 
Pitangueiras - SP 
Pltangul - MO 
Plum - 00 
Phii - MO 
Planaltina - 00 
Planalto - SP 
Platina - BP 
Poé. - BP 
Poção - PE 
Focinhos - PB 
Poções - BA 
Poço Fundo - MO 
Poço Redondo - SB 
Poço Verde - SE 
Poconé - MT 
Poços de Caldas - MO 
Pocrane - MO 
PoJuca - BA 
Poloni - SP 
Pombal - PB 



Pompéia - SP 
Pompeu - MO 
Pongai - SP 
Ponta de Pedras - PA 
Ponta Grossa - PR 
Pontallna - 00 
Ponta Porã - MT 
Pontal - SP 
Ponte Branca - MT 
Ponte Nova - MO 
Porangaba - SP 
Porangatu - GO 
Porciúncula - RJ 
Porecatu - PR 
Portalegre - RN 
Porteiras - CE 
Portelrlnha - MO 
Portel - PA 
Pôrto ·- · PI 
Pôrto Alegre - RS 
Pôrto Amazonas - PR 
Pôrto Belo - SC 
Põrto Calvo - AL 
Pôrto da Fôlha - SE 
Pôrto de Mós - PA 
Pôrto de Pedras - AL 
Pôrto Feliz - SP 
Pôrto Ferreira - SP 
Pôrto Firme - MO 
Pôrto Franco - MA 
Pôrto Lucena - RS 
Pôrto Murtlnho - MT 
Pôrto Nacional - GO 
Pôrto Real do Colégio AL 
Pôrto Seguro - BA 
Pôrto União - se 
Pôrto Velho - RO 
Posse - GO 
Poté - MO 
Potlraguá - BA 
Potirendaba - SP 
Pouso Alegre - MG 
Pouso Alto - MO 
Poxoreu - MT 
Prado - BA 
Prados - MO 
Prainha - PA 
Prata - MG 
Pratápolis - MG 
Pra tinha - MG 
Presidente Alves - SP 
Presidente Bernardes - MG 
Presidente Bernardes - SP 
Presidente Outra - MA 
Presidente Epitácio - SP 
Presidente Getúlio - SC 
Presidente Olegário - MG 
Presidente Prudente - SO 
Presidente Soares - MG 
Presidente Vargas - MA 
Presidente Vencelllau - SP 
Primeira Cruz - MA 
Primeiro de Maio - PR 
Princesa Isabel - PB 
Promissão - SP 
Proprtá - SE 
Prudentópolls - PR 

Q 

Quarai - RS 
Quartel Geral - MG 
Quatá - SP 
Quatlguá - PR 
Quebrangulo - AL 
Queimadas - BA 
Queluz - SP 
Querêncla do Norte - PR 
Qulntana - SP 
Qulpapá - PE 
Qulrlnópolls - 00 
Quixadá - CE 
Quixeramobim - CE 
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R 

Rancharla - BP 
Raposos - MG 
Raul Soares - MG 
Rebouças - PR 
Recife - PE 
Recreio - MG 
Redenção - CE 
Redenção da Serra SP 
Regeneração - PI 
Regente Feijó - SP 
Reglnópolls - SP 
Registro - SP 
Remanso - BA 
Resende - RJ 
Resende Costa - MG 
Reserva - PR 
Resplendor - MO 
Ressaqulnha - MG 
Rlachão - MA 
Rlachão do Dantas - SE 
Riachão do Jacuípe - BA 
Riacho das Almas - PE 
Riacho de Santana - BA 
Rlachuelo - SE 
Rlalma - GO 
Rlbamar - MA 
Ribas do Rio Pardo - MT 
Ribeira - SP 
Ribeira do Pombal - BA 
Ribeirão - PE 
Ribeirão Bonito - SP 
Ribeirão Branco - SP 
Ribeirão Claro - PR 
Ribeirão das Neves - MG 
Ribeirão do Pinhal - PR 
Ribeirão Pires - SP 
Ribeirão Prêto - SP 
Ribeirão Vermelho - MG 
Ribeirão Vermelho do Sul - BP 
Ribeiro Gonçalves - PI 
Rlbelrópolls - SE 
Rlfalna - BP 
Rincão - SP 
Rlnópolls - SP 
Rio Acima - MG 
Rio Azul - PR 
Rio Bonito - RJ 
Rio Branco - AC 
Rio Branco do Sul - PR 
Rio Brilhante - ll4T 
Rio Casca - MG 
Rio Claro - ES 
Rio Claro - SP 
Rio das Flores - RJ 
Rio das Pedras - SP 
Rio de Contas - BA 
Rio de Janeiro - DP 
Rio do Prado - 1140 
Rio do Sul - BC 
Rio Espera - MO 
Rio Grande - RS 
Rio Formoso - PE 
Rlolândla - SP 
Rio Largo - AL 
Rio Negrinho - SC 
Rio Negro - PR 
Rio Novo - MO 
Rio Novo do Sul - ES 
Rio Paranaíba - MO 
Rio Pardo - RS 
Rio Pardo de Minas - MO 
Rio Piracicaba - MG 
Rl'l Pomba - MG 
Rio Prêto - MG 
Rio Real - BA 
Rlo Verde - GO 
Rio Verde de Mato Gros-

so - MT 
Rio Vermelho - MG 
Roca Sales - RS 
Rochedo - MT 
Rodeio - se 

Rolândla - PR 
Rolante - RS 
Rondon - PR 
Rondonópolls - MT 
Rosário - MA 
Rosário do Catete - BE 
Rosário do Sul - RS 
Rosário Oeste ""' MT , 
Rubim - MO 
Rubiácea - SP 
Rublataba - GO 
Ruças - CE 
Rui Barbosa - BA 

s 
Sabará - MG 
Sabinópolls - MG 
Sabáudia - PR 
Sablno - SP 
Saboeiro - CE 
Sacramento - MO 
Sales Oliveira - SP 
Salesópolls - SP 
Salgado - SE 
Salgueiro - SE 
Salinas - MG 
Salinópolls - P A 
Salto - SP 
Salto da Divisa - MO 
Salto de Plrapora SP 
Salto Grande - SP 
Salvador - BA 
Bambaíba - MA 
Sananduva - RS 
Sanharó - PE 
Santa Adélia - BP 
Santa Amélia - PR 
Santa Bárbara - MO 
Santa Bárbara d'Oeste - BP 
Santa Bárbara do Rio Par· 

do - SP 
Santa Branca - SP 
Santa Cruz - RN 
Santa Cruz Cabrálla - BA 
Santa Cruz da Conceição - SP 
Santa Cruz da Palma - BP 
Santa Cruz de Goiás - GO 
Santa Cruz do Capibaribe - PE 
Santa Cruz do Escalvado - MO 
Santa Cruz do Monte Caste-

lo - PR 
Santa Cruz do Norte - CB 
Santa Cruz do Rio Pardo - SP 
Santa Cruz do Sul - RS 
Santa Fé - PR 
Santa Fé do Sul - BP 
Santa Filomena - PI 
Santa Gertrudes - SP 
Santa Helena - MA 
Santa Helena de Goiás - GO 
Santa Inês - BA 
Santa Isabel - SP 
Santa Isabel do Ival - PR 
Santa Juliana - MO 
Santa Leopoldina - ES 
Santaluz - BA 
Santa Luzia - MG 
Santa Luzia - PB 
Santa Luzia do Itanhl - ES 
Santa Margarida - MO 
Santa Maria .:.... RS 
Santa Maria da Boa Vista - PE 
Santa Maria da Vitória - BA 
Santa Marta de Itablra - MO 
Santa Marta do Suaçu! - MG 
Santa Maria Madalena - RJ 
Santa Mariana - PR 
Santa Mercedes - BP 
Santana - BA 
Santana de Parnaíba - BP 
Santana de Pirapama. - MO 
Santana · do Acaraú - CE 
Santana do Cariri - CE 



Santana do Deserto - MO 
Santana do Ipanema - AL 
Santana do Jacaré - MO 
Santana do Matos - RN 
Santa Quitéria - CE 
Santa Quitéria do Mara-

nhão - MA 
Santarém - PA 
Santa Rita - PB 
Santa Rita de Caldas - MO 
Santa Rita de Jacutlnga -MO 
Santa Rita do Araguaia -

GO 
Santa Rita do Passa-Qua-

tro - SP 
Santa Rita do Sapucal - MO 
Santa Rosa - RS 
Santa Rosa de Lima - SE 
Santa Rosa de Vlterbo - SP 
Santa Teresa - ES 
Santa Tereslnha - BA 
Santa Vitória - MO 
Santa Vitória do Palmar-RS 
Santiago - RS 
Santo Amaro - BA 
Santo Amaro da Impera-

triz - se 
Santo Amaro das Brotas - SE 
Santo Anastãcio - SP 
Santo André - BP 
Santo Angelo - RS 
Santo Antônio - RS 
Santo Antônio - PR 
Santo Antônio - RN 
Santo Antônio da Ale-

gria - SP 
Santo Antônio da Platina 

PR 
Santo Antônio de Jesus 

BA 
Santo Antônio de Pãdua 

RJ 
Santo Antônio de Posse 

BP 
Santo Antônio do Amparo 

MO 
Santo Antônio do · Grama 

MO 
Santo Antônio do Içá - AM 
Santo Antônio do Jardim -

SP 
Santo Antônio do Leverger 

- MT . 
Santo Antônio do Monte 

MO 
Santo Cristo - RS 
Santo Estêvão - BA 
Santo Inãclo - PR 
Santos - BP 
Santos Dumont - MO 
São Benedito - CE 
São Benedito do Rio Prêto 

- MA 
São Bento - MA 
São Bento do Norte - RN 
São Bento do Sapucal - SP 
São Bento do Sul - SC 
São Bento do Una - PE 
São Bernardo - MA 
São Bernardo do Campo 

SP 
São Borja - RS 
São Brás - AL 
São Brás do Suaçul - MO 
São Caetano de Odlvelaa -

PA 
São Caetano do Sul - SP 
São Caetano - PE 
São Carlos - se 
São Carlos - SP 
São Carlos do Ivaf PR 
São Cristóvão - SE 
São Domingos - GO 
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São Domingos do Maranhão 
- MA 

São Domingos do Prata 
MO 

São Féllx - BA 
São Féllx do Plaul PI 
São Fldélls - RJ 
São Flllpe - BA 
São Francisco - MO 
São Francisco de Assis 
RS 
São Francisco de Golãs 

GO 
São Francisco de Paula 

J:iS 
São Francisco do Conde 

BA 
São Francisco do Glória 

MO 
São Francisco do Maranhão 

- MA 
São Francisco do Sul - SC 
São Gabriel - RS 
São Geraldo - MO 
São Gonçalo - RJ 
São Gonçalo do Abaeté - MO 
São Geraldo - MO 
São Gonçalo do Amarante -

CE 
São Gonçalo do Parã - MO 
São Gonçalo do Sapucal 

MO 
São Gonçalo dos Campos 

BA 
São Ootardo - MO 
São Jerônimo - RS 
São Jerônimo da Serra 

PR 
São João Batista do Gló-

ria - MO 
São João da Aliança - GO 
São João da Barra - RJ 
São João da Boa Vista - SP 
São João da Ponte - MO 
São João d'El Rei - MO 
São João de Merlti - RJ 
São João do Caluã - PR 
São João do Cariri - PB 
São João do Paralso - MO 
São João do Piauí - PI 
São João do SabuJl - RN 
São João do Triunfo - PR 
São João dos Patos - MA 
São João Evangellsta - MO 
São João Nepomuceno - MO 
São Joaquim - SC 
São Joaquim da Barra - SP 
São Joaquim do Monte - PE 
São Jorge - PR 
São José - se 
São José da Bela Vista - SC 
São José da Laje - AL 
São José de Mlplbu - RN 
São José de Piranhas - PB 
São José do Alegre - MO 
São José do Barreiro - SP 
São José do Belmonte - PE 
São José do Calçado - ES 
São José do Campestre - RN 
São José do Egito - PE 
Siio José do Goiaba! - MO 
São José do Jacurt - MO 
São José do Norte - RS 
São José do Rio Pardo - SP 
São Jos~ do Rio Prêto - SP 
São José dos Campos - SP 
São José dos Pinhais - PR 
São Leopoldo - RS 
Siio Lourenço - MO 
São Lourenço da Mata - PE 
São Lourenço do Sul - RS 
São Luls - MA 
São Luls de Montes Belos -

ao 

São Lula do Curu _ CB 
São Luls do Paraltlnga _ SP 
São Luls do Qultunde _ AL 
São Luls Gonzaga _ RS 
São Mamede - PB 
São Manuel - SP 
São Ma teus - ES 
São Mateus do Sul _ PR 
São Miguel - RN 
São Miguel Arcanjo - SP 
São Miguel das Ma.tas - BA 
São Miguel do Anta - MO 
São Miguel dos Campos - AL 
São Miguel d'Oeste - SC 
São Miguel do Tapulo - PI 
São Paulo - SP 
São Pedro de Ollvença 

AM 
São Paulo do Potenj! - RN 
São Pedro - SP 
São pedro da Aldeia - RJ 
São Pedro da União - MO 
São Pedro do !vai - PR 
São Pedro do Piauí - PI 
São Pedro dos Ferros - MO 
São Pedro do Sul - RS 
São Pedro do Turvo - SP 
São Rafael - RN 
São Raimundo das Manga-

beiras - MA 
São Raimundo Nonato - PI 
São Romão - MO 
São Roque - SP 
São Sebastião - SP 
São Sebastião da Boa Vista 

- PA 
São Sebastião da Grama -

SP 
São Sebastião do Alto - RJ 
São Sebastlã.o do Maranhão 

- MO 
Sã.o Sebastião do Paralso -

MO 
São Sebastião do Pacé - BA 
São Sepé - RS 
São Simão - se 
São Tiago - MO 
Sã.o Tomás de Aquino - MO 
São Tomé - RN 
São Vicente - RN 
São Vicente - SP 
São Vicente de Minas - MO 
São Vicente Férrer - MA 
São Vicente Férrer - PE 
Sapé - PB 
Sftpé-Açu - BA 
Saplranga - RS 
Sapucaia - RJ 
Sapucal-Mlrlm - MO 
Saquarema - RJ 
Sarandi - RS 
Sarapul - SP 
Saúde - BA 
Seabra - BA 
Seara - SC 
Senador Firmino - MO 
Senador Pompeu - CE 
Sena Madureira - AC 
Sengés - PR 
Senhora de Oliveira - MG 
Senhora do Pôrto - MO 
Senhora dos Remédios - MG 
Senhor do Bonfim - BA 
Sento Sé - BA 
Serra - ES 
Serra Azul - SP 
Serra Calada - RN 
Serrana - SP 
Serra do Salltre - MO 
Serra Negra - SP 
Serra Negra do Norte RN 
Serra Preta - BA 
Serra Redonda - PB 



Serrania - MO 
Serranos - MO 
Berraria - PB 
Berra Talhada - PB 
Serrinha - BA 
Serrlta - PE 
Sêrro - MO 
Sertãnia - PE 
Sertaneja - PR 
Sertanópolls - PR 
Sertãozlnho - SP 
Severlnla - SP 
Sete Lagoas - MO 
Sldrolândla - MT 
Sllva Jardim - RJ 
Sllvânia - GO 
Silveira& - SP 
Silvestre Ferraz - MO 
Sllvlanópolls - MO 
Simão Dias - SE 
Simões - PI 
Slmonésla - MG 
Slmpliclo Mendes - PI 
Siqueira Campos - PR 
Sirlnhaém - PE 
Slriri - SE 
Sitio da Abadia - 00 
Sobradinho - RS 
Sobral - CE 
Socorro - SP 
Solânea - PB 
Soledade - RS 
Soledade de Minas - MO 
Solonópolls - CE 
Sombrio - SC 
Sorocaba - SP 
Soure - PA 
Sousa - PB 
Sumaré - SP 
Sumé - PB 
Sumidouro - RJ 
Surublm - PE 
Surano - SP 

T 

Tabapuã - SP 
Tabatlnga - SP 
Tablra - PE 
Tabuleiro - MO 
Tacaratu - PE 
Taclba - SP 
Taguatlnga - 00 
Talaçu - SP 
Taló - se 
Talobelras - MO 
Talpu - RN 
Taluva - Sf 
Tamanduá - SE 
Tambaú - SP 
També - PE 
Tamboara. - PR 
Tam borll - CE 
Ta.na.bl - BP 
Tangará - se 
Tapauá - AM 
Ta.pera - RS 
Taperoá - BA 
Taperoá - PB 
Tapes - RS 
Taplraf - MO 
Taplra.tlba. - SP 
Taquara. - RS 
Taquarl - RS 
Taquaritlnga - SP 
Taquarltlnga do Norte - PE 
Ta.quarituba - SP 
Tarauacá - AC 
Tarumlrim - MO 
Tatu[ - SP 
Tauá - CE 
Taubaté - SP 
Teté - AM 
Teixeira - PB 
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Tetxeiraa - MO 
Teixeira Soares - PE 
Tenente Portela. - RS 
Teófllo Ottonl - MO 
Terenoa - MT 
Teresina. - PI 
Teresópolla - RJ 
Terra Boa - PR 
Terra Rica. - PR 
Terra Roxa - SP 
Tesouro - MT 
Tianguá - CE 
Tlbajl - PR 
Tietê - SP 
Tljucas - se 
Tljucaa do Sul PR 
Tlmbaúba - PE 
Tlmblras - MA 
Tlmbó - se 
Tlmburl - SP 
Tlmon - MA 
Tiradentes - MO 
Tiros - MO 
Tobias Barreto - SE 
Tocantlnla - GO 
Tocantlnópolls - 00 
Tocantins - MO 
Toledo - MG 
Toledo - PR 
Tomar do Geru - SE 
Tomaslna - PR 
Tombos - Mo 
Torltama - PE 
Torlxoreu - MT 
Tõrres - RS 
Torrinha - SP 
Touros - RN 
Tra ir! - CE 
Tralpu - AL 
Trajano de Morais - RJ 
Tremedal - BA 
Tremembé - SP 
Três Corações - MO 
Três de Ma.lo - RS 
Três Lagoas - MT 
Três Passos - RS 
Três Pontas - MT 
Três Rios - RJ 
Trindade - GO 
Triunfo - PE 
Triunfo - RS 
Tubarão - se 
Tucano - BA 
Tucuruf - PA 
Tumlrlttnga - MO 
Tuntum - MA 
Tupã - SP 
Tupaclguara - MO 
Tupanclretã - RB 
Tupi Paulista - SP 
Tuplrama - GO 
Turlaçu - MA 
Turmalina. - MO 
Turvo - SC 
Tutóla - MA 

u 

Ua.uá - BA 
Uaupés - AM 
Ubá - MG 
Ubalra - BA 
Ubaltaba - BA 
Uba.Jara - CE 
Ubatã - BA 
Ubatuba. - SP 
Uberaba - MO 
Uberlândla - MO 
Ublrajara - SP 
Uchoa - CP 
Ulra.úna - PB 
Umari - CE 
Umbaúba - SE 
Umbuzeiro - PB 

Una - BA 
Una! - MO 
União - PI 
União da Vitória - PR 
União dos Palmares - AL 
Upanema - RN 
Ural - PR 
Urandl - BA 
Urbano Santos - MA 
Urtlguelra - PR 
Uru - SP 
Uruaçu - GO 
Uruana - GO 
Uruburetama - CE 
Urucará - MA 
Uruçuca - BA 
Uruçul - PI 
Urucurltuba - AM 
Uruguaia.na - RS 
Urupês - SP 
Uruçanga - SC 
Urutal - oo 
Utinga - BA 

V 
VacAria - RS 
Valença. - BA 
Valença. do Pia.ui - PI 
Valentim Gentil - BP 
Va.llnhos - SP 
Valparalso - SP 
Vargem Bonita. - MO 
Vargem Grande - MA 
Vargem Grande do Sul - BP 
Varglnha. - MG 
Várzea. Alegre - CE 
Várzea da. Palma. - MO 
Várzea Grande - MT 
Vassouras - RJ 
Vazante - MO 
Veadelros - 00 
Venâncio Aires - RS 
Venceslau Brás - PR 
Vera Cruz - SP 
Veranópolls - RS 
Verlsslmo - MG 
Vertentes - PE 
Vespasla.no - MO 
Via.mão - RS 
Viana. - ES 
Viana - MA 
Vlanópolls - 00 
Vlcêncla. - PE 
Viçosa - AL 
Viçosa - MG 
Viçosa. do Ceará - CE 
Videira - se 
Vieiras - MO 
Vigia - PA 
Vinhedo - SP 
Vira.douro - SP 
Virgem da Lapa. MO 
Vlri;lnla - MG 
Vlrglnópolls - MO 
Vlrgolãndla - MO 
Visconde do Rio Branco 

MO 
Viseu - PA 
Vitória. - ES 
Vitória. da. Conquista - BA 
Vitória de Santo Antão 
PE 
Vitória. do Mearlm - MA 
Vitorino Freire - MA 
Volta. Grande - MO 
Volta Redonda - RJ 
Votuporanga - BP 

X 
Xanxerê - SC 
Xapurl - AC 
Xavantes - SP 
Xa.xlm - se 
Xlquexlque - BA 
Xoplnzlnho - PR 
Xorrochó - BA 
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ATLAS DEMOGRAFICO MUNDIAL 

"Há vários anos, a Academia de 
Ciências de Heildeberg, na Alemanha, 
resolveu promover a elaboração de um 
atlas mundial de epidemias e endemias, 
confiando a tarefa ao professor Ernest 
Rodenwald, diretor do Centro de Pes
quisas de Geo-Medicina e ~igiene, ~a 
mesma academia •. J!:sse cientista convi
dou o conhecido demógrafo, professor 
Friedrich Burgdoerfer, para elaborar na 
parte essencial das estatísticas da po
pulação. 

No decorrer dos trabalhos acumu
]Du-se tamanho repositório de material, 
justamente no tocante a dados demo
gráficos, que a referida academia e a 
casa editôra resolveram divulgar, ::i.lém 
e em separado do Atlas de Epidemias e 
Endemias, já editado em três grandes 
volumes, um Atlas Demográfico Mun
dial. Animaram-se para tanto os au
tores e responsáveis pela obra com a 
repercussão que os primeiros esboços 
definitivos dos mapas encontraram 
quando expostos no congresso do Ins
tituto Internacional de Estatística, rea
lizado em 1953 em Roma. Também em 
1955, no Congresso de Quitandinha, 
Burgdoerfer, que fazia parte da delega
ção alemã, submeteu vários exemplares 
dos mapas, então já impressos, ao exa
me dos colegas ali reunidos, logrando 
expressivos apiausos. 

A divulgação em separado justifica
se, aliás, tanto mais quanto o assunto 

Nota - Comentário de autoria do economis
ta João Jochmann sôbre o Atlas Demográfico 
Mundial de Frledrlch Burgdoerfer, editado em 
Hamburgo. Transcrevemo-lo, com a devida vê
nia, de O Observador Econômico e Financeiro 
(edição de julho de 1957) . 

• Atlas Demográfico Mundial, - Dlstrlbul
çl!.o da população mundial por volta de 1930. 
(Welt-Bevoekerungs-Atlas) . Frledr!ch Burgdoer
fer. Casa Ed!tôra Falk. Hamburgo . 

pode contar com amplo círculo de in
teressados, mesmo além dos técnicos em 
demografia: economistas, sociólogos, 
geógrafos e políticos. 

Pouco depois do conclave de Qu1-
tandinha o atlas ficou terminado, ten
do sua elaboração algo dilatada por
quanto o autor se valia, sempre que pos
sível, dos resultados censitários de 1950 
o'u 1951. Jl:sses censos, -concebidos e 
sugeridos pela ONU como o primeiro 
recenseamento mundial da população, 
foram executados, atendendo, em gran
de parte, a um programa mínimo co
mum, por 76 países cujos habitantes em 
conjunto representam 1440 milhões, ou 
sejam cêrca de 60% da população mun
dial. 

Entre os que não participaram do 
empreendimento figuram infelizmente 
a China e a Rússia. O primeiro dêsses 
países, que realizara o seu último censo 
em 1926 e que, de início, tencionava pro
ceder, de conformidade com o plano aa 
ONU, a novo levantamento demográfico, 
desistiu na última hora, contando com 
uma população estimada para 1951 de 
464 milhões, ou sejam 20% do total 
geral. 

A União Soviética não executou 
mais um recenseamento geral depois de 
1939, ocasião em que verificou uma po
pulação de 193 milhões; calcula-se para 
1950/51 o número de seus habitantes cm 
pouco mais de 200 milhões, isto é, 8% 
da população mundial. 

Quanto aos demais países que não 
ofereciam resultados censitários dentro 
do projeto da ONU, representando um 
conjunto de 12% dos habitantes do 
mundo, trata-se ou de países que rea
lizaram recenseamentos entre 1945 e 
1949 ou então de certas regiões da Asia 
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e Afrlca, ainda não dotadas de um ser
viço estatístico. 

Os mapas agora apresentados mos
tram a distribuição das populações 
continentais e mundial, partindo em 
cada estado da menor unidade adminis
trativa para que estavam disponíveis 
dados: no caso do Brasil, do município. 
Essas unidades foram agrupadas segun
do classes de habitantes que são repre
sentadas por bolinhas de côres e tama
nhos diferentes. As bolinhas são dese
nhadas sôbre mapas fisiográficos que 
mostram ainda a configuração orográ
fica e hidrográfica, bem como as fron
teiras políticas; aliás, com o cuidado 
e a minuciosidade duma tradicional e 
avançada casa gráfica, especializada 
na gravura de mapas geográficos. 

Apontou uma voz critica na Alema
nha que na localização de algumas pou
cas cidades situadas ~ôbre o rio Reno, 
ocorrem pequenos eqmvocos, tendo sido 
lançados os nomes das mesmas no lado 
direito do afamado rio enquanto se 
acham, na realidade, na margem es
querda. Ora, tais deslizes, a nosso ver, 
têm importância insignificante, deven
do-se talvez às conhecidas dificuldades 
técnicas inerentes à inscrição de nomes 
em mapas de regiões de extensão pe
quena, mas de hiperdensidade demo
gráfica. 

A finalidade de um atla~ demográ
fico não poçl.erá ser a da localização ri
gidamente exata de cidades, mas sim a 
de proporcionar uma visão clara e cer
ta da distribuição das populações e 
concomitantemente da densidade demo~ 
gráfica. E esta visão é proporcionada 
de maneira excelente pela obra em 
questão. 

O Atlas apresenta, além dos mapas 
continentais, ainda os seguintes: 

- Os Estados Unidos e as zonas ad-
jacentes do Canadá e México 

- A Europa Central 
- Os países mediterrâneos 
- O mundo. 
Certamente figurariam mapas es

peciais também para a Asia e outro pa
ra a Rússia, se os dados básicos relati
vos à China e à União Soviética tives
sem caráter censitário. 

Nos tempos que correm, merece 
atenção particular a representação car
tográfica da área do Mediterrâneo e 
da Europa Central. A distribuição das 
diversas populações nas duas grandes 
regiões, e mais ainda, o enorme desní
vel da densidade demográfica contri
buem não pouco para tornar compreen-

síveis as fortes tensões ali reinantes · 
nem novas nem limitadas à órbita m~ 
ramente demográfica. 

~si~ como as _inscrições, títulos e 
expllcaçoes dos proprios mapas tam.:. 
bém os textos analíticos, da autÔria do 
professor Burgdoerfer, estão redigidos 
em alemão e inglês. 

Cumpre mencionar, ainda, que no 
~elo daquelas análises aparecem 36 pi
ramides de idade das populações cujos 
resultados censitários permitiram os 
respectivos cálculos. É notável compa
rar-se tais pirâmides, de paí~ para país, 
agrupando, de um lado, aqueles que so
freram os efeitos da guerra total e de 
out:o lado, os cuja população civil,' es
pe_c1almente crianças, mulheres e an
ciaos ficou poupada daqueles efeitos e; 
ainda, os que conseguiram manter-se 
afastados do cataclismo de 1939/45. A 
diferença profunda e bem plástica, ape
s~r ~a frieza matemática daquelas pi
ramides, torna-se uma advertência cla
ra e séria para o futuro fàcilmente com
preensível para leigos, técnicos e até 
para estadistas". 

~ 

GEOGRAFIA DOS PREÇOS 
A respeito do trabalho em epígrafe, 

de autoria do engenheiro Moacir Ma
lheiros Fernandes Silva, transcrevemos 
o registro de Waldemar Cavalcanti, pu
blicado em O Observador Econômico e 
Financeiro, ano XXII, n.0 256, junho de 
1957: "Não são os transportes ferroviá
rios que encarecem os gêneros alimentí
cios" - êste o subtítulo, altamente 1m
gestivo e mesmo atraente, de um ensaio 
do engenheiro e geógrafo Moacir Ma
lheiros Fernandes Silva, recentemente 
publicado pelo Conselho Nacional de Es
tatística. O ensaio tem o título de Geo
grafia dos Preços e faz parte de uma 
coleção, a Coleção Teixeira de Freitas, 
composta de trabalhos de natureza téc
nica ou científica sôbre temas e proble
mas nacionais, com· bases em dados co
lhid-0s pelo sistema estatístico nacional. 

A expressão "geografia dos preços", 
explica o autor, logo às primeiras linhas, 
que foi encontrá-la pela primeira vez 
num livro do Prof. D. Philip Locklin, 
da Universidade de Illinois. E assim a 
define: " ... a distribuição, pela super
fície territorial de um país, ou de Jma 
região qualquer, dos preços das merca
dorias, desde os seus locais de produção, 
onde os seus preços são os mais baixos 
possível, até os seus locais de consumo 
ou até os seus locais de exportação, ca· 
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so esta ocorra, locais êsses, uns e ou
tros, nos quais os preços são, em geral, 
tanto mais altos quanto mais afastados 
estejam êsses últimos locais daqueles 
outros locais originários, ou de produ
ção". 

Trata-se, portanto, de um ensaio de 
geografia econôinica, matéria em que 
se especializou o autor, a quem devemos, 
aliás, outros estudos pioneiros, quanto 
aos transportes no Brasil. 

Inicialmente, o Prof . Moacir Ma
lheiros apresenta o panorama da situa
ção ferroviária do país, considerando 
exígua a quilometragem existente em 
relação à nossa extensão territorial, é 
óbvio. Em seguida, passa a apreciar as 
estatísticas concernentes ao transporte 
de gêneros alimentícios nas principais 
estradas de ferro do país, demorando-se 
numa análise minuciosa de correlação 
dos preços de transportes e dos preços 
dos gêneros alimentícios . 

Vale a pena, neste rápido registro, 
resumir as conclusões principais do tra
balho do pesquisador brasileiro: 

1 - As nossas estradas de ferro, 
sem embargo dos inestimáveis serviços 
que prestam à movimentação das utili
dades do e para o interior do país, es
tão ainda deficientes: 

a) quanto à sua quantidade, nois 
é pequena a extensão quilométrica total. 
se considerarmos a nossa extensão ter
ritorial e o crescimento notável da po
pulação; 

b) em sua distribuição pelo ter
ritório nacional, que é muito irregular, 
havendo grandes extensões do territó
rio desprovidas de vias férreas e, em 
outras regiões, linhas econômicamente 
deficitárias, cuja persistência não 'mais 
se justifica, devendo ser substituídas 
na forma da legislação vigente por ser
viços rodoviários (autocaminhões e 
ônibus); e 

e) quanto à sua qualidade - pelas 
muitas imperfeições dos traçados (em 
perfil e em planta), pela escassez <ie 
material rodante, pela insegurança da 
via permanente (trilhos leves, escassa 
dormentação, falta de lastramento) , 
pela falta de aparelhamento, em suma. 

2 - A situação atual de nossas es
tradas de ferro não é devida à falta de 
planejamento, em matéria de transpor
tes, pois que têm havido, desde algum 
tempo, planos de obras e equipamentos 
(para melhorar os transportes existen
tes) e também planos de viação (para 
ampliar a rêde respectiva, do ponto de 
vista nacional) . A causa, segundo o 
Eng.o 'Artur Castilho, é que estão sendo 

fornecidos recursos em desproporção 
alarmante com as necessidades :eais 
das ferrovias nacionais . 

3 - O transporte de gêneros ali
mentícios pelas nossas estradas de fer
ro, excluído o transporte de animais 
vivos, corresponde, aproximadamente, 
a 20% do volume total de mercadorias 
(de tôda espécie) transportadas pelas 
estradas de ferro. 

4 - Apesar da precariedade de 
nossos transportes ferroviários (em 
quantidade e em qualidade) , é necessá-:
rio reconhecer-se, e acentuar-se, que 
não são os fretes ferroviários a verda
deira causa, como por vêzes alegam os 
interessados, da exagerada elevação dos 
preços dos gêneros alimentícios, no va
rejo, pois há notável desproporção entre 
as curvas de crescimento dêsses preços, 
comparativamente às dos fretes ferro
viários respectivos. 

5 - Finalmente - última conclusão 
do Prof. Moacir Malheiros -, pleitear 
que as estradas de ferro transportem 
por preços ínfimos (iguais ou ~esmo 
inferiores ao custo do transporte) e pre
tender que elas se trasformem em ins
titutos de loucura beneficente, segundo 
a expressão que se atribuiu a Paulo de 
Frontin. 

iC 

ORLANDO VALVERDE - Planalto Me
ridional do Brasil - Editado pelo 
Conselho Nacional de Geografia . 
Rio de Janeiro, 1957 . 

O presente trabalho constitui um 
dos guias da série de nove outros, orga
nizados para as excursões cientificas 
efetuadas em 1956, como parte do XVIII 
Congresso Internacional de Geografia 
e que se estenderam por todo o territó
rio brasileiro, abrangendo-lhe os aspec
tos mais característicos. Tais guias re
presentam o resultado de viagens e pes
quisas e proporcionam uma visão geral 
e atualizada das principais regiões do 
Brasil, dando ensejo ao conhecimento 
mais pormenorizado da geografia física 
e humana de algumas áreas escolhidas. 
li:sses livros-guia foram publicados em 
francês , inglês e português, tendo as 
edições nas duas línguas estrangeiras 
aparecido por ocasião do XVIII Con
gresso Internacional de Geografia . A 
divulgação em idioma nacional ficou a 
cargo do Conselho Nacional de Geogra
fia . 

Feito para a excursão ao planalto 
meridional do Brasil, divide-se êste vo
lume em quatro partes.· A primeira de-
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las, sob o titulo "Características Ge
rais", compreende: delimitação, relêvo 
e estrutura, clima, vegetação e povoa
mento. A segunda, intitulada "Aspec
tos Regionais", abrange as regiões do 
Norte do Paraná, a secção Apucarana
Castro, os Campos Gerais do Paraná, 
o planalto de Curitiba, a serra do Mar, 
a baixada litorânea paranaense, os va
les do Itajaí e do Itapocu, os pequenos 
vales da vertente atlântica, o litoral ca
tarinense, a secção Florianópolis-Lajes, 

os campos de Lajes e de Vacaria, a re
gião de colonização Italiana do planalto 
rio-grandense Caxias do Sul-Pôrto Ale
gre, Pôrto Alegre, Pôrto Alegre-Santa 
Cruz do Sul e a região Santa Cruz do 
Sul e o fumo no Rio Grande do Sul. 

Finalmente, oferece a terceira par
te itinerários percorridos na excumão 
ao Sul do Brasil, bibliografia, índice 
das ilustrações e mapas que enriquecem 
o texto. 

A.V.L. 

Periódicos 
O OBSERVADOR ECONôMICO E FI

. NANCEIRO - Ano XXII - Ns. 252, 
253, 254, 255, 256, 257 e 258. 

Dentre as contribuições que se en
contram nos volumes de fevereiro a 
agôsto do corrente ano, desta concei
tuada publicação, destacam-se as i;e
guintes: 

N.0 252 - Fevereiro de 1957: "Ali
mentação em 1957 - Transformação 
Industrial da Pecuária Mineira"; 
"Mercado de Energia do Sistema .Mo
çoró", por Ethel Lilian Neubarth; "São 
Paulo e a Borracha", por Ari S. AvUa. 

N.O 253 - Março de 1957: "A Im
portância da Engenharia no Desenvolvi
mento do Brasil de Hoje'', pelo general 
Edmundo de Macedo Soares; "Mais Es
tradas para Minas Gerais"; "Arredores 
da Cachoeira de Itaparica", por Hilde
brando Meneses; "Fatôres Estruturais e 
Conjunturas do Comércio Exterior", por 
Inácio Tosta Filho. 

N.º 254 - Abril de 1957: "O Recife 
Cidade Regional'', por Pelópidas Silvei
ra; "A Castanha do Caju no Nordeste", 
por Mauro Mota. 

N.0 255 - Maio de 1957: "Desconti
nuidade Administrativa na Luta Contra 
as ·Sêcas", por Honorato de Freitas; 
"De Todo o Mundo - Minérios da Amé
rica Latina"; "Fatôres Estruturais e 
Conjunturas do Comércio Exterior 
(II)", por Inácio Tosta Filho. 

N.0 256 - Junho de 1957: "Um 
Nome em Evidência - Rondon, o Paci
ficador", por Teixeira Neto; "Viveiros 
do Litoral Pernambucano'', por Sousa 
Barros; "Produtividade para o Bra;;il", 
por Renato Araújo Sampaio . 

N.0 257 - Julho de 1957: "Pela 
Companhia Vale do Rio Doce - Au
menta o Brasil a Exportação de Miné
rios de Ferro". 

N.º 258 - Agôsto de 1957: "Econo
mia e Finanças - 1957", por Wagner 
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Estelita; "A Ligação Rio-Bogotá", por 
Jerônimo Monteiro Filho; "Agave em 
Crise'', por Hildebrando Meneses; "O 
DNOCS e os Municípios do Poligono", 
por José Andréa; "Vias de Comunicação 
- Rio-Bahia ou Belo Horizonte-São 
Paulo?". 

A.V.L. 
~ 

REVISTA DEL INSTITUTO DE GEO
GRAFIA - Universidad Mayor de 
San Marcos - Facultad de Letras 
- Lima, Perú. 

Número 2 - 1956 - Enfeixa o tra
balho do geólogo Dr. L. G. Weeks "Pa
leogeografia da América do Sul" em 
tradução para o espanhol, na qual se 
esboçam os caracteres principais da es
trutura geológica do continente, mos
trando-se, ao mesmo tempo, as várias 
semelhanças que apresentam a estrutu
ra continental e a história geológica 
das Américas do Norte e do Sul. São 
também examinados os acontecimentos 
da história do continente sul-america
no interpretados de acôrdo com a estra
tigrafia, a estrutura e outros caracteres 
geológicos . 

Número 3 - 1957 - Publica, além 
de matéria informativa, os trabalhos se
guintes: "Problemas Meteorológicos e 
Hidrológicos (Primera y Segunda Par
te"), por Rafael Da vila Cuevas; "Notas 
sobre Morfologia Glacial Peruana'', por 
Carlos Nicholson; "Contribución al de
sarrollo de la conciencia geopolítica", 
por Walter Francisco Leiblinger; "La 
Ensefí.anza de la Geografia y Bases para 
su Reforma en el Colegio Secundaria 
del Perú", por Efrain Orbegoso Rod!"i
guez; "Consideraciones en torno a la 
Elaboración de los Programas de Geo
grafia", por Maximo Barrantes Zamoi'a; 
"Bibliografia Sobre el Lago Titicaca", 
por E .O.R. 

A.V.L. 



Apontamentos Biobibliográficos 
PROFESSOR FRANCIS E. RUELLAN 

Sob o título "A Hora da Despedida 
do Professor F. Ruellan" o Dr. Virgí
lio Corrêa Filho escreveu no Jornal do 
Comércio, edição de 17-3-1957, o artigo 
abaixo, que transcrevemos com a de·1ida 
vênia: "Por março de 1941, deslumbrou
se diante do panorama impressionante 
da Guanabara douto viajante, que mais 
tarde lhe consagraria páginas definido: 
ras de sua evolução. 

Na época, exercia função milita.r, 
como lhe ocorrera na Primeira Guerra, 
onde conquistara os galões de tenente 
de artilharia . 

Mobilizado novamente, em setembro 
de 1939, atuou no Estado Maior do Exér
cito do qual mandaram servir, com o 
pôsto de major, de adido militar, junto 
às legações da França em repúblicas da 
América Central e do Sul. 

Era função mais afeiçoada à sua 
vocação, de paladino da cultura fran
cesa por tôda a parte a que chega::ise. 
Especialmente, quando se tratasse de 
Geografia, em cujo estudo madrugou. 

Desde que se iniciou nos bancos uni
versitários na própria cidade, Rennes, 
onde nascera a 30 de setembro de 1894, 
manteria o propósito de aprofundá-lo. 

Para tanto, freqüentou, ainda, as 
.universidades de Strasbourg e de Paris, 
que lhe concederam diplomas de habili
tação em história e geografia, a que l:'t>r
viu de remate o de "Doctorat en Let
tres". 

- Ao mesmo tempo, freqüentou aulas 
de Ciências Econômicas, das "Facultés 
de Droit" e do "Museum d'Histoire Na
turelle", ém cujo laboratório de ciências 
geológicas e mineralógicas praticou, an
sioso de armazenar conhecimentos, de 
que mais tarde saberia utilizar-se a 
preceito. 

Começou, então, a propagá-los na 
Escola Naval francesa de Brest, como 
professor de Geografia, que também en
.sinou em Liceus de Paris. 

Mas, em 1930, preferiu ser assisten
te no Laboratório de Geografia, da "Éco
le de Hautes Études", no "Institut de 
Géographie de l'Unlversité de Paris", 
onde não lhe tardou a promoção a di
retor-adjunto, sob a chefia de E. De 
Martonne . 

Para pesquisas geográficas, estaria 
suficientemente aparelhado, como evi
denciaram os cursos que ministrava na 
Sorbonne, na "École Nationale de la 
France d'outre mer", na "École Supé
rieure de Commerce". 

Enviado ao Japão anteriormente, 
fundou em Kioto, com o embaixalior 
Paul Claudel, o Instituto Franco-Japo
nês de Kwansai, cuja direção lhe cou
be, para melhormente difundir a ciên
cia geográfica pela Coréia, Mand
chúri.a, China do Norte e Formosa, 
cujos territórios perlustrou em excur
sões de estudos . Ao fim de trabalhoso 
qüinqüênio, regressou com os originais 
de "Le Kwansai'', estudo geomorfológi
co de uma região japonêsa'', ilustrado 
com 184 mapas, gráficos, gravuras, além 
de um atlas com fôlhas em oito côres. 

Editada em 1940, a sua maior obra 
elaborada no Japão já tinha sido pre
cedida por inúmeras contribuições es
tampadas em revistas de alto prestígio. 
As primeiras versaram assuntos fran
ceses, como "Note sur le raz-de-marée 
du 9 janvier 1924 sur les côtes de 
l'Atlantique" (in Bulletin de la Societé 
geol. et miner. de Bretagne, tome V, 
fase. 1 - 1924) . 

Cours de géographie de l'tcole Na
vale - 1925, mas as segundas referi
ram-se, em maioria, a fenômenos ob
servados no Oriente. Ora tratavam da 
geografia econômica, em Le riz (L'In
formation géographique, junho-julho 
de 1938) . 

L'économie japonaise (L'inf. géog., 
junho-julho de 1937) • 
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La prOduction du riz au Japon 
0938), ora mais freqüentemente, de 
fisiografia, ramo das suas predileções. 

Escreveu a propósito: 
La vigueur de l'érosion normale au 

Japon, tese apresentada ao Terceiro 
Congresso Científico Pan-Pacifico, de 
1926, e publicada em seus anais. 
.. . . La décomposition et la désagréga
tton du granite à biotite au Japon et en 
Corée et les formes du modelé qui en 
resultent" , que a Academia des Scien
ces de Paris publicou, em 1931 . 

"La morphologie de la Mer Inte
rieure du Japon . Nature des proble
mes et recherches préliminaires (Bull . 
de l' Ass. des Géographes Français, 
1931) . 

"Les déformations transversales 
dans le relief de l'archipel japonais -
Le relief et la structure du J apon du 
Sud-Ouest" (Annales de Geographie) . 

"Le typhon du 21 septembre 1934 
du Japon". (Bull. Ass. des Géographes 
Français - 1935) . 

La Mandchourie - Esbôço de al
guns problemas gográficos. 

Com as credenciais estampadas em 
tais escritos, divulgadas por L'lnfor
mation Géographique - Annales de 
Géographie" - Bull. de l'Ass. des Géo~ 
graphes Français - e outras publica
ções conceituadas, pode-se afirmar que 
a sua nomeada o precedera na capital 
brasileira . 

Por feliz coincidência, ao conhecê
la, a desmobilização o dispensara de 
obrigações militares. Estaria de novo 
disponível para seguir a sua voca:;ão, 
que permitiu ao Ministério da Educação 
contratá-lo para a Faculdade de Filoso
fia, ao mesmo tempo em que o Co!lse
lho Nacional de Geografia o atraiu pa
ra orientar as investigações dos seus 
técnicos . 

Não admira que lhe fôsse amistoso 
o acolhimento. Desde os primeiros con
tactos, harmonizaram-se às maravilhas 
o CNG, aind~, na fase de ensaio dos seus 
primeiros passos, ansioso de desvendar 
os mistérios geográficos do Brasil e o 
proficiente pesquisador, que se empe
nhava em propagar os sábios conhf!ci
mentos, de que lhe proviera admirável 
renome . 

Com proveitosa habilidade, asso
ciou ambas as comissões, para lhes au
mentar o influxo cultural. 

Na Faculdade, revelava-se o exposi
tor, que versaria temas atraentes, ~on
forme justificou em conferência de 26 
de junho de 1942, proferida perante o 
VIII Congresso BrasUeiro de Educação, 

reunido em Goiânia, para solenizar o 
seu batismo cultural. 

"Les Methodes d'Enseignement de 
la Géographie" afigurou-se-lhe titulo 
perfeitamente adequado aos ensina
mentos, que difundia com prazer, con
soante declarou, ao terminar, com refe
rências auto-biográficas. 

"Cett~ conférence a pour moi une 
signification particuliere, car il y a 
maintenant trente années que j'ai de
cidé de consacrer mon activité à l'étude 
de la géographie". 

Nem as duas guerras o desviaram 
d·a vocação. Jovem tenente de reserva 
da artilharia na primeira, de 1914-1918, 
comprazia-se em observar a formação 
da crosta, golpeada pela trincheira e cm 
colhêr amostras de rochas. 

Jamais abandonou as suas investi
gações, continuadas quando favore
ciam as circunstâncias. "Je n'y ai au
cun mérite particulier, continuou a 
confidenciar, car j'ai toujours trouvé 
dans les travaux une joie profonde et 
je ne puis espérer de plus belle satis
faction que de la faire partager à mes 
étudiants" . 

Nessa ocasião, não era somente a 
capital nascente de Goiás, que se bati
zava, mas também o sagaz geógrafo 
bretão, cuja iniciação na paisagem ser
taneja lhe deixou recordações inesque
cíveis. Daí por diante, raro deixada 
de aproveitar as férias escolares, ou 
qualquer outra oportunidade, para em
preender excursões de estudos em com
panhia dos seus alunos de ambas as 
instituições, com predominância, em 
número, dos colaboradores do CNG, a 
cuja custa corriam as despesas respec
tivas. 

Sobrava-lhe, portanto, autoridade, 
para tratar de "Trabalhos de campo 
nas pesquisas originais de Geografia 
Regional" (R .B .G . - Ano VI N.º 1). 

Com a sua experiência, poderia 
firmar, no tocante à escolha dos parti
cipantes de alguma excursão de estu
dos. 

"Devem ter ampla cultura geográ
fica, tal como se pode exigir de candi
datos ao doutorado, e ter o espírito 
orientado para a descoberta, não fan
tasista, porém baseada em observações 
bem feitas e em raciocínio cientifica
mente conduzido" . 

Distinguiu, a princípio, dois tipos 
diferentes de excursões, que podem ser 
de reconhecimento, ou destinadas a in
vestigação minuciosa. Como início de 
trabalho do primeiro tipo, de itinerário 
definido, convencionou "o reconheci .. 
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mento e a análise das formas elemen
tares do relêvo", indicados por observa
ções e nomenclatura correta. ~clare
ceu, a propósito: "numerosos esboços 
panorâmicos ou detalhes a mão livre e 
a câmara clara, medidas e visadas cui
dadosas e fotografias com indicação 
do dia, hora, ponto de estação, nome 
e orientação dos principais acidentes 
trarão dados precisos indispensáveis 
para cada ponto de observação ou 
estação do itinerário". 

Para tais operações, relacionou o 
equipamento necessário que permitiu 
ao geógrafo "aplicar, sempre que neces
sário, os processos de topografia e de 
geologia de reconhecimento". 

2.0 Apontou, ainda, a "necessidade 
de levantamento", para ligar o ponto 
observado à carta da região, se alguma 
houver, em escala grande, ou suprir
lhe a carência por meio de levantamen
tos expeditos, até local perfeitamente 
identificável. Seria necessário material 
topográfico, acorde com suas especifi
cações. 

Fazia-se mister, igualmente, desco
brir as relações entre o relêvo e a es
trutura, e cuidar de pesquisas clim:ito
lógicas, pesquisas hidrográficas, pesqui
sas de geografia humana, para caracte
rizar "as formas, a situação e a distri
buição de habitat rural", o sistema de 
ocupação do solo, e a resultante econo
mia regional. A investigação acêrca da 
produção doméstica, do ganha-pão e de 
outros aspectos, "completada por algu
mas informações sôbre o regime de tra
balho, dará imediatamente os elemen
tos necessários para orientar o estudo 
dos gêneros de vida rural". 

Afinal, "a excursão de reconheci
mento não pode negligenciar um In
quérito sôbre as principais origens do 
povoamento, pois os costumes levados 
por um grupo étnico têm uma impor
tância geográfica considerável". 

Para melhor aproveitamento dos es
forços dos excursionistas, aconselhou a 
sua distribuição por três grupos, incum
bidos, respectivamente, de pesquisas de 
geomorfologia, de climatologia, de geo
grafia humana e econômica, dirigidos 
por um chefe e um secretário. 

Depois de minudenciar a tarefa de 
cada grupo, e do chefe respectivo, auxi
liado por um secretário, sublinhou que 
"o êxito dêsse gênero de excursões está 
ligado a uma estrita disciplina, voluntà
riamente consentida pelos participantes, 
no interêsse comum". 

"Rapazes e moças iguais nas suas 
atribuições e estas devem ter coragem 

para carregar sua própria bagagem, o 
instrumento pelo qual são responsáveis, 
aceitando auxílio somente em caso de 
grande fadiga". 

Afeiçoado à disciplina militar, o 
professor Ruellan adaptou-a às suas ex
cursões geográficas, que não raro csta
fa vam os expedicionários. 

Em compensação, habilitou-os :para 
futuras campanhas, além de lhes tt-ans
mitir a própria convicção, consoante a 
qual a "investigação no campo é a fon
te viva de tôda observação e interpre
tação nova". E, mais, "só existe geo
grafia de gabinete para o compilador". 
Em tais expressões revelou-se-lhe o 
conceito fundamental, que o levou a 
acrescentar: "desde a origem da geo
grafia moderna, todos os grandes mes
tres não seguiram outro método, o úni
co em verdade que pode libertar a pro
dução geográfica do trabalho livresco 
e de vão palavrório sem base científi
ca e sem nenhuma relação com a vida 
do Globo". 

Assim ensinou o professor Ruellan 
aos alunos e companheiros de exr,ur
sões, cujo número aumentou gradati
vamente, para maior benefício dos cur
sos que professava, com maior ênfase 
no de Geomorfologia, ramo de sua pre
dileção, em que pontifica sàbiamente, 
também cuidava de reduzir a escrito os 
resultados de suas indagações. 

Em 1945, deu a lume Um No1;0 Mé
todo de Representação Cartográfica do 
Relévo e da Estrutura, aplicado à re
gião do Rio de Janeiro. 

Embora tivesse provado a exeqüibi
lidade do processo, não o repetiu cm 
nenhuma outra zona, que lhe pudesse 
proporcionar as necessárias informações 
a respeito da planimetria, altimetria e 
formação geológica. 

Contemporâneamente, a outro nú
mero da Revista Brasileira de Geogra
fia, que já lhe acolhera a anterior, 
confiou a "Evolução Geomorfológica c1.a 
Baía de Guanabara e das Regiões Vi
zinhas". 

Lealmente declarou, de início, que o 
trabalho derivou das "primeiras excur
sões feitas quando chegamos ao Brasll 
em março de 1941", completadas ulte
riormente quando, à frente de seus alu
nos, cujos nomes citou, repetiu-as por 
mais de uma vez. 

Das observações participaram, sem 
dúvida, inúmeros colaboradores, que se 
exercitaram, sob a sua direção, em ob
servar os aspectos geográficos, que se 
lhes deparassem, e apreender as suas 
características. 
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Mas a interpretação do conjunto 
coube ao professor, em admirável mo
nografia, que os doutos acolheram com 
aplausos e os .principiantes manuseiam 
com proveito. 

Não foi obra de improvisação, por 
ter exigido perseverantes pesquisas, 
continuadas por mais de um triênio 
tanto no terreno, quanto igualmente 
nas bibliotecas e arquivos cartográficos, 
em consulta a mapas antigos. 

Por fim, concluiu: "a maravilhosa 
baía, que não se pode deixar de admi
rar, não é um rio, como, sem dúvida, 
se julgou ao chamá-la Rio de JanP.iro, 
porém deve suas formas mais originais 
à erosão pluvial com grandes retoques 
ocasionados pela invasão e acumula
ções marinhas e merece, pelo menos, o 
nome de Rio da Guanabara". 

Interrompendo, por breve prazo, as 
suas cogitações aplicadas ao Brasil, o 
patriota francês, zeloso do futuro do 
seu país, redigiu Quelqu1s Problemes 
Allemands da la Paix, de 1946, basea
do nos ensinamentos de geografia. 

Mas, os problemas do Brasil empol
garam-no de novo, e então escreveu 
acêrca de As Aplicaçães da Fotogra
metria aos Estudos Geomorfológicos 
(1950). 

Nessa ocasião, já poderia abran
ger em suas observações a imensidão 
do território brasileiro, que perlustrara, 
primeiramente na parte oriental, con
forme assinalou o Boletim Geográfico, 
desde 1943. 

Examinara, em tertúlias freqüen
tes, a região de Campo Belo e Itatiaia, 
o vale do Paraíba, o afundamento do 
São Francisco, a cachoeira de Itapari
ca, Curral d'El-Rei, a evolução do rio 
Piracicaba e a situação de Nova Era, 
estrutura e relêvo de Itabira, aspectos 
geomorfológicos do litoral brasileiro no 
trecho compreendido entre Santos e 
Rio Doce, a interpretação geomorfoló
gica das relações do vale do Paraíba 
com as serras do Mar e da Mantiqueira, 
a região litorânea do Parati e Angra 
dos Reis e Mangaratiba. 

Varou, em seguida, a faixa disten
dida de Curitiba a Foz do Iguaçu, que 
lhe inspirou mais de uma contribuição. 

Galgou, de outra feita, o Planalto 
Central, como dirigente de uma das 
turmas de estudo para a localização da 

nova capital. Prosseguiu, a serviço da 
"Fundação Brasil Central", por Aragar
ças, Xavantina, a serra do Cachimbo, 
e a coletoria do Pará. Por último, 
atuou em Manaus, cujas primeiras tur
mas de estudantes de geomorfologia 
praticaram sob sua direção. 

Estivera, também, em Cuiabá,. e a 
vizinha Chapada, de sorte que lhe 
eram conhecidos os principais aspectos 
geográfic_ps do Brasil, que versou em 
O Escudo' Brasileiro e os Dobramen
tos de Fundo (1952), cujas 36 pági
nas, densas de conceitos, evidenciam 
os seus profundos conhecimentoa da 
geomorfologia brasileira. 

Ainda continuaria a ampliar as 
suas investigações, comunicadas a a.s
sociações científicas, além de funda
mentarem as suas preleções nas :F'a
culdades de Filosofia, desta capital, de 
São Paulo, e outras, mais a espaço, caso 
não se extinguisse o prazo de sua au
sência de Paris, consentida · pelo go
vêrno. 

Acatou a ordem de recolher-se à pá· 
tria, que representara superiormente 
em tôda a parte onde se encontrasse. 

No Brasil, principalmente, onde 
conquistou amigos e formou alunos, 
que lhe assimilaram os ensinamentos. 

E assim o provaram à hora da des
pedida, quando se confessaram devedo
res do que aprenderam em geomorfo
logia ao proficiente orientador de seus 
trabalhos de campo. A sua permanên
cia de três qüinqüênios na capital bra
sileira, embora interrompidos periõdica
mente com as visitas à França, assina
lou-se no desenvolvimento dos estudos 
geográficos, em particular no CNG, co
mo verdadeiro m~o entre duas fases 
bem diferentes. 

Certo, precedeu-o o professor P. 
Deffontaines, em São Paulo, P. Monbeig, 
cujos méritos os seus alunos proclamam. 
Nenhum, tod.avia, permaneceu por 
maior tempo na direção de turmas de 
alunos e de excursões geográficas de 
correspondente amplitude. 

Não admira que tenha sido mais 
intensa e dilatada a influência do pro
fessor Francis Ruellan, que pode ufa
nar-se do êxito da sua missão de pro
pagador da escola geográfica francesa 
no Brasil, por ter sabido cumpri-la ma
gistralmente". 

--AOS EDITORES: l:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada entretanto registari 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que seJaDl 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão de bibliografia referente à geografia brasileira. 
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MARANHÃO 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO DffiE
TôRIO REGIONAL DE GEOGRAFIA NO PE
:RtODO DE JULHO DE 1955 A AGOSTO DE 
1956, LIDO PELO RESPECTIVO DELEGADO: 
"Tal como nos anos anteriores não logrou êste 
órgão, por motivos superiores à sua vontade, 
alcançar a meta a que se destinava, entretan
to procurou cumprir sempre as determinações 
exaradas nas resoluções das Assembléias Ge
rais e do Diretório Central • 

Contando com o auxilio financeiro de 
Çrt 25 000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) con
cedido pelo Conselho Nacional de Geografia, 
e com o auxilio da Inspetoria Regional de Esta
tística que através do seu chefe Sr. Artur Dias 
Paiva, que co!ocou à disposição dêste órgão 
seu jeep, e ainda auxlllad·o pelo Departamento 
de Terras, Geografia e Colonização tendo como 
diretor o sr. Olimpio Ribeiro Fialho, empreen
deu a Secretaria ao levantamento do rio Pa
ciência. Antes da escolha dêsse rio, de cujo 
levantamento junto cópia heliográfica, perlus
traram-se outros pontos da ilha a fim de verifi
car tn loco se outros riachos como o igarapé 
dos Defuntos e o de Itaplcuraíba deveriam ter 
primazia no estudo. Escolhido o Paciência, ficou 
responsável pelo levantamento o agrimensor do 
Departamento de Terras, Geografia · e Coloniza
ção, Sr. Alídio Valdo Cardoso, que com uma 
turma de campo empreendeu o trabalho . La
mentàvelmente a escassez da verba não permi
tiu o levantamento de tôda a bacia, entretanto, 
todos os afluentes foram amarrados, e as casas 
próximas localizadas. Aproveitou-se para uma 
observação da região, que se apresenta coberta 
de capoeira. A população é paupérrima com ape
nas pequenas propriedades agrícolas de onde re
tiram apenas o sustento para suas necessidades 
Imediatas. 

Além dêsse levantamento, conseguiu o Di
retório realizar uma de suas mais velhaa aspi
rações: a Impressão do mapa do estado. Sendo 
nesse sentido, sua segunda resolução, lutou êste 
órgão 9 anos a fim de conseguir êsse traba
lho alcançando em janeiro dêste ano, receber 
enfim 10 000 exemplares. 

Em sua sessão de 29 de setembro uma 
comissão composta do desembargador Ellsabeto 
Barbosa de Carvalho, Olavo Correia Lima e 
Olimplo Ribeiro Fialho estudaram e deram pa
recer no serviço sôbre áreas territoriais do es
tado, elaborado pelo ONG. 

Quanto à mudança de topónimos, a Assem
bléia Legislativa do estado consultou nosso ór
gão sôbre a mudanca do topônlmo de Curuzu 
para São José do Rio Prêto. Sendo o parecer 
·da Comissão contrário à mudança, foi o expe
dlente encaminhado àquela Assembléia. 

Infelizmente, devido à condição financeira 
não pudemos editar o 6.0 número da nos· 
sa revista o que esperamos fazer ainda êstl 
ano. 

Organizado dentro dos moldes estabelecldOI 
pelo regulamento do Conselho, sofreu nosso Di· 
retório Regional de Geografia substituição dE 
seu presidente e secretário, de vez que o Sr. 
Joel Ribeiro Barbosa, que como secretário de 
Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Se
gurança e por fôrça do cargo, nosso presidente 
natu deixou seu mandato a 4-7-56, sendo suba
tituído pelo Dr . Alfredo Salim Duallb'e aW 
26-4-56, o qual passou o cargo dois meses de· 
pois para o Sr . Luís Barros Coelho. Igual mo. 
dlflcação ocorreu no Departamento de Terra1 
Geografia e Colonização e Igualmente com nosso 
secretário, deixando o Dr. Olímpio Ribeiro Fia
lho a 10-3-56 foi substituído pelo Sr. Aloísio 
I,.ôbo e depois pelo Sr. Antônio Serra Mou
zlnho. 

Com um voto de profundo pesar reglstramoe 
o desaparecimento da nossa colega da ala es
tatística prof.• Hlpatia Damasceno Ferreira. Em 
virtude dêsse infausto acontecimento foi ocupa
do o cargo de diretor do Departamento de Es
tatística pelo Sr. Mário Flexas Ribeiro e em 
seguida pelo Sr. Joaquim Dourado. 

A Secretaria atendeu a todos os pedldoe 
solicitados, conservando em perfeita ordem sua 
pequena mapoteca e biblioteca, tendo ainda o 
seguinte movimento: ofícios expedidos - 126; 
ofítilo~ recebidos - 56; telegramas expedidos -
12; telegramas recebidos - 6. 

No .quadro de consultores-técnicos nenhu
ma modificação foi reglf:trada . 

Agradecendo aos órgãos que nos distingui
ram com a remessa de suas publicações, e em 
particular ao Conselho Nacional de Geografia, 
renovamos nossos propósitos de procurar tra
balhar sempre em prol da geografia do Brasil." 

MINAS GERAIS 

EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES GEOGRA
FICAS NESSA UNIDADE FEDERATIVA FEITA 
PELO DR. OTAVIO PINTO DA SILVA, DIRE-

. TOR DO DEPARTAMENTO GEOGRAFICO ES
TADUAL E DELEGADO A MESMA ASSEMBLÉIA. 
- "Introdução - Vemos que o governador do 
estado de Minas Gerais, o Sr. Dr . José Fran
cisco Blas Fortes, designando-nos para repre
sentar, nesta magnifica Assembléia Geral. a 
Importante unidade politlca de que é primeiro 
magistrado, sobremodo nos honrou, além de 
proporcionar-nos o feliz ensejo de entrar em 
contacto com figuras exponenciais da cultura 
geográfica e personalidades da mais fina edu
cação, cujo cavalheirismo torna êste ambiente 
aprazível e salutar. 
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B.ELATORIO 

Diretório .Regional do Conselho Nacional de 
Geografia - Aa atividades do Diretório Regio
nal do Conselho Nacional de Geografia em Mi
nas Gerais continuam a desenvolver-se através 
de Iniciativas da mais alta significação para 
o aprlmorame-.to dos conhecimentos da geogra
fia pátria. 

Com o auxlllo dos técnicos do Departamen
to Geográfico, os componentes do DRG mineiro 
ee vêm esforçando por incentivar o lnterêsse 
dos universitários e do povo em geral pelas 
coisas da nossa geografia, levando-os a Intei
rar-se da exuberância e grandiosidade da terra 
brasileira. 

Acha-se conclulda a elaboração de um mapa 
escolar, organizado na escala de 1: 1 000 000, que, 
depois de Impresso, será dlstrlbuldo às Inúme
ra& escolas primárias, principalmente às do 
interior do estado, que freqüentemente nos es
tão a solicitar publicações geográficas de tal 
natureza. 

O Diretório Regional de Geografia, através 
do rádio, do jornal e da televisão "Itacoloml" 
tem atraido os meios culturais do estado para 
as suas reuniões, que, às mais das vêzes, são 
gravadas e mandadas reproduzir em estabele
cimentos educacionais de grau universitário. 

Vê, com satisfação, o secretário do órgão 
regional do Conselho Nacional de Geografia em 
Minas Gerais que êste organismo federativo é 
deveras útll e, com o desenvolvimento que é 
inabalável propósito no!:So Imprimir-lhe, esta
mos certos de que, dentro em breve, preenche
rá ratlsfatàrlamente as suas altas e meritórias 
finalidades, 

E o seu otimismo e a sua esperança em 
relação à entidade geográfica que lhe compete 
dirigir, baseiam-se precipuamente no entusias
mo, na cultura, no desprendimento e na boa 
vontade daqueles que o Integram. 

Dit1tsllo de Geografia - A Divisão de Geo
grafia ocupou-se do desenho, em escalas de 
acôrdo com as matrizes de Om60 x Om40, dos 
mapas topográficos dos seguintes munlclplos: 
1 - Coronel Murta; 2 - Barroso; 3 - Serra
nos; 4 - Toledo; 5 - Munnoz; 6 - caeta
nópolls; 7 - Moeda; 8 - Estrêla d'Alva; 9 -
Careaçu; 10 - Ressaqulnha; 11 - Canápolls; 
12 - Marllérla; 13 - Tabuleiro; 14 - São 
.José do Alegre; 15 - Araújos; 16 - Dlclnla; 
17 - Caplnópolls; 18 - Congonhal; 19 -
Talobelras; 20 - Piedade do Rio Grande; 21 -
Ipuluna; 22 - Ribeirão das Neves e Nazareno. 

t!:sses munlclplos foram criados pela. lei 
1 039, de 12 de dezembro de 1953, para. o qüln
qüenio 1954-1958. 

os trabalhos de ampliação e redução foram 
feitos em número de seis (6) . 

Zona ge.'Jgráfica do estado - A Secção de 
Estudos Geográficos elaborou nova divisão do 
esta.do de Minas em zonas geográficas para co
nhecimento e aprovação do Diretório Regio
nal de Geografia. .e posterior encaminhamento 
ao Conselho Nacional de Geografia.. 

Novo mapa geográfico do estado de Minas 
Gerais. - A Divisão de Geografia elaborou, du
rante o segundo semestre do ano próximo pas
eado, novo mapa. do estado, na. escala. de 
1: 1 000 000, o qual contém a mais recente di
visão administrativa (lei n.0 1 039, de 12-XII 
de 1953), sedes municipais e distritais, com 
slmbolos Indicativos do número de habitantes, 
ferrovias, rodovias e alguns dados est_!'.t!stlcos. 
ltsse mapa será Impresso em três côres. 

Cartograma do estado de Minas Gerais. -
Foi desenha.do um cartograma na escala de 
1:2 000 000, com a. nova divisão administrativa 
do esta.do e os rios principais. 

Trabal11.oa dfveraoa. - l"oram informadoa 
processos sôbre limites Intermunicipais de Ca• 
nápolls, Caplnópolls, Salina.a, Talobelras, Sa
binópolls; bem como outros sôbre consultaa 
diversas, além dos pedidos de rotina dos tun
clonárlos da Divisão. 

Prestaram-se Informações acêrca da situação 
geográfica de localidades, povoa.dos, proprieda
des e esclare.clmentos a respeito de toponímia. 

Mapoteca. - Continuam sendo realizados 
os serviços de organização e catalogàção dos 
documentos cartográficos existentes na Divisão: 

Biblioteca. - Organizou-se a biblioteca e 
ficharam-se os volumes existentes, o que tor
nou fácll e rápida qualquer consulta de natu
reza geográ!lca. 

Visitas. - Aa visitas à Divisão são regis
tradas em livro próprio . Anotamos a presença 
de turmas de professôres de Geografia, estudlo- , 
soa e delegações escolares, além de deputados; 
prefeitos, vereadores, fiscais de lmpôsto de con .. 
sumo e consulentes. 

Setor de interc4mbio de publicações. - De 
acôrdo com os registros efetuados, foi o se
guinte o movimento de salda de publicações 
geográficas: cartas do estado na escala de 
1: 100 000 - 35 exemplares; cartas do estado 11,l' 
escala de 1: 1 000 000 ·- 17 exemplares; cópias de 
mapas municipais - 191 exemplares; fôlhas 
parciais da carta na escala de 1: 100 000 - 357 
exemplares; cartograma na escala de 1: 2 000 000 
- 417 exemplares; cópias de plantas de cidadeli 
- 211 exemplares; cópias de fôlhas da carta -
22 exemplares. 

Cessão gratuita. - Com a documentaçll.o 
constante do processo existente na Divisão, soli
citaram publicações : Palácio do Govêrno, Se
cretarias de Estado, Assembléia Legislativa, Pre
feituras Municipais, Departamentos autônomos, 
Conselho Nacional de Geografia, coletorlas es
taduais, grupos escolares, paróquias, professõ
res, deputados e vereadores, aeroclubes, Cemlg, 
.etc. 

Divisllo de Geodésia e Aero/otogrametna. -
A Divisão de GeOdésla e Aerofotogrametrla fêia 
a restituição, pelo "multlplex", na fôlha de 
Iblracl, esbôço na escada de 1: 20 000 - 668 
quilômetros quadrados. 

Diapositivos para o "multlplex" - 44. 
Fotoca.rtas nas fôlhas de Corlnto, Curvelo, 

cordlsburgo, na escala de 1: 200 000 - 22 400 
quilômetros quadrados. 

Foram classificadas e arquivadas 4 700 aero
fotos, procedentes da Cruzeiro do Sul SA, re
cobrindo as seguintes fôlhas: 1 - Carmo do 
Paranaiba; 2 - Blquinhas; 3 - Morada; 4 -
Contrla: 5 - Cancelros: 6 - São Goncalo do 
Abaeté; 7 - Presidente Olegário; 8 - Laga
mar; 9 - Pôrto Dona Joana; 10 - Guarda
Mor; 11 - João Pinheiro. 

Ainda da mesma procedência, foram adqui
ridas 5 420 aerofotos de lnterêsse da bacia do 
rio São Francisco, região compreendida entre 
os paralelos de 17 e 18 graus. 

Preenchendo suas finalidades, estêve a Sec
ção de Cálculo, em tôdo o transcurso do ano 
findo, atarefada no sentido de cooperar com 
outras repartições públicas e entidades parti
culares, fornecendo-lhes dados e esquemas que 
lhes satisfizessem as necessidades. 

Alé!Il de outras secções dêste Departamen
to, citamos companhias, como a Cemlg, Llght 
Prospect, Cruzeiro do Sul e outras, com as quais 
mantivemos contacto e cujas solicitações aten
demos. 

Conforme a experiência o demonstrou, o 
rebuscamento dêstes dados seria facllltado, 
dando-se nova estrutura aos diversos setores 
de que se compõe a secção, - o que já se acha 
em fase de acabamento. Isto demandou-a con
fecção de novos registros e o arquivamento de 
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tõdas aa plantas, que ee encontravam dispos-
~ 110b outro· critério. . 
· · Mapa escolar. - Estando pràtlcamente es
gotada a edição do mapa geral dei estado, foi 
Incumbida a Divisão .de Geodésla e Aerofotogra
metrla de confeccionar um novo mapa geo
gráfico, na escala de 1 :1 000 000, que atendesse 
àa exigências doa interessados. As caracteris
ticaa dessa nova carta obedeceram ao seguin
te plano: 
,. 1) Escala 1:1000000, da qual" resultariam 
as mais convenientes dimensões e o tame.nbo 
mais procurado. 

2) Densidade potamográ!lca bem menor 
do que a das cartas anteriores, permitindo 

_ uma leitura mais simples, ao alcance dos leigos 
ou menos especializados, principalmente alu
nos de classes escolares e gente do comércio 
em geral . 

3) Representação das vias de comunica
ção rodoviária e ferroviária, com atualização, 
a m~ls completa possivel, de tôdas as estradas 
trafegadas por veiculo motorizado. 
. 4) Configuração de tôdas as cidades e vllas 
em convenções, variando com o número de ha
bitantes dessas sedes, permitindo a verificação 
lápida dos principais ou mais populosos núcleos 
de população. 
. 5) Indicação de dados geográficos dos as
pectos flslcos de maior vulto no território mi• 
nelro. 

6) Um dos objetivos a que visa o Departa
mento Geográfico com a elaboração dêsse ma
pa, é atender a pedidos urgentes da Secretaria 
da Educação, que pretende distribui-lo às clas
ses escolares. 

7) Obedeceu ao lnterêsse de uma publi
cação rápida, Impressão barata e de caracte
i'istlcas simples para divulgação mais geral, o 
que o distingue de outro mapa em execução 
no Departamento Geográfico, que vem sendo 
feito com todos os pormenores necessários aos 
estudos técnicos de maior precisão e, em con
seqüência, destinado a divulgação mais restrita 
e racionada. · 

Dtvtsão de Cartografia e Desenho. - Du
rante êsse perlodo de tempo, a Divisão encar
regou-se do preparo da carta geral do eetado, 
que está sendo desenhada na escala de .... . . 
1: 500 000, com caractier!stlcas especiais para ser 
impressa na escala de 1 :1 000 000 . 1!:sse traba
llio acha-se em fase de acabamento, faltando 
para sua conclusão apenas atuali21ar as rodo
vias, parte das ferrovias, parte da nomenclatura 
e revlsl!.o geral. Esperamos terminá-lo dentro 
em·. breve. A nova carta será conslderàvel
mente melhorada no que se refere à topogra
fia, para o que se utilizou grande número de 
documentos cartográficos, os quais permitir!!.!> 
dar-lhe feições completamente novas. Aprovei
taram-se tôdas as coordenadas geográficas exis
tentes, bem como levantamentos parciais, fo
tografias aéreas, cartas " trlmetrogon" execu
tadas pelo Conselho Nacional de Geografia e 
muitos ou tros documentos esparsos, perfazendo 
o total de 1 000 exemplares . O trabalho com
preende 9 pranchas de t amanho ú t ll , de melo 
gt-au por melo grau de latitude e longitude . 

Foram consultados ainda mapas de todos 
os estados vizinhos, os quais figuram com ri
queza de minúcias em nosso trabalho, para me
lhor . aproveitamento em fins de ;navegação 
aérea . Para Isso serão figurados, em poslçll.o 
relativa a cada cidade que servem, todos os 
aerooortos com a respectiva altitude . 
· Encontra-se também em execuçll.o a plan
ta cadastral de Caratlnga, que compreende 22 
fôlhas de t amanho útll de 60 x 80 centímetros . 
!:ste trabalho está sendo feito na escala de 
1: 1 000 e nêle são figurados todos os pormeno
res comn•t.fvels com a escala . 
.. . A Divisão prestou serviços ainda para apro
Yeltamento no novo mapa · geral do estado a 

cargo da Dlvlsl!.o de Geografia, compreendendo 
redução para a escala de 1 : 1 óoo 000 de tôda a 
regll!.o acima do paralelo 20• . 

Para a realização dêsses serviços, foram fei
tos trabalhos aux111ares em grande quantidade, 
tais como reduções, consultas a vários docu
mentos coletados entre considerável número 
de repartições públicas estaduais e tederals, es
tradas de ferro e companhias particulares, que 
atenderam prontamente ao nosso pedido, no 
sentido de fornecerem qualquer espécie de do
cumento que pudesse ser útll ao enrlqueol
mento e aprimoramento da nova carta. 

Divisão de Operações Terrestres. - A ado
çl!.o de processos aerofotogramétricos, · de que 
lançamos mão no per!Odo a que se refere o 
presente relatório, permitiu-nos a rapidez e 
a eficiência necessárias ao bom andamento 
de cinco plantas municipais, a saber: 1 - ca
ratlnga; 2 - Morro do Pilar; 3 - Montes Cla· 
ros; 4 - Araguarl; 5 - Patos de Minas; o 
que seria lmposs!vel pelos processos clásslcoe 
até entl!.o adotados por êste Departamento. 

Assim sendo, passamos a especificar os tra
balhos executados em cada uma das referidas 
plantas: 

Caratlnga - Nesta localidade, procedeu-119 
ao levantamento de uma área de 10 quilômetros 
quadrados entre zona de expansão e área edl· 
ficada. 

Foram feitos 16 qullômetros de pollgonala 
com o respectivo nivelamento. 

Procedeu-se ainda ao levantamento e ca
dastro de 4 000 prédios existentes. 

Morro do Piiar - Esta planta acha-se em 
andamento, já se havendo executado os ser
viços de levantamento e cadastro de 180 pré
dios existentes. 

As duas plantas acima referidas estl!.o sen
do feitas pelos processos clássicos de levan
tamento. 

Pelo processo aerofotogramétrico : 
Montes Claros - Em cidade foi coberta 

por 140 fotografias, na escala de l: 5 000 apro-
1t!madamente, numa área de 15 qullômetroa 
quadrados. 

Para efeito de amarração, foram triangu
lados 22 vértices e 50 quilômetros quadrados 
de po-ngona!s e nivelamento . 

Estabeleoeram-se 450 pontos de contrôle 
e cadastraram-se 190 casas do Bairro Santos 
Reis . 

Araguarl - Nesta cidade necessitou-se de 
175 fotografias para sua total cobertura , o que 
se fêz n a escala aproximada de 1: 5 000 com 
Câmara5 Wlld . 

Patos de Mlnae - Cobertura aérea de 95 
fotografias . · 

Leonoldlna - Levantamento aerofotogramê
trlco. Está a cargo dos Serviços Aerofotogra,.
métrlcos Cruzeiro do Sul SA. 

Além dos serviços supramenclonados, exe
cutaram-se 200 qullômetros de camlnhamentos 
expeditos, localizando as vilas de I taplru, no 
munlciplo de Rublm, Mata Verde, e Dlvlnó
polls, no município de Almenara, as vilas de 
Nlcolândla e Callxto, no munlciplo de Resplen
elor, e Bueno, no munlc!p!o de Conselheiro 
Pena. 

Mútu a colaboração entre o Departamento 
Geográf i co e o Conselho Nacional de Geografia.. 
- Constituiu ajuda preciosa à cartografia 
do estado a cooperação reciproca entre o De
partamento Geográfico e o Conselho Nacional 
de Geografia. 

Esta colaboração consiste em fornecer o 
nosso Departamento turmas de campo para oe 
trabalhos de trlan gulação de primeira ordem, 
nos moldes das espec!floaçõeSI lnteramerlca
nas, assim como operadores e operários para 
nivelamento de alta precisão, cabendo ao Con
selho Nacional de Geografia providenciar o ne,. 
cessárlo equipamento. 
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Em conseqüência dêsse provldenclal inter
câmbio, hoje contamos, no território mineiro 
com cêrca de 7 000 quilômetros de rêde d~ 
nlvel da mesma ordem de rigor, - trabalho 
que pràtlcamente se levou a efeito de 1950 
a 1955. 

Parece que sômente .através da intenslflca
ção dessa ajuda reciproca é que se poderá 
imprimir maior impulso ao plano de levanta
mento cartográfico de todo o território mi
neiro. 

Quanto aos serviços Internos, convém pon
derar que ainda se nota certa detlclêncla de 
técnicos habilitados para executar trabalhos 
de restituição aerototogramétrlca, retelação de 
diapositivos e cópias fotográficas, cálculos geo
désicos e topográficos . Material necessário à 
aquisição de papel e chapas virgens. redutor 
para coordenar o autógrafo Wlld e as câma
ras de vôo são problemas ainda não resolvidos. 

Temos em funcionamento, no Setor de Aero
fotogrametrla, uma apa.relhagem adquirida em 
1950, cujo valor pode ser calculado em . . ... . 
Cr$ 10 000 000,00, entre os quais um restitui
dor "W!ld A-5", de alta precisão, que serve 
para triangulação aérea, confecção de · plantas 
urbanas e de pormenores. Em todo o BrasU 
não há outro instrumento mais precioso nesse 
setor. 

Departamento Estadual de Estatística . -
Continuaram a manter entre s1 útil e cons
tante cooperação o Departamento Geográtlco e 
o Departamento Estadual de Estatística. 

:tsse lnterctmblo, deveras vantajoso para 
a administração, mercê do qual se vê mais 
bem formada no exame de Inúmeros problemas 
para cuja solução é necessário convocar a Geo
grafia e a Estatistlca, que, o mais das vêzes, 
se Interdependem, constitui propósito nosso In
centivar tanto quanto possivel, com o que nos 
achamos inteiramente convencidos de pugnar 
por maior coordenação e crescente desenvolvi
mento das atividades Inerentes aos dois ór
gãos estaduais coirmãos. 

Diretório Regi onal do CNG e Junta Execu
tiva Regional de E1tati sti ca . - :tsses órgãos 
regionais das alas geográfica e esta tlstlca do 
IBGE, que t êm por sede, respectivamente, o 
Departamento Geográ fico e o Departamento Es
tadual de Estatistlca, prosseguem na salutar 
polltlca de reciproca colaboração e mútua as
sistência. 

Por fôrça do regulamento de ambas as 
entidades, é o diretor do Departamento Geo
gráfico membro da JERE, enquanto o diretor 
do Departamento Estadual de EstatisUca Inte
gra o DRG. Esta estreita ligação, bem como a 
palpável Identidade de objetivos das aludidas 
Instituições, proporcionam ensejo àqueles que 
a s compõem, de melhor entendiment o, de mais 
intimo Intercâmbio, que só redundam em 
maior rendimento e progressiva perfeição dos 
trabalhos do sist ema est atístico-geográfico . 

Inspetoria Region al de Estatística . - Com 
a Inspetoria Regional de Estatística - órgão 
do CNE - t ambém se vem esforçando o De
partamento Geográfico por fomentar a mútua 
assistência que sempre uniu as duas reparti
ções, - com o ob jetivo louvável de p: opor
clonar à coletividade, dadoi;i estatísticos 11\als 
completos e realizações cartográficas que nos 
apresentem com a m áxima fidelidade posslvel, 
a fisionomia geográfica de nosso pais. 

Diretórios R egionais de Geografia de 
outros esiados. - O DRG mineiro m antém com 
as entidades congêneres freqüente troca de cor
respondência e procura tornar m ais const ante 
o mútuo Intercâmbio que deve h aver ent re es
·11as Instituições - encaminhando-lhes boletins 
e trabalhos de Importância realizados no órgão 
geográfico do estado de Minas GE:rals. 

• • • 
AI se acham sucintamente expostas, senhor 

presidente, senhores delegados, algumas das 

atividades ao órgão geográtlco do estado de Mi
nas Gerala, que tenho o máximo orgulho de 
representar neste conclave eminentemente cul
tural, por designação do Ilustre e honrado go
vernador daquela unidade federativa Dr. José 
Francisco Blas Fortes." 

PARA. 

RELATôRIO · DO DffiETôRIO REGIONAL 
DE GEOGRAFIA APRESENTADO PELO RES· 
PE<?_TIVO DELEGADO, PROF. ERNESTO CRUZ: 
- Após a sua 41.• sessão ordinária, realizada 
a 9 de outubro de 1953, não mais se reuniu o 
Diretório de Geografia do Pará. 

Ao assumir a direção da Secretaria de Obras, 
Terras e Viação, por designação do atual go
vernador do estado, general Joaquim de Ma
galhães Cardoso Barata, o engenheiro Jarbas de 
Castro Alves Pereira, como presidente do Dl· 
retórlo, empenh{>u-se, deSde logo, na sua reor
ganização, de acôrdo com as determinações do 
Conselho Nacional de Geografia. 

A 5 de julho convocou, para êsse fim a 
42.• sessão ordinária do DRG, na qual fica no
meada uma comissão para organizar projeto 
de reestruturação e apresentar os planos de 
aplicação das verbas questionadas pelo mGE 
ao Diretório, não só as relativas a 1956 como a~ 
dos anos anteriores, 1954 e 1955, que, por efei
to da hibernação do DRG, deixaram de ser 
reclamadas. 

Essa comissão deslncumblu-se Imediatamen
te da tarefa, tendo apresentado os seus traba
lhos à 43.• sessão ordinária, em 17 de julho 
na qual foram discutidos e aprovados . 

A 30 do dito mês o senhor governador Ma
galhães Barata assinara o decreto n. 2 109, "que 
dá nova organização ao Diretório Regional de 
Geografia". 

A 31 reunia-se novamente o DRG sob a 
presidência do engenheiro Jarbas Ferreira, que 
traz o tato ao conhecimento dos presentes, 
pelo que é aprovado um voto de louvor e agra
decimento ao senhor governador. Nessa mes
ma 44.• sessão o Dr. Paulo Maranhão Filho 
disserta brilhante e eruditamente sôbre a per
sonalidade histórica de Francisco de Sousa Cou
tinho, governador-geral do estado do Mara
nhão e Grão Pará, a quem se devem os pri
meiros e mais frutuosos estudos sôbre o rio 
Capim e a região do rio Gua jará e seus for
madores, numa tentativa teimosa de avançar 
por ai até os sertões do Plaui. 

A 9 dêste mês, realizou-se a 45.• sessão or
d inária, à qual compareceram vários dos nossos 
delegados, n a conformidade, já, da reestru
turação visada no decreto 2 109 . 

A Inten siva atividade do DRG, Incentivado 
pela enérgica vontade de seu atual presidente, • 
engenheiro Jarbas de Castro Alves Perelra nos 
leva à convicção de que entrara, novamente, 
no exerciclo proveitoso de suas funções, numa 
colaboração eficiente com êst e benemérito Ins
tituto, ao qual tem procurado prest1al11<r e 
ser por êle prestigiado. 

A composição at ual do Diretório é a se
guinte: Presidente: Secretário de Estado de 
Obras, Terras e Viação - Secretário e suplente 
do presiden te: Diretor do Departamento Esta
dual de Estatlstlca ; Membros : delegado das 
fôrças armadas, delegado da Comissão Demar
cadora de Limites, 1.• Divisão, delegado da 
Inspetoria Regional de Estatística Municipal, 
delegado da Superintendência do Plano de Va
lorização Econômica da Amazônia, delegado dos 
Serviços de Navegação da Amazônia e de Ad
ministração dos Portos do Pará, delegado ·da 
Inspetoria de Portos, Rios e Canais, dele~ado 
do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônl· 
cas, delegado do Instituto Histórico e Geográ
fico do Pará, delegado do Instituto de Antropo
logia e Etnologia do Pará e delegado dos pro
fe8sôres de Geografia no estado." 



Leis e Resoluções 

Legislação Federal 

Integi;a da legislação de interêsse geográfico 

Decretos 
DECRETO LEGISLATIVO N.0 24, DE 1957 

Aprova o Estatuto da Agéncta Internacional de 
Energia Atômtca. 

Art. 1.0 E' aprovado o Estatuto da Agência 
Internacional de Energia Atômica, elaborado 
pela Conferência Internacional de Nova York, 
e firmado pelo Brasil a 26 de outubro de 1956. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Senado Federal, em 24 de julho de 1957. -
Jo4o Goulart, Presidente do Senado Federal. 

ESTATUTO 
DA AG:tNGIA INTERNACIONAL DE ENERGIA 

/ ATÔMICA 

Artigo I 

Instttutçáo da Agc!ncta 

As partes do presente Estatuto Instituem 
uma Agência Internacional de Energia Atômica, 
doravante designada como "a Agência", em 
conformidade com as disposições e condições 
estabelecidas a seguir • 

Artigo II 

Obfettvos 

A Agência procurará acelerar e aumentar a 
contribuição da energia atômica para a paz, a 
eaúde e a prosperidade no mundo Inteiro e se 
assegurará, na medida de suas possibilidades, 
que a assistência prestada por ela própria, a 
aeu pedido ou sob sua direção ou contrôle, 
não seja utilizada de maneira a contribuir para 
fins militares. 

Artigo m 
Funções 

A. A Agência está autorizada a: 
1. Fomentar e facllltar, no mundo Inteiro, 

o desenvolvimento e a aplicação prática da 
energia atômica para fins pac!!lcos, assim como 
as pesquisas nesse campo; atuar como tnterme
dtárto, quando para tal solicitada, a ftm de 
consegutr que um de seus membros preste ser
tnços ou forneça matertats, equipamento ou 
instalações a outro membro; e realizar qualquer 
operação ou prestar qualquer serviço que seja 
de utllldade para o desenvolvimento ou a apli
cação prática da energia atômica para fins pa
ciflcos ou para as pesquisas nesse campo; 

2. Prover, em conformidade com o pre
sente Estatuto, os matertats, serviços, equipa-

mento e Instalações necessários ao desenvolvi
mento e à aplicação prática da energia atômi
ca para fins paclflcos, Inclusive a produção de 
energia elétrica, assim como à pesquisa nesse 
campo, levando em devida conta as necessida
des das regiões subdesenvolvidas do mundo; 

3. Fomentar o Intercâmbio de lnformaçôea 
cientificas e técnicas sôbre a utilização da 
energia atômica para fins paclflcos; 

4. Estimular o Intercâmbio e a formação 
de cientistas e especialistas no campo da ut!ll
zação da energia atômica para fins paclflcos; 

5. Instituir e aplicar salvaguardas destina
das a assegurar que os materiais flsslonávels es
peciais e outros materiais, assim como os ser
viços prestados, o equipamento, as Instalações 
e as Informações fornecidas pela própria Agên
cia ou a seu pedido, ou ainda sob sua direção 
ou contrôle, não sejam utilizados de maneira 
a contribuir para fins militares; e estender a 
aplicação dessas salvaguardas, a pedido das par
tes, a qualquer acôrdo bilateral ou multilate
ral ou, a pedido de um Estado, a qualquer ati
vidade dêsse Estado no campo da energia ató
mica; 

6. Estabelecer ou adotar, em consulta e, 
quando fôr o caso, em colaboração com os ór
gãos competentes das Nações Unidas e com as 
Agências especializadas Interessadas, normas de 
segurança destinadas a proteger a saúde, a re
duzir ao mlnlmo os perigos para a vida e a 
propriedade (Inclusive normas de segurança para 
as condições de trabalho); prover a aplicação 
dessas normas às suas próprias operações em 
que sejam· utlllzados produtos, serviços, equipa
mento, Instalações e Informações fornecidas 
pela própria Agência ou a seu pedido, ou ain
da sob sua direção ou contrôle; e tomar medi
das para a aplicação dessas normas, a pedido 
das partes, a operações efetudas em virtude de 
um acôrdo bilateral ou multilateral ou, a pe
dido de um Estado, a qualquer atividade dêsse 
Estado no campo da energia atômica; 

7. Adquirir ou criar as Instalações, os es
tabelecimentos e o equipamento necessário ao 
exerclclo de suas atribuições autorizadas, sem
pre que o equipamento, os estabelecimentos e 
as Instalações, que de outro modo estariam à 
disposição da Agência na região Interessada, 
sejam Inadequadas ou só dlsponlvels em condl· 
ções que considere lnsatlsfatórlas. 

B. No exerclclo de suas funções, a Agência: 
1. Atuará em conformidade com os prin

cípios e objetivos das Nações Unidas, pa
ra fomentar a paz e a cooperação Interna
cional, e de acôrdo com a polltlca das Naçõea 
Unidas no sentido de alcançar um desarmamen
to universal, com as devidas salvaguardas, e em 
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conformidade com qualquer acOrdo internacio
nal celebrado em aplicação dessa pol!tica; 

2. Estabelecerá contrOle sObre a ut111zação 
dos materiais flsslonáveis especiais por ela rece
bidos, a fim de assegurar que êsses materiais 
aejam empregados Unicamente para fins pa
citlcos; 

3. Repartira\ seus recursos de modo a ga
rantir a sua eficaz utlllzação e a obter o maior 
beneficio geral poss!vel em tOdas as regiões do 
mundo, levando em conta lU necessidades es
peciais das regiões subdesenvolvidas; 

4. Apresentará relatórios anuais sôbre seus 
trabalhos à Assembléia Geral das Nações Uni
das e, quando necessário, ao éonselho de Se
gurança; se, em relação às atividades da Agên· 
cia, surgirem questões que seJal'.111. da competên
cia do Conselho de Segurança, a Agência notifl· 
ct\-lo-á, como órgão ao qual incumbe a respon
aabllldade principal pela manutenção da paz 
e da segurança internacional; ela poderá Igual
mente tomar as medidas prevista3 no presente 
Estatuto, Inclusive as enumeradas no parágrafo 
e do artigo XII; 

5. Apresentará relatórios. ao Conselho Eco
nômico e Social e aos demais órgãos das Na
ções Unidas, sôbre questões da respectiva com
petência dêsses órgãos. 

C. No exerciclo de suas funções, a Agên
cia não subordinará a assistência prestada a 
seus membros a condições polltlcas, econômicas, 
mllitares ou quaisquer outras Incompatíveis com 
as disposições do presente Estatuto. 

D. Sob reserva das disposições do presente 
Estatuto e das dos acordos que, em conformi
dade com o mesmo concertem um Estado, ou 
grupo de Estados, e a Agência, esta exercerá 
suas funções com o devido respeito pelos di
reitos soberanos dos Estados. 

Artigo IV 

Membros 

A. Os membros fundadores da Agência se
rão os Estados membros das Nações Unidas ou 
de qualquer agência especializada que tiverem 
assinado o presente Estatuto, dentro de no
venta dias a partir da data em que fôr aberto 
à assinatura, e que tiverem depositado um ins
trumento de ratificação. 

B. Os outros membros da Agência serão os 
Estados que, membros ou não das Nações Uni
das ou de qualquer agência especializada, de
positem um Instrumento de aceitação do pre
sente Estatuto, desde que sua admissão como 
membro tenha sido aprovada pela Conferência 
Geral, por recomendação da Junta de Gover
nadores. Ao recomendar e aprovar a admissão 
de um Estado, a Junta de Governadores e a 
Conferência Geral deverão assegurar-se de que 
êsse Estado se encontra em condições de cum
prir as obrigações que Incumbem aos membros 
da Agência e de que se acha disposto a fa
zê-lo, levando em devida conta a sua capaci
dade e seu desejo de agir em conformfdade com 
os objetivos e princípios da Carta das Nações 
Unidas. 

c. A Agência fundamenta-se no principio 
da igualdade soberana dos membros os quais, 
à fim de terem assegurados os direitos e pri
vlleglos que decorrem da qualidade de membros 
da Agência, deverão cumprir de boa fé as obri· 
gações contra!das de conformidade com o pre
aente Estatuto. 

Artigo V 

Confer~ncia. Geral 

A. Uma Conferência Geral, composta de 
representantes de todos os membros da Agência, 

reunir-se-a\ em sessão ordint\ria anual e cele• 
brart\ as sessões extraordinárias qué o Diretor 
Geral convocar a pedido da Junta de Gover
nadores ou da maioria dos membros. As sessões 
serão celebradas na sede da Agência, salvo de• 
cisão contrária da Conferência Geral. 

B. Nas aludidas sessões, cada membro 
sera\ representado por um delegado, que pode
rá ser acompanhado de suplentes assessôres. 
As despesas de viagem e de estada de cada 
delegação correrão por conta do membro ln• 
teressado. 

C . No principio de cada sessão, a Confe• 
rência Geral elegera\ o Presidente e os de
mais membros da Mesa, os quais desempe<o 
nharão suas funções durante todo o perlodo 
da sessão . Sob reserva das disposições do pre
sente Estatuto, a Conferência Geral estabele
cerá o seu reglmen•o. Cada membro da Agên· 
cla dispos!\ de um voto . As decisões a que se 
refere o parágrafo H do artigo XIV, o pará
grafo C do artigo XVIII e o parágrafo B do 
artigo XIX serão tomadas por maioria de dois 
terços dos membros presentes e votantes. As 
decisões sôbre outras questões, inclusive a de
terminação de questões, adicionais ou catego
rias de questões que devem ser resolvidas por 
maioria de dois terços, serão tomadas pela 
maioria dos membros presentes e votantes. O 
quorum sera\ constltuldo pela maioria doe 
membros. · 

D. A Conferência. Geral poderá discutir 
qualquer questão ou assunto no âmbito do 
presente Estatuto, ou que se refira aos pode
res e funções de quaisquer dos óórgãos nêle 
previstos, e poderá fazer recomendações sôbre 
essas questões ou assuntos a.os membros da 
Agência, à Junta de Governa.dores ou a am
bos. 

E . A Conferência Geral: 
1. Elegerá os membros da Junta de Go

vernadores em conformidade com o artigo VI; 
2. Aprovará a admissão de novos mem

bros, em conformidade com o artigo IV; 
3. Suspenderá os privilégios e direi toe 

de um membro, em conformidade com o ar
tigo XIX; 

4. Examinará o relatório anual da Jurita; 
5. Em conformidade com o artigo XIV, 

aprovará o orçamento da Agência, recomen
dado pela Junta, ou remetê-lo-á a essa últi
ma, com suas recomendações sôbre o conjun
to ou as partes, para que lhe seja novamen
te submetida. pela Junta; 

6. Aprovará os relatórios a serem subme
tidos às Nações Unidas, em conformidade com 
o a.cOrdo que estabeleça. as relações entre a 
Agência e êsse órgão, com exceção dos rela
tórios mencionados no parágrafo c do arti
go II, ou os remeterá à Junta com suas re
comendações; 

7. Aprovará quaisquer acordos entre a 
Agência e as Nações Unidas ou outras organi
zações, a que se refere o artigo XVI, ou os 
devolverá à Junta com suas recomen<;la.ções, 
para que lhe sejam novamente submetidos; 

8. Aprovará regras e Umlta.ções com res
peito à faculdade da Junta para contratar em
préstimos, em conformidade com o parágrafo 
G do artigo XIV; aprovará as regras rela.tivas 
à aceitação de contribuições voluntárias pela 
Agência; e aprovará, segundo o parágrafo P 
do artigo XIV, a forma em que poderá ser uti· 
Uza.do o fundo geral, menciona.do nesse pa
rágrafo; 

9. Aprovará emendas a.o presente Estatu
to, em con,formldade com o parágrafo c do 
artigo XVIII; 

10. Aprovará a nomeação do Diretor Ge
ral em conformidade com o parágrafo A do ar
tigo vn. 
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F. A Conferência Geral está autorizada a: 
1. Tomar decisões sõbre qualquer assun

to que a Junta de Governadores lhe tenha 
expressamente remetido para êsse tim; 

2. Apresentar questões ao exame da Jun
ta de Governadores e solicitar-lhe que apre
sente relatórios sõbre qualquer assunto rela
tivo àa fwi:ções da Agência. 

Artigo VI 

Junta de Governadores 

A. A Junta de Governadores terá a serumte composição: 
1. A Junta de Governadores que se reti

ra (ou, no caso da primeira Junta, a Comis
são Preparatória mencionada no anexo I) de
Slgnará, para participarem da Junta, os cinco 
membros mais adiantados da Agência no cam
po da tecnologia da energia atômica, lnclu
stve da produção de materiais férteis, em cada 
uma das seguintes regiões que ainda não 
esteja representada por nenhum dos cinco 
membros acima mencionados: 

1) América do Norte 
2) América Latina 
3) Europa Ocidental 
4) Europa Oriental 
5) Afrlca e Oriente Médio 
6) Asla Meridional 
7) Sudeste da Asla e :Pacltlco 
8) Extremo Oriente. 
2. A Junta de Governadores que se retira 

(ou, no caso da primeira Junta, a Comissão 
Preparatória mencionada no anexo I) desig
nará para participarem da · Junta dois mem
bros entre os seguintes outros produtoNs 
de materiais férteis: Bélgica, Polônia, Portugal 
e Tcheco-Eslováquia; e designará, Igualmen
te; para participar da Junta a um outro mem
bro, como fornecedor de assistência técnica. 
Nenhum membro dessa categoria, que faça 
parte da Junta durante um ano determinado, 
poderá ser novamente designado para o ano 
seguinte na mesma categoria. 

3. A Conferência Geral elegerá dez mem
bros da Agência para a Junta de Governado
res, dando devida atenção a uma representa
ção equitativa, na Junta como um todo, dos 
membros das regiões mencionadas no subpa
rágrafo A-1 do presente artigo , de tal modo que 
a Junta Inclua sempre nessa categoria um 
representante de cada uma das referidas re
giões, exceto a América do Norte . Com exce
ção dos cinco membros eleitos para o período 
de um ano, em conformidade . com o pará~ra
fo D do presente artigo. nenhum membro des
sa categoria poderá, no término de seu man
dato, ser reeleito na mesma categoria pa:o:a 
mais um ano. 

B. As designações previstas nos subpará
grafos A-1 e A-2 do presente artigo realizar
se-á dentro de um período não inferior a ses
senta dias antes da abertura da sessão anual 
ordinária da Conferência Geral. As eleições 
previstas no subparágrafo A-3 do presente ar
tigo serão efetuadas no curso das sessões anuais 
ordinárias da Conferência Geral. 

C . Os membros representados na Junta 
de Governadores, de acôrdo com os subpará
·grafos A-1 e A-2 do presente artigo, exerce
rão as suas funções desde o fim da próxima 
sessão anual ordinária da Conferência poste
rior à sua designação, até o fim da sessão 
anual ordinária segu!nte da Conferencia Geral. 

D. Os membros representados na Junta 
de Govenadores, em conformidade com o sub
parágraf o A-3 do presente artigo, exercerão as 
suas funções desde o fim da sessão anual or
dinária da Conferência Geral, durante a qual 

tiverem sido eleitos, até o fim da segunda 
sessão anual ordinária subseqüente da Con
ferência Geral. No entanto, por ocasião da 
eleição dêsses membros para a primeira Jun
ta, cinco dentre êles serão eleitos por perlo
do de um ano. 

E . Cada membro da Junta de Governado
res disporá de um voto. As decisões sôbre o 
montante do orçamento da Agência serão to
madas por maioria de dois terços dos mem
bros presentes e votantes, como previsto no 
parágrafo H do artigo XIV. As decisões sõ
bre outros assuntos, Inclusive a determina
ção de questões adicionais ou categoria de 
questões a serem resolvidas por maioria de 
dois terços, serão tomadas por maioria dos 
membros presentes e votantes . O quorum 
será constltuldo de dois terços de todos os 
membros da Junta. 

F. A Junta de Governadores terá auto
ridade para desempenhar as funções da Agên
cia, em ·conformidade com o presente Estatu
to, sob reserva de suas responsabilidades em 
relação à Conferência Geral, tal como nêle 
previsto . 

G. A Junta de Governadores r&Unlr-se-á 
tôdas as vêzes que Julgar necessário. As reu
niões serão realizadas na sede da Agência, a 
menos que a própria. Junta decida de outra 
forma . 

H . A Junta de Governadores designará, 
entre os seus membros, o Presidente e os ou
tros membros da Mesa e, sob reserva das dis
posições do presente Estatuto, estabelecerá o 
seu próprio regimento Interno. 

I. A Junta de Governadores poderá criar 
as comissões que Julgar necessárias e nomear 
pessoas para reprooentá-la Junto a outras or
ganizações. 

J. A Junta de Governadores preparará, 
para a Conferênela Geral, um relatório anual 
sôbre os assuntos da Agência e sôbre todos os 
projetos aprovados pela Instituição . A Junta 
preparará Igualmente, para apresentar à Con
ferência Geral, todos os r elatórios que a Agên
éla tenha de fazer às Nações Unidas, ou os 
que seja solicitada a fazer, ou a qualquer ou
tra organização, cujas atividades estejam re
lacionadas com as da Agência . :IJ:sses relató
rios, assim como os anuais, serão submetidos 
aos membros da Agência no minlmo um mês 
antes da sessão anual ordinária da Conferên·
cla Geral. 

Artigo VII 

Pessoal 

A. O pessoal da Agência será chefiado por 
um Diretor- Geral, a ser nomeado pela Junta 
de Governadores para um período de quatro 
a.nos, com a aprovação da Conferência Geral. 
O Diretor Geral, será o mais alto funcionário 
da Agência. 

B . O Diretor Geral será responsável pela 
nomeação, organização e direção das ativida
d es do pessoal e ficará sob a autoridade e o 
contrôle da Junta de Governadores. No exer
cício de suas funções, seguirá os regulamentos 
adotados pela Junta . 

e . O pessoal da Agência compreenderá oa 
especialistas em questões científicas e técnicas 
e demais funcionários qualificados necessários 
à consecução dos objetivos e ao desempenho 
das funções da Agência. Esta guiar-se-á pelo 
principio da manutenção de um mlnlmo de 
pessoal permanente. 

D. A consideração primordial , que sem 
levada em conta no recrutamento e nomeação 
do pessoal e na determinação das condições de 
trabalho, será a de assegurar à Agência os ser
viços de funcionários que possuam o mais alto 
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grau de eficiência, de competência técnica e 
de Integridade. Sujeito a essa consideração, 
serão devidamente observadas as contribuições 
dos membros à Agência e a Importância de 
recrutar o pessoal sob um critério geográfico 
tão amplo quanto possivel. 

E. As condições de nomeação, de remu
neração e de dispensa do pessoal ajustar-se-ão 
aos regulamentos estabelecidos pela Junta de 
Governadores, sob reserva das disposições do 
p.resente Estatuto e das regras gerais, aprova
das pela Conferência Geral, após recomenda
ção da Junta. 

F. No cumprimento de seus deveres, o 
Diretor Geral e o pessoal não solicitarão nem 
aceitarão Instruções de nenhuma procedên'cla 
alheia à Agência e se absterão de tõda ativi
dade lncompativel com -as condições de fun
cionários da Agência. Sob reserva de suas res
ponsabilidades para com essa última, não re
velarão nenhum segrêdo de fabricação nem 
qualquer outra Informação confft!enclal de 
que tenham conhecimento em virtude de suas 
tunções oficiais junto à Agência. Cada um 
dos membros se compromete a respeitar o ca
ráter Internacional das !unções do Diretor Ge
ral .e do pessoal, e a não procurar lnnuenclá
l_as no desempenho de suas funções. 

G. No presente artigo, o têrmo "pessoal" 
compreende também guardas. 

Artigo VIII 

Troca de informações 

A. Recomenda-se a cada membro pôr à 
disposição da Agência tôdas as Informações 
que, no entender do membro, possam ser de 
utilidade para a Agência. 

B. Cada membro porá à disposição da 
Agência tôdas as Informações cientificas obti
das em conseqüência da assistência prestada 
pela Agência, em virtude do artigo VI. 

C. A Agência compilará e porá à disposi
ção dos membros, em forma acessivel, tôdas as 
Informações que tenha recebido em virtude 
dos parágrafos A e B do presente artigo. Ado
tará ainda medidas positivas para fomentar, 
entre os membros, a troca de informações aõ
bre a natureza e a utilização da energia atô
mica para fins paciflcos, e para êsse fim, lhes 
servirá de Intermediária. 

Artigo IX 

Fornecimento de materlaZ 

A. Os membros poderão pôr à disposição 
da Agência, sob condições como as convencio
nadas, as quantidades de materiais flssloná
vels especiais que julgarem conveniente. Os 
materiais colocados à disposição da Agência 
pOderão, à discrição do membro que as forne
ceu, ser armazenados pelo membro Interessa
do ou, com o assentimento da Agência, nos 
depósitos desta. 

B . Os membros poderão Igualmente pôr à 
disposição da Agência materiais férteis, con
forme definidos no artigo XX, assim como 
outros materiais. A Junta de Governadores de• 
terminará as quantidades dêsses materiais que 
a Agência aceitará em virtude dos acordos 
previstos no artigo XIII. 

C. Cada membro comunicará à Agência 
as quantidades, a forma e a composição dos 
materiais férteis e de outros que, em confor
midade com suas próprias leis, deseje pôr ime
diatamente à disposição da Agência ou no cur
so de um per!odo determinado pela Junta de 
Governadores. 

D. A pedido da Agência, um membro 
deverá fornecer sem demora a outro membro ou 

a um grupo de membros, os materiais que tiver 
pôsto à disposição da Agência, as quantidades 
por ela especificadas e entregará, sem tardar, à 
própria Agência, as quantidades de materiais 
que sejam realmente necessárias e.o fun.clona
mento de suas Instalações e à realização nelas 
de pesquisas cientificas . 

E . As quantidades, a forma e a compo
sição dos materiais postos à disposição por 
um membro poderão ser por êle modificadas, 
a qualquer momento, com aprovação da Junta 
de Governadores. 

F. Uma primeira comunicação deverá ser 
feita por cada membro, nos têrmos do pará
grafo C dêste artigo, no periodo de .três meses 
que se seguir à data da entrada em vigor do 
presente Estatuto em relação a êsse membro. 
Salvo decisão contrária da Junta de Governa
dores, os materiais postos Inicialmente à dis
posição da Agência corresponderão ao ano civil 
subseqüente ao da entrada em vigor do pre
sente Estatuto com relação ao membro lnte· 
ressado. Da mesma maneira, cada comunica· 
ção posterior corresponderá, salvo decisão 
contrária da Junta, ao ano civil que se se
guir ao da comunicação e deverá ser feita, 
ao mais tardar, até primeiro de novembro de 
cada ano. 

G. A Agência determinará o lugar e o 
mOdo de entrega e, se fôr o caso, a forma e a 
composição dos materiais cuja entrega tenha 
solicitado a um membro, deduzindo-os da 
quantidade total que êsse membro se pron
tificará a fornecer. A Agência procederá 
Igualmente à verificação das quantidades dos 
materiais fornecidos e manterá os membros 
Informados, periodicamente, sôbre o assunto. 

H. A Agência será responsável pela ar
mazenagem e proteção dos materiais que se 
encontrarem em seu poder. Deverá também 
certificar-se de que êsses materiais estarão 
protegidos contra (1) as Intempéries, (2) o 
afastamento ou uso não autorizados, (3) os 
danos ou a destruição, Inclusive a sabotagem, 
e (4) a tomada pela fôrça. Na armazenagem 
dos materiais flsslonãvels que se encontrem em 
seu poder, a Agência deverá assegurar uma 
distribuição geográfica dêsses mat!lrlas que não 
permita a acumulação de grandes estoques em 
qualquer pais ou região do mundo. 

I. A Agência deverá, logo que possível, 
estabelecer ou adquirir os elementos que se
jam necessários, entre os abaixo relacionados: 

1. Material, equipamento e instalações 
para a recepção, a armazenagem e a dlstrl· 
bulção de materiais; 

2. Meios materiais de proteção; · 
3. Medidas adequadas de segurança e de 

proteção à saúde; 
4. Laboratórios de contrôle para a a.náll· 

se e a verificação dos materiais recebidos; 
5 . Alojamentos e Instalações administra

tivas para o pessoal necessário à execução das 
disposições precedentes. 

J. Os materiais postos à disposição em 
virtude dêste artigo, serão utilizados na for
ma determinada pela Junta de Governa.dores, 
em conformidade com as disposições do. presen
te Estatuto. Nenhum membro pOderá exigir 
que os materiais por êle colocados à disposição 
da Agência sejam conservados separadamente, 
nem poderá Indicar o projeto especifico no 
qual devam ser usados. 

Artigo X 

Serviços, equipamentos e instalações 

Os membros poderão pôr à disposição da 
Agência os serviços, o equipamento e a~ Ins
talações que possam contribuir para a reali
zação dos objetivos e o desempenho das fun
ções da Agência. 
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Artigo XI 

Projetos da Agéncla 

A. Qualquer membro · ou grupo de mem
bros da Agência que deseje empreender um 
projeto de desenvolvimento ou aplicação prá
tica da energia ' atômica para fins paciflcos, 
ou de pesquisa nesse campo, poderá solicitar a 
assistência da Agência para a obtenção dos 
materiais fisSionáveis especiais e outros, as
sim como para os serviços, o equipamento e 
as instalações necessárias à realização de tal 
projeto. 
' Qualquer pedido dêsse gênero deverá ser 
acompanhado de uma exposição sôbre os ob
jetivos e o alcance do projeto e será exami
nado pela Junta de Governadores. 

B. Se a tanto solicitada, a Agência po
derá também ajudar a um membro ou grupo 
de membros nas gestões para obter, de outras 
fontes, os meios financeiros necessários à rea
lização dêsses projetos . Ao fornecer essa as
sistência, a Agência não ficará obrigada a dar 
garantias nem a assumir qualquer responsa
b111dade financeira com relação ao projeto. 

e. A Agência poderá fazer arranjos para 
obter o fornecimento, da parte de um ou mais 
de seus membros, de quaisquer materiais, ser
viços, equipamento e instalações necessários 
à execução do projeto, ou poderá encarregar
se de fornecê-los diretamente, em todo ou em 
parte, levando em consideração os desejos do 
membro ou dos membros que tiverem solici-
tado a sua ajuda. · 

D. A fim de estudar o pedido, a Agên
cia poderá enviar ao território do membro ou 
.do grupo de membros solicitantes uma ou mais 
pêssoas qualificadas para examinarem o pro
jeto. Pa~a êsse fim, a Agência poderá, com o 
assentimento prévio. do membro ou do grupo 
de membros autores do pedido, utllizar seus 
pr-Oprlos funcionários ou empregar quaisquer 
nacionais, de um de seus membros, devida 
mente quall!lcados. 

E. Antes de aprovar um projeto em vir
tude do presente artigo, a Junta de Governa
dores levará em conta devidamente : 

1. A ut111dadel'. do projeto, Inclusive as 
suas posslbllldades de realização do ponto de 
vista cientifico e técnico; • 

2. A existência de planos adequados, de 
fundos suficientes e do pessoal técnico quali
ficado para assegurar a boa execução do pro
jeto; 

3. A existência de normas sanitárias e 
de segurança adequadas à manutenção e à 
armazenagem dos materiais e o funcionamento 
das Instalações; 

4. A imposslbllldade em que se encontre 
o membro ou grupo de membros solicitantes 
de obter os meios financeiros, os materiais, as 
instalações, o equipamento e os serviços ne
cessários.: 

5. A repartição eqüitativa dos materiais 
e outros recursos postos à disposição da 
Agência; 

6. As necessidades particulares das re
giões subdesenvolvidas do mundo; 

7. Quaisquer outras questões pertinentes. 
F. Uma vez aprovado o projeto, a Agên

cia concluirá, com o membro ou grupo de 
membros que o tenha submetido, um acôrdo 
que deverá: 

1. Prever a atribuição a êsse projeto de 
tOdos os materiais flsslonávels especiais ou ou
tros materiais que possam ser necessários; 

2. Prever a transferência dos materiais 
fissionávels especiais do lugar em que este-

jam armazenados - quer se trate de mate
riais sob custódia da Agência ou do membro 
que os forneceu para os projetos da Agência 
- ao membro ou grupo de membros que sub
meter o projeto, sob condições que garantam 
tôdas as remessas necessárias e que correspon
dam às normas de- segurança e proteção à 
saúde; 

3. Definir as condições, Inclusive os pre
ços, para o fornecimento de quaisquer mate
riais, serviços, equipamento e Instalações pela 
própria Agência e, no caso de êsse fornecimen
to ser proporcionado por um membro, enun
ciar as condições ajustadas entre o membro 
ou grupo de membros que submete o proje\o 
e o membro que presta a assistência. 

4. Incluir compromisso, pelo membro ou 
grupo de membros que submete o projeto, de 
que (a) a assslstêncla prestada não será uti
lizada de modo a contribuir para fins mlll
tares, e ('ti) o projeto ficará sujeito às salva- . 
guardas previstas no artigo XII, devendo ser 
especificadas no acôrdo as salvaguardas cor
respondentes; 

5 . Conter medidas apropriadas com rela
ção aos direitos de lnterêsses da Agência e 
aos do membro ou membros Interessados, em 
quaisquer invenções ou descobertas, ou pa- · 
tentes com elas relacionadas, que possam re
sultar do projeto; 

6. Prever medidas adequadas no tocante 
à solução de con trovérslas; 

7. Inclul'r quaisquer outras disposições 
apropriadas. 

G. As disposições do presente artigo apll- · 
car-se-1!.o igualmente, se fôr o caso, a quais
quer pedidos de materiais, serviços, instala
ções ou equipamento, relativo a um projeto 
já em curso. 

Artigo XII 

Salvaguardas da Agênct'a 

A. No tocante a qualquer projeto da 
Agência , ou a outro arranjo no qual as par
tes Interessadas lhe solicitem que apllque sal
vaguardas, a Agência terá os seguintes direi
tos e responsabllldades, na medida em que 
se apliquem a êsse projeto ou arranjo: 

1 . Examinar os planos das Instalações e 
do equipamento especializado, inclusive os rea
tores nucleares , e aprová-los unicamente para 
assegurar que não serão ut!lizados de modo a 
con tri bulr para fins mlll tares, que se confor
m am às formas de proteção da saúde e da se
gurança pertinentes a que permitirão a eficaz 
aplicação das salvaguardas previstas no pre
s.ente artigo; 

2. Exigir a apllcação das medidas de pro
teção da saúde e das medidas de segurança 
prescritas pela Agência; 

3. Exigir a manutenção e a apresentação 
de registros das operações para facllltar a 
contabll!dade dos materiais férteis e dos ma
teria is fissloná veis especiais utillzados ou pro
duzidos no projeto ou no arranjo; 

4. Pedir e receber relatórios sôbre a mar
cha dos trabalhos; 

5. Aprovar os meios a serem usados para 
o tratamento quimlco dos materiais Irradia
dos, unicamente com o objetivo de garantir 
que êsse tratamento quimlco não se prestará 
ao desvio dos materiais para fins mllltares 
e que se ajustará às normas de proteção da 
saúde e às normas de segurança apllcáveis; 4 

exigir que os materiais fisslonáveis especiais 
recuperados ou obtidos como subprodutos se
jam ut!llzados para fins pacíficos, sob a sal
vaguarda co~ínua da Agência, em trabalhos de 



LJl:IS B .RBSOLUÇOBS 

investigação ou em reatores, existentes ou 
em construção, especi!lcados pelo membro ou 
membros interessados; exigir que se depo-
61te em poder da. Agência. todo o execedente 
de ma.teria.is fisstonávels especiais, recupera.dos 
ou obtidos como subprodutos, além das quan
tidades necessárias aos usos a.cima. indicados, 
a fim de evitar acumulação dêõSes produtos, 
sob a condição de que, posteriormente, a. pe
dido do membro ou membros interessados, 
oa ma.teria.is flssionáveis especiais assim depo-
61tados em poder da Agência lhes serão res
tltuidos sem demora para serem por êles utl
llza.dos nas condições a.cima especificadas; 

6 . Enviar a.o território do Estado ou Es
tados beneficiários inspetores, designados pela. 
Agência após consulta. com o Esta.do ou Esta.
dos interessa.dos, os quais terão acesso, a qual
quer momento, a todos lugares e Informações 
e pessoas que, por sua profissão, se ocupa
rem de materiais, equipamentos ou Inst ala 
ções que devam ser controlados por fôrça do 
presente Estatuto, segundo seja necessário 
para a contagem dos materiais férteis e mate
riais flssionáveis especl#>ls fornecidos, assim 
como dos produtos flsslonáveis, e para. deter
minar se não há violação do compromisso de 
não utilização de modo a. contribuir para fins 
militares, mencionado no subparágrafo F-4 
do artigo XI, e das medidas de proteção da. 
saúde e das medidas de segurança, menciona
das no subparágra!o A-2 do presente artigo, 
assim como de quaisquer condições prescri
tas no a.côrdo concluido entre a Agên cia e o 
Esta.do ou Estados interessados. A pedido do 
Estado intere= do, os inspetores design ados 
pela Agência serão acompanhados por repre
sentantes das autoridades dêsse Est ado, sob 
a reserva de que ·tal fato não deverá acarre
tar demoras aos trabalhos dos Inspetores nem 
constrangê-los no exerciclo de suas !unções ; 

7. Em casos de violação e de falta, e se 
o Estado ou Estados beneficiários não toma
rem, em um prazo razoável, as medidas cor
retivas requeridas, a Agên cia terá o direito 
de suspender ou de dar por terminada a as
sistência e retirar quaisquer materiais e equi
pamento fornecidos por ela ou por um mem
bro ao referido Estado ou Estados, para. a 
execução do projet o . · 

B. A Agência estabelecerá, de acôrdo com 
suas necessidades, um corpo de inspetores. 
:f:sse corpo ficará encarregado de examinar tô
das as operações efetuadas pela própria Agên cia 
para determinar se estão sendo observadas as 
medidas de proteção da. saúde e as medidas de 
segurança por ela prescritas para apllcação aos 
projet os sujeitos a sua aprovação, direção ou 
contrôle, e se a. Agência vem t omando tôdas 
as medidas capazes de evita r que os m ateriais 
férteis e os materiais flssionávels especiais, que 
se acham sob sua gu arda ou que sejam utlllza 
dos ou produzidos durante suas próprias opera
ções, não serão ut1llza.dos de forma a servir 
a. fins m1llta res. A Agência deverá exercer ime
diat am ente ação corretiva para. por fim a qual
quer violação ou omissão da obrigação de tom ar 
as medidas apropriadas. 

C . O corpo de inspetores será t ambém 
encarregado de obter e verificar a contabili
dade menciona.da no subparágra!o A-6 do pre
sente artigo e de decidir se é observado o 
compromisso mencionado no subparágrafo 
F-4 do artigo XI, as disposições do subpa 
rágra!o A-2 do presente artigo e t ôdas 
as outras condições do projeto prescritas pelo 
acôrdo concluído entre a Agência e o Estado 
ou Estados interessa.dos. 

Os inspetores comunicarão qualquer viola
ção ao Diretor Geral, que transmitirá as in
formações à Junta de Governadores . A Jun
ta pedirá ao Estado ou Esta.dos bene!lciários 

que ponham fim imediatamente a. qualquer 
violaÇão cuja existência. tõr comprova.da. A 
Junta. levará essa violação ao conhecimento 
de todos os membros, assim como ao Conse
lho de Segurança e à Assembléia. Geral da.a 
Nações Unidas. Se .o Estado ou Estados bene
ficiários não tomarem, em um prazo razoá
vel, tôdas as medidas necessárias a pôr !im a 
essa. violação, a Junta. poderá tomar uma das 
duas seguintes medidas, ou ambas: dar ins
truções para que seja reduzida. ou interrom
pida a assistência concedida pela Agência, ou 
por um membro, e pedir a devolução dos ma
teriais e equipamentos fornecidos a.o membro 
ou membros beneficiários . A Agência poderá 
igualmente, de conformidade com o artigo 
XIX, privar qualq~ mem~o infrator do 
exerciclo dos privilégios e direitos inerentes 
à quallda.de de membro. 

Artigo XIII 

.Reembôl.so dos membros 

Salvo se !ôr convencionado de outra for
ma. entre a. Junta de Governadores e o mem
bro que fornecer à Agência materiais, servi
ços, equipamentos e lnstalaçêes, a. Junta con
cluirá com o aludido membro um a.côrdo que 
estipule o reembôlso dos elementos forneci
dos. 

Artigo· XIV 

Disposições financeiras 

A. A Junta. de Governadores submeterá à 
Conferência Geral um projeto de orçamento 
anual das despesas da. Agência. A fim de fa
cilita r a t arefa da Junta a êsse respeito, o 
Diretor Geral preparará Inicia lmente o pro
jeto de orçamento . Se a Conferência. Geral 
não aprovar o projeto, devolvê-lo-á à Junta 
acompanhado de suas recomendações. A Junta 
apresentará, então, novo projeto à Conferência 
Geral para aprovação. 

B. As despesas da Agência serão classi
ficadas segundo as seguintes categorias: 

1. Despesas administrativas, que inclui
rão : 

a) Despesas com pessoal da. Agência, ex
cetuadas as relativas ao pessoal cujo emprêgo 
esteja. relaciona.do com os m ateriais, serviços, 
equipamento e lntalações referidos no sub
parágrafo B-2 seguinte; as despesas com reu
niões; e as despesas necessár ias à preparação de 
projetos da Agên cia e à distribuição de in
formação; 

b) As despesas decorrentes da apllcação 
das salvaguardas previst as no artigo XII em re
l ação a.os projetos da. Agência. ou, no subpará
grafo A-5 do Atlgo III, em relação aos acor
dos bilaterais ou multilaterais, assim como 
as despesas de m anipulação e armazenagem 
pela Agência de m aterial flsslonável especial, 
que não sejam as despesas de armazenagem 
e mànlpulação a que se refere o parágrafo E 
dêste artigo; 

2. As despesas, além das previstas no sub
parágrafo 1 do presente parágrafo, relativas a 
m ateria is, instalações, estabelecimentos e · equi
pamento, adquiridos ou Instituídos pela Agên
cia no exercicio de suas atribuições, assim 
como as rela tivas ao custo dos materiais, ser
viços, equipamento e instalações que a Agên
cia proporcionar em virt ude de a.côrdo com um 
ou mais de seus membros. 

c . Ao fixar os gastos previstos no sub
parágrafo B-1 (b) acima, a. Junta de Gover
naddres deduzi.Tá a s quantLas recuparável;s, 
por fôrça de acordos, relativos à aplicação de 
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ealvaguardas, convencionados entre a Agência 
e as partes em convênios bilaterais ou mul
tila terals . 

D. A Junta de Governa,dores irepartlrá 
entre os membros da Agência as despesas pre
vistas no subparágrafo B-1 acima, de acôrdo 
com uma escala a ser fixada pela Conferên
cia Geral. Ao fixar a escala, a Conferência 
Geral se guiará pelos princípios adotados pelas 
Nações Unidas no tocante às contribuições dos 
Estados membros para o orçamento ordinário 
daquela organlzaç!i.o. 

E. A Junta de Governadores estabelecerá, 
periodicamente, uma escala de taxas Inclusive 
taxas razoáveis e uniformes de armazenagem e 
namlpulação, aplicáveis aos materiais, servl~os, 
equipamento e instalações fornecidos pela Agen
cia aos seus membros. Essa escala será calcu
lada de forma a dar à Agência uma renda 
suficiente para cobrir as despesas e custos re
feridos no subparágrafo B-2 acima, deduzida 
qualquer contribuição voluntária que a Junta 
de Governadores decida utilizar para êsse fim, 
de acôrdo com o parágrafo F . As quantias ob
tidas com a apllcaç!i.o dessa escala se destlna
r!i.o a um !undo especial, que será utilizado 
para pagar aos membros os materiais, servi
ços, equipamento ou Instalações, que tenham 
fornecido, e para satisfazer tôdas as outras 
despesas referidas no subparágrafo B-2 acima, 
nas quais Incida a própria Agência. 

F . Os excedentes de renda a que se refere 
o parágrafo E sôbre as despesas e custos que 
nêle se mencionam, assim como. as contribui
ções voluntárias feitas à Agência, serão colo
cados em um fundo geral que poderá ser usa
do na fonna que determinar a Junta de Go
vernadores, com a aprovação da Conferência 
Geral. 

G. Sujeito às regras e limitações apro
vadas pela Conferência Geral, a Junta de Go
vernadores poderá contrair empréstimos em 
nome da Agência, sem Impor, todavia, aos 
membros da Agência qualquer responsabili
dade no tocante a êsses empréstimos, e a acel
\tar . contribuições voluntárias oferecidas à 
Agência. 

H. As decisões de Conferência Geral sô
bre questões financeiras e as• da Junta de 
Governadores sôbre o montante do orçamento 
da Agência ser!i.o tomadas por maioria de dois 
terços dos membros presentes e votantes. 

Artigo XV 

Privilégio! e imunidades 

A. A Agência gozará, no território de 
cada um dos membros, da capacidade jurídi
ca e dos privilégios e Imunidades necessários 
ao exercício de suas !unções. 

B. Os delegados dos membros e seus su
plentes e acessôres, os Governadores nomeados 
para a Junta, assim como seus suplentes e 
assessôres, o Diretor Geral e o pessoal da 
Agência gozar!i.o dos privilégios e Imunidades 
necessários ao exercício, com Independência, 
de suas funções em relação à Agência. 

C. A capacidade jurídica e os prtvlléglos 
e Imunidades mencionados no presente artigo 
ser!i.o definidos em um acôrdo ou acordos dis
tintos a serem concluídos entre a Agência, 
representada para êsse fim pelo Diretor Ge
ral, que agirá de acôrdo com as Instruções 
da Junta de Governadores, e os membros . 

Artigo XVI 

Relações com outras organizações 

A. A Junta de Governadores, com o as
sentimento da Conferência Geral, flca auto-

rlzada a concluir um ou mais acordos que 
estabeleçam relações aproprladi.s entre a 
Agência e as Nações Unidas e quaisquer ou
tras organizações cujas atividades sejam afins 
às da Agência. 

B . O acôrdo ou acôrdos que estabelecerem 
as relações entre a Agência e as Nações Uni
das deverão prever que: 

1. A Agência submeterá às Nações Uni· 
das os relatórios mencionados nos subparágra
fos B-4 e B-5 do artigo III; 

2. A Agência examinará as resoluções a 
ela referentes, aprovadas pela Assembléia Ge
ral ou por um dos Conselhos das Nações Uni
das, e, quando solicitada, apresentará relató
rios ao órgão apropriado das Nações Unidas 
sôbre as medidas por ela tomadas, ou por seus 
membros, de conformidade com o presente 
Estatuto, como resultado de tal exame. 

Artigo XVII 

Soluções de controvérsias 

A. Qualquer quest!i.o ou controvérsia SÕ• 
bre a Interpretação ou aplicaç!i.o do presente 
Estatuto, que n!i.o seja solucionada por meio 
de negoclaç!i.o, será submetida à Côrte Inter
nacional de Justiça, de conformidade com o 
Estatuto da Côrte, a menos que as partes In
teressadas concordem com outro melo de so
luç!i.o. 

B. A Conferência Geral ou a Junta de 
Governad·ores acham-se Igualmente hablllta
das a solicitar da Cõrte Internacional de Jus
tiça, com prévia autorização da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, pareceres consulti
vos sôbre quaisquer questões jurldlcas que 
surjam no âmbito das atividades da Agência . 

Artigo XVIII 

Emendas e retiradas de membros 

A. Qualquer membro pode propor emen
das ao presente Estatuto. O Diretor Geral pre
parará cópias certificadas do texto de qual
quer emenda proposta e as remeterá a todos 
os membros pelo menos noventa dlas antes da 
data em que a emenda deverá ser examinada 
pela Conferência Geral. 

B. Na quinta sess!i.o anual da Conferên
cia Geral, após a entrada em vigor do presen
te Estatuto, a questão da revls!i.o geral de 
suas disposições será Incluída na agenda da 
referida sess!i.o. Se aprovada pela maioria dos 
membros presentes e votantes, a revisão será 
efetuada no curso da sessão seguinte da Con
ferência Geral. Por conseguinte, as propostas 
sôbre a quest!i.o da revls!i.o geral do Estatuto 
pOderão ser submetidas à. decls!i.o da Confe
rência Geral segundo o mesmo processo. 

e. &; emendas entrar!i.o em vigor para 
todos os membros quando: 

(I) Aprovadas pela Conferência Geral 
por maioria de dois terços dos membros pre
sentes e votantes, após o exame das observa
ções apresentadas pela Junta de Governadores, 
sôbre cada emenda propota; e 

(II) Aceitas por dols terços de todos os 
m embros de acôrdo com as disposições cons
titucionais respectivas. A aceitação por cada 
um dos membros se efetuará mediante o de
pósito de um instrumento de aceitação com 
o Govêrno depositário mencionado no pará
grafo C do artigo XXI. 

D. A qualquer momento depois de trans
corridos cinco anos a contar da data da entrada 
em vigor do presente Estatuto, conforme o 
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pari.grafo E do artigo XXI, ou em qualquer 
ocasião em que não esteja disposto a aceitar 
uma emenda ao estatuto, um membro poderá 
retirar-se da agência mediante aviso prévio 
dado por escrito ao Govêrno depositário men
cionado no paragrafo e do artigo XXI, que In
formará sem demora a respeito à Junta de 
Governadores e a todos os outros membros. 

E. A retirada de um membro da Agência 
não afetará as obrigações contratuais assu
midas nos têrmos do artigo XI, nem as obri
gações orçamentárias relativas ao ano em que 
se retira. 

Artigo XIX 

Suspensão e privilégios 

A. Todo o membro em atraso, no pa 
gamento de suas contribuições financeiras à 
Agência, não terá direito de voto se o mon
tante da soma devida fôr Igual ou superior 
ao total das contribuições devidas por êle para 
os dois anos precedentes. A Conferência Ge
ral poderá permitir, entretanto, que êsse 
membro vote, se chegar à conclusão de que 
o atraso se deve a circunstâncias alheias à 
vontade do membro. 

B . Qualquer membro que tiver Infringi
do reiteradamente as disposições do presente 
Estatuto, ou de um acôrdo concluído por êle 
em conformidade com o presente Estatuto, 
poderá ser suspenso do exerciclo dos direitos 
e privilégios de membro por decisão da Con
ferêndia ~ral,tomrj:la por m a1oria de dois 
terços dos membros presentes e votantes, sob 
prévia recomendação da Junta de Governa
dores . 

Artigo XX 

Definições 

Para os fins do presente Estatuto : 
1. Entende-se por "material flsslonável 

especial" o p1utô.nlo 239; o urânio 233; o 
urânio enriquecido nos Isótopos 235 ou 233; 
qualquer material que contenha um ou vários 
dos elementos citados; e os demais materiais 
fisslonávels que, de tempos em temp9s, a Ju.n
ta de Governadores designar. Todavia, o ter
mo "material f!sslonável especial" não se 
aplica aos ma.teria Is férteis . 

2. Entende-se por "urânio enriquecido nos 
isótopos 235 ou 233" o urânio que contém os 
isótopos 235 ou 233, ou ambos, em quantidade 
tal que a relação entre a soma das quantida
deg dêsses dois Isótopos e a de isótopo 238 
seja superior à relação entre a quantidade de 
isótopos 235 e a de-·1sótopo 238 no urânio n a 
tural. 

3. Entende-se por "material fért il" o 
urânio constituido pela mistura de Isótopos 
que ocorre na natureza; o urânio cuja propor
ção de Isótopo 235 seja inferior à normal ; o 
tório; todos os materiais acima mencionados 
sob a forma de metal, liga, compostos quiml
cos ou concentrados; qualquer outro material 
que contenha um ou vários dos materiais an
tes mencionados na concentração que fôr fi
xada, de tempos em tempos, pela Junta de 
Governadores; e os demais materiais que, de 
tempos em tempos, designar a Junta de Go
vernadores. 

Artigo XXI 

Assinatura, aceitação e entrada em vigor 

A. O presente Estatuto será aberto à as
sinatura de todos os Estados Membros das 

10 - 25546 

Nações Unidas· ou de quaisquer das agênciaa 
especializadas, a 26 de outubro de 1956, e 
permanecerá aberto à assinatura por um pe
ríodo de noventa dias . 

B. Os Estados slg.natártos b<>rn9l1'-se-A.o 
parte do presente Estatuto mediante depósito 
de um instrumento de ratificação., 

e . Os instrumentos de ratificação dos 
Estados signatários e os Instrumentos de 
aceitação dos Estados cuja admissão t~ha. 
sido aprovada, conforme o parágrafo B d6 ar
tigo IV do presente Estatuto, serão deposita
dos com o Govêrno dos Estados Unidos da 
América que será o Govêrno depositário. 

D . A ratificação ou aceitação pelos Es
tados, do presente Estatuto, se efetuerá em 
conformidade com suas disposições constitu
cionais respectivas. 

E . O presente Estatuto , Independentemente 
do Anexo, entrará em vigor quando dezoito Es
tados houverem depositado instrumentos de ra
tificação, em conformidade com o parágrafo 
B dêste artigo, e desde que entre êsses dezoito 
Estados figurem, pelo menos, três dos seguin
tes : Canadá, Estados Unidos da América, Fran
ça, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte e União Soviética. Os instrumentos de 
ratificação e os tnstrumentos de aceitação, 
depositados posteriormente, surtirão efeito a 
partir da data de sua recepção. 

F. o Govêrno depositário comunicará., 
sem demora, a todos os Estados signatários elo 
presente Esta tuto, a data do depósito de cada. 
instrumento de ratificação e a data da en
trada em vigor do Estatuto . O Govêrno de
positário informara, sem t a rdar, a todos os sig
natários e membros, as datas em que outros 
Estados se tornem parte, subseqüentemente, 
ao presente Estatuto. 

G. O Anexo do presente Estatuto entrará 
em vigor no primeiro dia em que o Estatuto 
tôr aberto à assinatura. 

Artigo XXII 

Registro com as Nações Unidas 

A. O presente Estatuto será registrado, 
pelo Govêrno depositário . em deco-:Tência d<> 
artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 

B . Os acordes concluídos entre a Agência 
e um ou m ais membros, os acordos entre a 
Agência e uma ou mais organizações e 011 . 
acordos concluídos entre os membros da Agên
cia, sob reserva de sua aprovação, serão nesta 
reg·lstr ados . ~sf:es acordos serão também regis
trados pela Agência nas Nações Unidas, se êsl!e 
registro fôr estipulado pelo artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas . 

Artigo XXIII 

Textos auténticos e cópias certificadas · 

o presente Estatuto, redigido nos idiomas 
chinês, espanhol, francês, Inglês e russo, to
dos igualmente autênticos, será depositado .nps 
arquivos do Govêrno depositário. O Governo 
depositário enviará cópias, devidamente certi
ficadas, do presente Estatuto aos Governos ~os 
demais Estados signatários e aos dos Estados 
que tenham sido admitidos como membros con
forme o parágrafo B do artigo IV. 

Em fé do que, os abaixo-assinados, devida
mente credenciados, firmaram o presente Es
tatuto. 

Feito na sede das Nações Unidas, aos vinte 
e seis dias do mês de outubro de mil no.vecen• 
tos e cinqüenta e seis . \ 
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ANl!XO 

COMISSÃO PREPARATÓRIA 

A. Na data em que o presente Estatuto 
tõr aberto à assinatura, será estabelecida uma 
Comissão Preparatória, composta de um repre
sentante de cada um dos seguintes palses: 
Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Uni
dos éla América, França, índia, Portugal, Rei
no Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 
Tcheco-Eslováquia, União Soviética e União 
da Afrlêa do Sul, e um representante de cada 
um dos outros seis Estados a serem eleitos pela 
Conferência Internacional sõbre o Estatuto da 
Agência Internacional de Energia Atômica. A 
Comissão Preparatória exercerá suas funções 
até que entre em vigor o presente Estatuto 
e, posteriormente, até que se tenha reunido a 
Conferência Geral e se tenha constltuido a 
Junta de Governadores, em con!ormldade com 
o artigo VI. 

B. A fim de atender às suas despesas, a 
Comissão Preparatória pode~á solicitar um em-

. préstimo nas Nações Unidas e, para êsse pro
pósito, realizará os arranjos necessários com as 
·autoridades competentes das Nações Unidas, 
tncluslve os relativos ao pagamento do emprés
timo pela Agência. Se êsses fundos resulta
rem Insuficientes, a Comissão Preparatória po
derá aceitar adiantamentos dos Governos. 
Tais adiantamentos poderão ser deduzidos das 
contribuições dos Governos Interessados para 
o orçamento da Agência. 

o. A Comissão Preparatória: 
1. Elegerá sua própria Mesa, aprovará seu 

regimento Interno, reunir-se-á sempre que ne
cessário, decidirá o lugar de suas reuniões e 
'criará as comissões que julgar necessárias: 

2. Nomeará um secretário executivo e o 
pessoal necessArlo, os quais terão as atribuições 
e desempenharão as :funções que a Comissão 
determinar: 

3. Realizará os arranjos necessários para 
a celebração da primeira sessão da Conferên
cia Geral, Inclusive a preparação de uma agen
da e de um regimento provisórios, que se 
celebrará tão logo seja posslvel após a entrada 
em vigor do Estatuto: 

t. Designará os membros da primeira Jun
ta de Governadores em conformidade com os 
aubparágrafos A-1 e A-2 e parágrafo B do ar
tigo VI: 

5. Preparará estudos, relatórios e reco
mendações para a primeira sessão da Confe
rtncla Geral e para a primeira reunião da 
Junta de Governadores sõbre temas de lnte
rêsee para a Agência e que requeiram sua aten-

. ção Imediata, em particular: a) o financia
mento da Agência; b) os programas e o orça
mento para o primeiro ano de existência da 
Agência; e) os problemas técnicos relativos ao 
programa das futuras operações da Agência: 
d) a criação do quadro permanente do pessoal 
da Agência: e e) o lugar em que se estabelecerá 

. ·a sede permanente da Agência. 
6. Formularâ, para a primeira reunião da 

.Junta de Governadores, recomendações sõbre 
as clê.usulas de um acõrcto relativo à sede da 
Agência, no qual se definam a condição jurl
dlca da Agência e os direitos e obrigações que 
existirão nas relações entre a Agência e o Go
vêrno do pais onde :fõr estabelecida a sede: 

'1. a) entabularâ negociações com as Na
ções Unidas para preparar, conforme previsto 
no artigo XVI do presente Estatuto, um pro
jeto de acôrcto a ser submetido à Conferên
cia Geral, na sua primeira sessão, e à Junta de 
Governadores, em sua primeira reunião; e b) 
formularâ recomendações à Conferência Geral, 

em sua prlmetra sessão, e à Junta de Governa
dores, na sua primeira reunião, sôbre as rela
ções da Agência, previstas no artigo XVI do 
presente Estatuto, com outras organizações in
ternacionais. 

(D.O. de 25-7-57). 

DECRETO N.0 40 984, DE 19 DE FEVEREIRO 
DE 1957 

Aprova e manda executar as "Instruções para 
Funcionamento do Curso de Mobfüzaçao 
Nacional. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, Item I, 
da constituição, decreta: 

Art. 1. Ficam aprovadas as "Instruções 
para .o Funcionamento do Curso de Mobiliza
ção Nacional", que com êste baixam, assina
das pelo General de Exército Otávio Saldanha 
Mazza, chefe do Estado-Maior das Fôrças Ar
madas. 

Art. 2.0 O presente decreto entrarê. em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrê.rlo. 

Rio de Janeiro, 19 de :teverelro de 1957, 
136.• da Independência e 69.0 da República. -
JuscELINO KuBITSCHEK . - Antônio Alves 04-
mara. - Henrique Lott . - Henrique Fletus~. 

INSTRUÇÕES 
PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO 

DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL 

1 - o curso de Mobilização Nacional 
(CMN), criado pelo Decreto n.• 40 835, de 2t 
de janeiro de 1957, obedecerá às normas estabe
lecidas no Regulamento da Escola Superior de 
Guerra, aprovado pelo Decreto n .0 35 187, de 
11 de março de 1954, e às presentes Instruções. 

2 - o curso de Mobilização Nacional des
tina-se a: 

- habilitar civis e militares para dirigir e 
Integrar os órgãos de direção e planejamento 
das atividades nacionais de mobilização; 

- cooperar no estabelecimento da Doutrina 
de Mobilização Nacional. 

3 - ·os assuntos versados no CMN deverão 
ter em vista, particularmente: 

- o estudo da Doutrina de Mobilização 
Nacional: 

- a Interpretação expositiva dos funda
mentos do Poder Nacional: 

- a Interpretação e avaliação dêsses tun
damentos face à Doutrina de Mobilização Na
cional; 

- o estudo dos aspectos cr!tlcos da Mobi
lização Nacional e o estabelecimento de linhas 
de ação; 

- o aprimoramento da técnica de Planeja
mento e sua aplicação à Mobilização Nacional. 

4 - O curso funcionará sob a orientação 
geral do Comandante da Escola Superior de 
Guerra e terá, em principio, duração não su
perior a 6 meses, Inclusive o tempo destinado a 
visitas e viagens, observando-se o regime de 
tempo Integral durante o estê.glo. 

5 - o corpo de estagiários do CMN seri 
constltuldo: 

a) de oficiais das Fôrças Arraadas, de 
comprovada experiência; 

b) de civis de notável competência e 
atuantes nos assuntos de mobilização. 

1 1.0 O oficial das Põrças Armadas deveri 
satisfazer, ainda, às seguintes condições: 

a) ter o pôsto de Capitão-de-Mar-e-Quer- · 
ra, Capitão-de-Fragata ou Capitão-de-Corveta 
(no têrço mais antigo) ou seus equivalentes: 
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b) possuir o curso de Estado-Maior e Oo
mando do Exército ou nos seus mais altos 
IJI'&US da EGN ou de comando e Estado-Maior 
da Aeronáutica, ou ainda, no caso de oficial
engenheiro, curso que lhe confira o titulo, 
atendendo-se, também, ao disposto no art. 51 
do ~SG. 

1 2.• Os civis pertencentes t. Administra
ção Pública deverão ademais, ter padrões L, 
M, N ou excepcionalmente O, ou exercerem 
função da mesma responsabilidade. 

f 3.0 O civis não pertencentes à Adminis
tração Pública, mas que satisfaçam o previsto 
na letra b do presente Item, serão convidados 
pelo chefe do EMFA. 

· 6 - De acõrdo com as vagas postas à dlspo
ldção, caberá aos· Ministros e Diretores ou Pre
llidentes de entidades, dentre os que lhes são 
subordinados e ao chefe do EMFA dentre os que 

não esteJam subordinados àquelas autondadee. 
a Indicação dos candidatos. 

7 - Os oficiais da Direção Executiva do · 
curso e os Ajudantes do Departamento de Es
tudo da ESG, designados especialmente para 
assuntos do CMN, deverão ser diplomados pelo 
mesmo. 

§ 1.0 Para a chefia da Divisão Executiva 
deverá ser Indicado oficial de pôsto de CMG 
ou equivalente, possuidor do CSG ou CMN. 

§ 2.0 Durante 2 anos - por Inexistirem 
diplomados no CMN, em número suficiente 
para o preenchimento das vagas - poderão 
ser Indicados para o corpo permanente da 
Escola com destino ao curso, oficiais e ctvia 
que satisfaçam às condições de matricula. 

Em 19 de fevereiro de • 1957. - General de 
Exército, Otc1vio Saldanha Mazza, chefe do 
EMFA. 

.... Se lhe Interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
1ua Secretaria, (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de .Janeiro) que o aten
derá pronta e aatlsfatõrlamente. -



Resoluções 'do 
de Geografia 

Instituto Brasileiro 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
Diretório Central 

Integra das resoluções 517 a 524 
Resol'ução n.0 517, de 25 de janeiro de 1956 

Reestrutura os quadros do Pessoal do Conselho Nacional de Geografia disp6e 
sôbre o eriquadramento respectivo e dá outras providências. ' 

O Diretório Central do conselho Nacional 
de Geografia, no uso de suas atribuições: 

Considerando o disposto no art . 8.0 da lei ' 
n. 0 756, de 8 de Julho de 1949; 

Considerando o disposto nas resoluções n.0 

442, de 12 de julho de 1954, da Assembléia 
Geral, e n.0 479, de 17 de agôsto de 1954, do 
Diretório Central; 

Considerando a conveniência de adotar novo 
critério para lotação de carreiras e, conseqüen
temente, a necessidade de estabelecer nova re
gulamentação do sistema de promoções dos 
servidores do Conselho Nacional de Geografia, 
a exemplo do que foi feito no Conselho Nacio
nal de Estat!stica, mediante a portaria n .0 27, 

Carreiras Número de 
cargos 

Almoxarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Arquivista • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Artlflce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ascensorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Aux111ar Adminl~tratlvo . . . . . . 85 
Auxmar de Campo . . . . . . . . . 40 
Auxmar Técnico de Geografia 16 
Auxmar de Portaria . . . . . . . . 44 
Bibliotecário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Calculador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Calculista de oeodésla . . . . . . 16 
Cartógrafo . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 22 
Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Dactilógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Desenhista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Engenheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Fotógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fotogrametrlsta .. . . . . . . . . . . . . . 16 
Geógrafo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 60 
Oeometrista . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 48 
Gráfico .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 27 
Mecânico. .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . 20 
Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Oficial Admlnlstratlvo . . . . . . .. 46 
Escrl turário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Operador de Campo . . . . . . . . . 30 
Procurador .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Redator .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Sinaleiro Motorista . . . . . . . . . . 36 
Técnico de Adruinistração . . 6 
Técnico de Contabilidade . . . 10 

- Técnico em Telecomunicações 7 
Vigia .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . • 6 

de 17 de Janeiro de 1955, do presidente do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estat!stica, 

RESOLVE: 
Art . 1.0 - Os atuais servidores do Conse

lho Nacional de Geografia distribuir-se-ão em 
dois quadros de pessoal : (QP) Quadro Perma
nente e (QS) Quadro Suplementar. 

Parágrafo único - A constituição dêsses 
quadros e o respectivo enquadramento dos ser
vidores obedecerão às normas instituldas nesta 
resolução. 

Art. 2.0 - O Quadro Permanente e o Qua
dro Suplementar passam a ter, em conjunto, 
a seguinte constituição: 

Classes, padrões 
ou categorias 

GaK 
GaK 
GaK 
Fal 
FaK 
DaG 
GaK 
FaJ 
la N 
GaL 
JaN 
KaN 
KaN 
GaK 
HaN 
La O 
GaL 
JaN 
La O 
JaN 
GaL 
GaL 
GaK 
J a N 
Gal 
GaM 

3.• a l.• 
GaN 
DaK 
LaN 
la M 
la M 
Fal 

Classes ou padrões 
excedentes a serem 

extintos 

DaF 
DaF 
DaF 

E 
Da E 

Da E 
FaH 
DaF 
Gal 
HaJ 
Ia J 
EaF 
DaG 

K 
DaF 
Fal 
J a K 
Fa! 
DaF 
DaF 

H a I 
EaF 
DaF 

FaH 
GaH 
Da E 
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Cargos isolados 

Arquiteto ..... . ......... . .... . 
Arquiteto-Conservador . .. . . . . . 
Assessor Juridlco . .......... . 
Assistente Flslógrafo 
Clnetécnlco ..... . ......... . .. . 
Dentista ....... . . . . . . . ....... . 
Estereocartógraio . ..... . ..... . 
Tesourelro-AuxllJar . .. . .. .... . 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 

Art. 3.0 
- Os atuais ocupantes de cargos 

de carreira ou Isolados, dos Quadros Permanen
te e Suplementar, bem como os demais servi
dores, que tenham 5 ou mais anos de efetivo 
exercicio no serviço público, excluldos os in
terinos, Integrarão as carreiras ou cargos Iso
lados do Quadro Permanente, da seguinte 
torma: 

I - Os ocupantes de funções da Tabela 
Numérica de Mensalistas, os diaristas e os ta
refeiros, que exercem funções de almoxarlfe, 
passam a integrar a carreira de Almoxarlfe; 

II - Os ocupantes de funções de Pratican
te de Desenhista da Tabela Numérica de Mensa
listas, lotados na Secção de Documentação Car
tográfica e demais servidores da Tabela Numé
rica de Mensalistas que exercem funções de 
arquivista, passam a integrar a carreira de Ar
quivista; 

III - Os ocupantes de funções de Artlflce 
da Tabela Numérica de Mensalistas, bem como 
os ocupantes de funções de Auxiliar de Mecâ
nico e de Auxiliar de Campo, diaristas, tarefei
ros e contratados que exercerem funções de 
artlflce, passam a ln tegrar a carreira de Ar
tifice; 

IV - Os ocupantes de funções de Dactlló
grafo e de Operador Mecanógrafo da Tabela 
Numérica de Mensalistas, bem como outros da 
mesma Tabela, os diaristas, contratados e ta
refeiros que exercem funções de auxiliar admi
nistrativo, passam a ln tegrar a carreira de 
Auxiliar Administrativo; 

V - O ocupante de cargo de Geógrafo-Au
xiliar do Quadro Permanente e os de funções 
de Auxiliar de Geógrafo da Tabela Numérica 
de Mehsallstas, não lncluldos nos demais Itens 
dêste Artigo, passam a Integrar a carreira de 
Auxiliar-Técnico de Geografia; 

VI - Os ocupantes de cargos de Continuo 
do Quadro Permanente, bem como os ocupan
tes de funções de Servente da Tabela Numérl

. ca de Mensalistas, os diaristas e tarefeiros que 
exercem funções de auxiliar de portaria, passam 
a Integrar a carreira de Auxiliar de Portaria; 

VII - Os ocupantes de cargos de Calculista 
do Quadro- Permanente e de funções de Auxi
liar de Calculista da Tabela Numérica de Men
salistas, paesam a Integrar a carreira de Cal
culador; 

VIII - Os ocupantes de funções de Calcu
lista de Geodésla da Tabela Numérica de Men
salistas e os tarefeiros lotados na Secção de 
Cálculos da Divisão de Cartografia, que exer
cem funções de calculista de geodésla, passam 
a Integrar a carreira de Calculista de Geodésla; 

IX - Os ocupantes de cargo de Desenhista 
e DesPnhlsta-Auxlllar do Quadro Permanente, 
possuidores de certificado de aprovação em cur
sos de aperfeiçoamento de cartografia, realiza
dos em entidades especializadas fora do pais, 
passam a Integrar a carreira de Cartógrafo; 

X - Os ocupantes de cargos de Desenhista
Auxiliar do Quadro Permanente e de funções 
de Praticante de Desenhista da Tabela Numé
rica de Mensalistas, exceto os casos previstos 
em outros Itens dêste artigo, passam a Integrar 
a carreira de Desenhista; 

XI - O servidor contratado como engenhei
ro que exerce função de assistente do diretor 
da Divisão de Cartografia, passa a Integrar a 
carreira de Engenheiro; 

Padrões 

K 
o 
o 
o 
M 
J 
N 
K 

XII - Os ocupantes de cargos do Quadro 
Permanente e de funções da Tabela Numérica 
de Mensalistas, diaristas e tarefeiros, lotados 
no setor de Fotografia e Cinema do Gabinete do 
secretário-geral, que exercem funções de fotó
grafo, passam a Integrar a carreira de Fotógrafo; 

XIII - Os ocupantes de cargos de Geome
trista, Desenhista e Desenhlsta-Auxlllar do 
Quadro Permanente, de funções da Tabela Nu
mérica de Mensallstas e tarefeiros, lotados na 
Secção de Restituição Aerofotogramétrlca da 
Divisão de Cartografia, que exercem funções de 
fotogrametrlsta, passam a Integrar a carreira de 
Fotogrametrlsta; 

XIV - Os ocupantes de cargos do Quadro 
Permanente e de funções da Tabela Numérica 
de Mensallstas, diaristas e tarefeiros, lotados 
na Secção de ReprOduções da Divisão de carto
grafia, que exercem funções de fotógrafo ou 
de gráfico, passam a Integrar a carreira de 
Gráfico; 

XV - Os ocupantes de funções de Mecâni
co dà Tabela Numérica de Mensallstas, bem 
como os ocupantes de funções de Auxiliar de 
Mecânico e de Auxiliar de Campo da Tabela 
Numérica de Mensalistas, diaristas e contrata
dos que exercem funções de mecânico, passam 
a Integrar a carreira de Mecânico; 

XVI - Os ocupantes de funções de Auxlllar 
de Campo da Tabela Numérica de Mensalistas, 
diaristas, tarefeiros e contratados, lotados nas 
Secções de Campo da Divisão de Cartografia, 
que exercem funções de operador de campo, 
passam a Integrar a carreira de Operador de 
Campo; 

XVII - Os ocupantes de ca rgos de Redator
Auxiliar, Revisor e Esteno-Dactllógrafo do 
Quadro Permanente, bem como os ocupantes 
de funções de Auxiliar de Geógrafo da Tabela 
Numérica de Mensallstas e diaristas, que se
jam portadores de diploma de Técnico de Con
tabilidade ou Contador, passam a Integrar a 
carreira de Técnico de Contabilidade; 

XVIII - Os ocupantes de funções de Au
xiliar de Campo da Tabela Numérica de Men
sallstas e os diaristas, lotados nas Secções de 
Campo da Divisão de Cartografia, que exer
cem funções de sinaleiro-motorista, passam a 
Integrar a carreira de Sinaleiro-Motorista; 

IX - os servidores lotados na Secção de 
Contabllldade, ocupantes de cargos do Qua
dro Permanente, excluldos os da carreira de 
Contador, de funções da .Tabela Numérica de 
Mensalistas e diaristas, que sejam portadores 
de diploma de Técnico de Contabilidade ou 
Contador, passam a Integrar a carreira de Téc
nico cle Contabllldade. 

XX - Os ocupantes de funções de Rádlo
Técnlco da Tabela Numérica de Mensalistas, 
bem como os contratados que exercem funções 
de técnico de telecomunicações, passam a l!_!.· 
tegrar a carreira de Técnico de Telecomunica-
ções; · 

XXI - Os ocupantes de cargos de Bibliote
cário-Auxiliar e Geometrlsta-Auxlllar do Qua
dro Permanente e de funções de Ascensorista, 
Auxiliar de Campo, Motorista e Vigia da Tabe
la Numérica de Mensalista, não lncluldos nos 
Itens anteriores, passam, respectivamente, para 
a carreira de Bibliotecário, Geometrlsta, As-
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cenaorlata, Auxiliar de Campo, Motorista e Quadro. 
Vigia; Art. 10 - Serão enquadrados nos cargos 

XXII - Ao servidor ocupante de cargo de Isolados do Quadro Suplementar, observadas as 
Desenhista do Quadro Permanente, que exerce normas dos Itens do art. 3.0 e do art. 5.•, 
a função de Arquiteto, portador de diploma de os atuais ocupantes de funções da Tabela Nu
Arqulteto é facultado o enquadramento no mérlca de Mensalistas, os diaristas, tarefeiros e 
cargo Isolado de Arquiteto, desde que o re- contratados brasileiros, que não satisfaçam à 
queira dentro do prazo de 30 dias, da aprova- ..._condição prevista no art. 3.0 • 

ção desta resolução; Parágrafo único - o enquadramento nos 
xxm - O oc01pante de cargo de Oficial padrões de vencimentos será feito de acôrdo 

Admlnlstratlvo do Quadro Permanente, lotado com as normas do art. 7.0 e seus parágrafos 
na Consultoria Juridlca, que já exerce função e do art. 8.•. 
dé assessor juridlco, portador de diploma de Art. 11 - O servidor do Quadro Suple
bacharel em Dlrelto passa a ocupar o cargo mentar ao preencher a condição prevista no 
Isolado de Assessor Jurídico: art. 3.0 , passa a Integrar o Quadro Permanen-

XXIV - Os servidores contratados que exer- te, na classe correspondente, levando a anti• 
oem funções de clnegraflsta, passam a ocupar guldade que possui& no padrão. 
o cargo Isolado de Clnetécnlco: Art. 12 - Aos servidores do Quadro Suple
; XXV - Aos servidores que exercem fun- mentar apllcar-se-ã, no que couber, a legisla· 

ções de dentista no gabinete dentário da Dlvl- ção referente aos do Quadro Permanente. 
são de Administração, portador de diploma de Art. 13 - Flca extinta a Tabela Numérica 
Clrurglão-Dentlsta, é facultado o enquadra- de Mensallstas e vedada a admissão de dia· 
mento nos cargos Isolados de Dentista, desde rlstas. · 
que o requeiram dentro de 30 dlas da aprova- § 1.0 - A admissão de tarefeiros e contra• 
ção desta resolução; tados obedecerã à legislação em vigor. 

:XXVI - O ocupante de cargo de Cartógrafo § 2.0 - Para suprir as necessidades tem• 
do Quadro Permanente, com especialidade em porãrlas do Conselho, especialmente dos tra· 
cartografia em relêvo, passa a ocupar o cargo balhos qe campo, poderá ser admltldo pessoal 
isolado de Estereocartógrafo; de obras, a titulo precé.rlo, correndo as des-

Art. 4 - Os ocupantes de cargos de car· pesas por verba a êste fim destinada. 
reira ou Isolados, não reclassificados na forma Art. 14 - Os atuais servidores Interinos, 
do artigo 3.• permanecem nas carreiras ou car- poderão, a seu pedido, dentro de 25 dlas após 
gos Isolados, de mesma denominação, previstos a aprovação desta resolução, ser aproveitados 
nesta resoluçã.o. nos padrões de menor remuneração, Incluindo os 

Parãgrafo único - Serão, entretanto, en- excedentes, nos cargos Isolados do Quadro Su
quadrados na classe excedente "H" da carreira plementar correspondentes à.s carreiras para as 
de Oficial Admlnlstratlvo, em número Igual à quais e.Inda não tenha he.vldo concurso e cujas 
mete.de das ve.&e.s deste. carrelm os atue.Is ocu- atribuições sejam semelhantes às funções que 
pe.ntes de cargos classe "O" de. carreira de exercem. 
Escrlturãrlo, obedecida e. ordem de merecimento Art. 15 - As classes ou padrões excedentes 
absoluto, na forma da legislação vigente. de menor remuneração serão extintas em cada 

Art. 5.• - Os tarefeiros, dlarlstas e contra- carreira à medida que se vagarem. 
tados, não lncluldos nos Itens do artigo 3.0

, Art. 16 - As vagas de cargos Isolados e de 
serão enquadrados conforme e. atlvldade funclo- classe lnlclal das carreiras do Quadro Penna· 
nal que desempenham e de acôrdo com as car- nente serão preenchidas mediante concurso pú
relras previstas na presente re!IOlUção. bllco, exceto e.s de Tesoureiro Auxiliar, na for-

Art. 6.0 - Os ocupantes de cargos dos ma da legislação vigente. 
atue.Is Quadros Permanente e Suplementar se- § l.• - Para efeito de acesso, só as carreiras 
.rão enquadrados na classe Imediatamente su- de Oficial Administrativo e de Escriturário são, 
perlor à que pertencem, respeitado o llmlte da respectivamente, conatdere.das principal e au• 
respectiva carreira, ou no respect1vo cargo lso- xlllar. 
lado, levando a a.ntlguldade de classe, exceto § 2.• - Dentro de noventa (90) dias a con,. 
quando passarem para a última classe da car· tar da aprovação da presente resolução é ve
reira ou para cargo isolado. dada a nomeação para o Quadro Permanente 

Art . 7.0 - Os ocupantes de funções da Ta- em carãter interino . 
bela Numérica de Mensalistas, os diaristas, os Art. 17 - Dent~o de trinta (30) dias e.póa 
tarefeiros e os contratados, desde que satlsfa- a aprovação desta resolução, será baixada rela
çam à condição do art . 3.0 , serão enquadrados, ção nominal dos enttuadramentos previstos na 
no Quadro Permanente, na classe de venclmen- mesma, com Indicação do número de vagas 
tos correspondente ao seu salãrlo mensal, ex- existentes em cada carreira . 
cluldos os abonos, ou, no caso de não haver cor- Art . 18 - O servidor enquadrado, em qual
respondêncla, na Classe imediatamente fiupe- quer dos QuadrOB. DOS têrmos da presente re• 
r1or. solução poderâ EOllcltar ao presidente do Ins-

§ l.º - Os ocupantes de funções da Tabela tltuto, dentro de trinta (30) dias após e. PU• 
Numérica de Mensalistas, quando enquadrados bllcação da relação nominal prevista no artigo 
no Quadro Permanente, levarão para a classe anterior, o reexame do seu enquadramento em 
resoectlva e. antiguidade que possulam na re- carreira ou cargo isolado, para os quais ainda 
ferêncla. não tenha ha vldo concurso, desde que: 

§ 2.º - o salário mensal dOI diaristas serã a) esteja desempenhando atribuições que 
calculado multlpllcando-se por vinte e cinco são Inerentes à carreira em que pretende ser 

· (25) a diária que percebem, exclu!dos os e.bo- enquadrado; 
nos. b) satisfaça os requisitos exigidos por lel 

§ 3.• - O salãrlo mensal dos tarefeiros serã ou regulamento para o exerclcio da carreira ou 
calculado tomando-se a média aritmética men- cargo Isolado em que pretende Ingressar. 
sal, no último ano de exerclcto dos salários § 1.0 - O reexame do enquadramento serf. 
recebidos como tarefeiros exclufdos os abonos. feito dentro de sessenta (60) dias após a PU· 

Art. 8.• - Os enquadramentos previstos bllcação da relação nominal e atenderã às nor
. nos artigos anteriores em nenhum caso poderão mas dos demais enquadramentos previstos na 
. ser fel tos em classe Inferior a "D". presente resolução . . 

Art. 9.0 - O Quadro Suplementar serã § 2.0 - A concessão do enquadramento fi· 
constltu!do de cargos Isolados, em extlncão, de carã a critério do presidente do Instituto, tendo 
mesma denominação e mesmas atribuições das em vista a conveniência do serviço. 
carreiras do Quadro Permanente, não sendo per- Art. 19 - Flca revogado o disposto na e.lf
mltlda admissão de novos servidores neste nea V, do parãgre.fo único, do e.rt. 6.•, de. re-
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· solução n.0 368, de 9 de agôsto de 1950, bem 
como a · resolução n.0 472, de 15 de Junho de 
1954, ambas do Diretório Central. 

Art. 20 - A Secretaria-Geral, dentro de 180 
dias, apresentará ao Diretório Central, projeto 
de novo Regulamento de Promoções do Pessoal 
do Conselho. · · 

Parágrafo único - Enquanto nlo fôr apro
vado o novo Regulamento, será observada, no 
que couber, a portaria n. 0 27, de 17 de Janeiro 
de 1955, do presidente do Instituto. 

Art. 21 - Os casos omissos nesta resolução 
serão resolvidos pelo Diretório Central. 

Art. 22 - Esta resolução prOduzlrá os seus 
efeitos a: partir de 1.0 de Janeiro corrente. 

Art. 23 - Ficam revogadas as dlsposlçõea 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1956, ano 
XX do Instituto. - Conferido e numerado: 
Nilo Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto 
e rubricado: Ftibfo de Macedo Soares Gutma
rães, Secretário-Geral. - Publique-se: José 
Carlos de Macedo Soares, Presidente. 

Resolução n.0 518, de 7 de fevereiro de 1956 

Autoriza a concessão de gratificação por encargos extraordinários. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando que a resolução n. 0 405, de 
22 de janeiro de 1952, do Diretório Central, au
torizou pagamento de gratificação por serviços 
extraordinários, a servidores que, por fôrça 
de suas atribuições, excedem freqüentemente o 
horário normal de expediente da Scretarla
Geral; 

Considerando que a lei n.0 1 711, de 28 de 
outubro de 1952, no artigo 150 e seus pará
grafos, velo disciplinar a matéria: 

Considerando, entretanto, a existência, na 
Secretaria-Geral, de servidores que, embora não 
trabalhando em horas extraordinárias, fazem 
Jus a uma gratificação, por · desempenharem 
funções que Implicam em responsabilidade aci
ma das suas atribuições normais; 

Considerando que o limite de Crt 450,00 
(quatrocentos e cinqüenta cruzeiros), fixada 
para casos análogos, pela citada resolução n.0 

405, não está de acôrdo com os atuais nlvels 
de vencimentos: 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica a Secretaria-Geral do Con
selho Nacional de Geografia autorizada a con
ceder gratificação especial, por encargos extra• 
ordlnârios, aos servidores da Secretaria-Geral: 

a) Auxlllares de Portaria responsáveis pe
las Portarias da Divisão de Cartografia e da 
Divisão Cultural; 

b) Artlflce responsável pela oficina de 
carpintaria e marcenaria da Secretaria-Geral. 

Parágrafo único - A gratlflcação de que 
trata êste artigo, será arbitrada pelo secretá· 
rio-geral, tendo em conta as responsabllldades 
atribuídas aos servidores em causa, não pOden
do, entretanto, ultrapassar, para qualquer dê· 
les, a Importância mensal de Crt 800,00 (oito
centos cruzeiros). 

Art. 2.0 
- A gratificação prevista no arti

go 1.0 e seu parágrafo é extensiva aos ascen
soristas mencionados no art. 1.0 da resolução 
n. 0 405, de 22 de janeiro de 1952, do Diretório 
Central. 

Art. 3.0 - A concessão da gratificação por 
serviços extraordinários ao motorista, a que -se 
refere a resolução n .0 405, bem como a outros 
servidores, que prestem serviços extraordinários, 
passar; a obedecer ao disposto no art. 150 e 
parágrafos, da lei n.0 1 711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Art. 4.0 - As despesas decorrentes da exe
cução desta resolução correrão à conta das ver
bas próprias do orçamento vigente. 

Art. 5.0 - Esta resolução prOduzlrá os seus 
efeitos a partir de 1.0 de fevereiro corrente. 

Art. 6.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1958, ano 
XX do Instituto. - ConferldÕ e numerado: 
Nilo Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto e 
rubricado: Fábto de Macedo Soares Gutmar4es, 
Secretário-Geral. - Publique-se: José Cark>a 
de Macedo Soares, Presidente. 

Resolução n.0 519, de 6 de abril de 1956 

Autoriza destaques e sunlementações de verbas no orçamento vigente dO Con
selho. 

O Diretório Central do Conselho Naclon.iil 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando as mOdlflcações determinadas 
pela resolução n.• 517, do Diretório Central; 

Considerando a necessidade de se prever, 
naa respectivas rubricas orçamentárias pró
prias, os gastos decorrentes de novo enquadra
mento do pessoal do Conselho, 

RESOLVE: 

Art. 1.° Fica a Secretaria-Geral do Conse
lho autorizada a efetuar os seguintes destaques 
e suplementações no orçamento vigente: 

DESTAQUES 

VERBA 1 - PESSOAL 

Con:rignaç4o 11 - Pessoal Eztraorcitndno 

Cri 
04 - Contratados ................ . 
05 - Diaristas .................. . 
06 - Mensalistas ........... . .... . 
07 - Tarefeiros .................. . 

TOTAL ............. .. 

300 000,00 . 
2 000 000,00 
3 550 000,00 
1000000,00 

6850 000,00 
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SUPLEMENTAÇ6ES 

VERBA 1 - PESSOAL 

Consignação 1 - Pessoal Permanente 

01 - Pessoal Permanente 
a) Pessoal em Comissão .. 
b) Quadro Permanente 
e) Quadro Suplementar .. . 

TOTAL 

150 000,00 
3 500 ººº·ºº 3 200 000,00 

6 850 000,00 

Paràgrafo único - As rubricas de con
tratados, t111refelros, diaristas e mensalistas, 
serão mantidas até a liquidação dos compro
missos assumidos por esta Secretaria-Geral. 

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1956, ano 
XX do Instituto . - Conferido e numerado: 
Nilo Bernardes, Secretário-Assistente . - Visto 
e rubricado : Fábio de Macedo Soares Guima
rães, Secretário-Geral. Publique-se : José 
Carlos de Macedo Soares, Presidente. 

Resolução n.0 520, de 9 de abril de 1956 

Extingue o cargo em comissão de Porteiro, padrão I e cria a função gratificada 
de Chcie de Portaria . 

O Diretório central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando que, na sistemática adotada 
na estruturação dos serviços da Secretaria- Ge
ral, todos os setores são chefiados por um en
carregado de Setor, com exceção, apenas, da 
Portaria do edifício-sede, que é che~lado por 
um Porteiro em comissão (art. 10, Inciso I, 
da resoluç.ão n .0 368, de 9 de agôsto de 1950) ; 

Considerando que todos os chefes de ser
viço têm direito a uma gratificação de fun
ção como retribuição necessária e justa pelos 
encargos adicionais de chefia; 

Considerando o disposto no art. 81 do Re
gimento da Secretaria-Geral do Conselho Na
cional de Geografia , 

RESOLVE: • Art . 1.0 - Fica extinto no Quadro do Pes-
soal da Secretaria-Geral o cargo em comissão 

de Porteiro padrão "!", Instituído pela reso
lução n .0 368, de 9-8-950, art . 10, "I". 

Art . 2.0 - A Portaria do edifício-sede do 
Conselho Nacional de Geografia passará a ser 
dirigida por um chefe de Portaria que fará 
jus à gratificação de função FG-4, e cujas atri
buições serão as previstas no art. 81 do Regi
mento da Secreta ria -Geral (Resolução n .o 440, 
de 12-7-1954, da Assembléia Geral. 

Art . 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1956, ano XX 
do Instituto . - Conferido e numerado : Nilo 
B ernardes, Secretário-Assistente. - Visto e ru
bricado : Fábio de M acedo Soares Guimarães, 
Secretário-Geral. - Publique-se: José Carlos de 
Macedo Soares, Presidente. 

Resolução n.0 521, de 9 de abril de 1956 

Determina a extinção de casos de diferenças de vencimentos. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas at:ibuições: 

Considerando que o enquadramento dos ser
vidores extranumerárlos mensalistas, diaristas, 
tarefeiros e contratados, de acôrdo cofn a re
solução n .0 517, de 25 de janeiro de 1956, dêste 
Diretório Central, foi feito tomando por base 
o salário mensal percebido por êsses servidores, 
com exclusão dos abonos; 

Considerando que, com maior razão, deve 
o mesmo critério ser aplicado aos poucos ca
sos, restantes a 1.0 de janeiro, de servidores 
do Quadro Permanente percebendo diferenças 
de vencimentos; 

Considerando ser da conveniência do servi
ço a extinção dos casos de diferenças de ven
cimentos; 

Considerando o que foi requerido nos pro
cessos ns. 942-56 e 784-56 e que os casos omis-

sos na resolução n .0 517, conforme dispõe \: 
seu art. 21, devem ser resol vldos pelo Diretó
rio Central , 

RESOLVE : 

Artigo único - O enquadramento dos ser
vidores que , a 1.0 de janeiro de 1956, perce
biam diferenças de vencimentos, será feito na 
classe mais próxima, cujo vencimento fôr su
perior ao total dos vencimentos da classe a 
que pertenciam, acrescido da respectiva dife
rença, excluídos os abonos . 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1956, ano XX 
do Instituto . - Conferido e numerado: Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto e ru
bricado: Fábio de Macedo Soares Guimarães, 
Secretário-Geral . - Publique-se: José Carlos 
de Macedo Soares, Presidente . 

Resolução n.0 522, de 9 de abril de 1956 

Dispõe sôbre a condição do enquadramento no Quadro Permanente, determinado 
pelo art. 7.0 da resolução n.0 517, de 25 de janeiro de 1956, de extranume
rários mensalistas não beneficiados pela resolução n.0 504, de 6 de setembro 
de 1955, do Diretório Central. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia , usando de suas atribuições: 

Considerando que a resolução n .0 504, de 6 
de setembro de 1955, dêste Diretório Central, 

teve em vista, dentre outros objetivos, propor
cionar melhoria de salários aos ocupantes de 
funções da Tabela Numérica de Mensalistas, 
que, em sua grande maioria, estavam hã muitos 
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anos privados dêsse beneficlo, por lnexlsténcla 
de vagas; 

Conslderando que tal melhoria çonstitulu 
uma anteclpação, para os extranumerárlos men
sallstas, de benefíclo análogo concedldo poste
R<>rmente, pela resolução n. 0 517, de 25 de Ja
nelro de 1956, aos ocupantes dos Quadros Per
manente e Suplementar; 

Considerando, entretanto, que alguns extra
numerárlos mensalistas não foram beneficiados 
até 31 de dezembro de 1955 pela referlda reso
lução n. 0 504, pot não terem ainda completado 
o Interstício para promoção; 

Conslderando que esta condição não foi exi
gida pelo art. 6.0 da resolução n.0 517, ao 
conceder melhoria de vencimentos aos ocupan
tes dos Quadros Permanente e Suplementar; 

Considerando que o art. 7.0 da resolução n .0 

517, ao enquadrar os servidores extranumerá
rios, no Quadro Permanente, na classe de ven
cimentos correspondente ao seu salário mensal, 
excluídos os abonos, não cogitou do caso espe
cial dos que não tinham sido ainda beneficia
dos pela resolução n.0 504; 

Considerando que êsses servidores deixa
ram, assim, de ser atendidos por uma e outra 
resolução, com a agravante de perder a oportu-

nldade de promoção que lhes era di<da pelas 
vagas exlstentes na Tabela Numérlca de Men
salistas, extlnta pelo art. 13 da resolução nú
mero 517; 

Considerando o que requereram os lnteres
sados e, 

Conslderando, flnalmente, que OIS casos 
omlssos nessa resolução, conforme dlspõe o ar
tlgo 21, serão resolvidos pelo Dlretórlo central, 

RESOLVE: 

Artigo único - Os ocupantes de funções 
da antiga Tabela Numérica de Mensallstas, que, 
no período de 1.0 de Julho a 31 de dezembro 
de 1955, delxaram de ter melhorla de salãrios, 
e desde que satisfaçam à condição do art. 3 .0 

da resolução n.0 517, serão enquadrados, a par
tlr de 1.0 de Janeiro de 1956, no Quadro Perma
nente, na classe de vencimentos imedlatamen

. te superlor à correspondente ao seu salário 
mensal, excluídos os abonos. 

Rio de Janelro, 9 de abril de 1956, ano XX 
do Instituto . - Conferido e numerado: Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente . - Visto e.,.ru
brlcado: Fábio de Maced.o Soares Gutmarlles, 
Secretário-Geral. - Publique-se: José Carlos de 
Macedo Soares, Presidente. 

Resolução n.0 523, de 9 de abril de 1956 

Fixa o quadro do pessoal do Conselho Nacional de Geografia para efeito do 
exigido no art . 16 da lei n.O 2 745, de 12 de março de 1956, complementada 
pelo decreto n.0 38 930, de 24 de março de 1956 . 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atclbulções: 

Considerando o que dispõe o art. 16 da lei 
n .0 2 745, de 12 de março de 1956; 

Considerando que a conveniência do servi
ço exige modificações na lotação das carreiras 
estabeleeldas no art. 2.0 da resolução n .0 517, 
de 25 de Janeiro de 1956, do Diretório Central; 

Considerando a situação decorrente da apli
cação do art. 18 de referida resolução; 

Considerando a necessidade de melhor ajus
tar os níveis das carreiras de Escriturário e 
Oficial Administrativo; 

Considerando as disposições que discipli
nam os cargos em comissão e as funções gra
tificadas e ainda a resolução n. 0 520, desta data, 
do Diretório Central, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Para atender aos seus servi
ços, o Conselho Nacional de Geografia dispõe 
de um Quadro de Pessoal, compreendendo: 

a) cargos em comissão; 
b) funções gratlflcadas; 
e) cargos isolados, de provimento efetivo; e 
d) cargos de carreira. 

Art. 2.0 - Fica alterado, na forma do ane
xo, o Quadro de Pessoal do Conselho. 

Art. 3.º - São funcionários do Conselho 
os ocupantes de cargos previstos no Quadro de 
Pessoal. 

Art. 4.0 - Os padrões de vencimentos dos 
cargos efetivos são os constantes da lei núme
ro 488, de 15 de novembro de 1948. 

Art . 5.0 - Os símbolos dos cargos em co
missão e das funções gra tlflcadas são os fixa
dos na lei n. 0 2 188, de 3 de março de 1954, 
e do decreto n .0 37 537, de 27 de Junho de 1955. 

Art. 6.0 - As normas de provimento, bem 
como as de posse, fiança, exercício, remoção, 
substituição, tempo de serviço, férias, licença, 
direito de petição, dlsponlbllldade, aposentado
ria e o regime disciplinar, são regulados em 
Instruções expedidas pelo presidente do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, ob
servados, no que couber, os princípios da lei 
n.0 1 711, de 28 de outubro de 1952, e respecti
vos regulamentos. 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1956, ano XX 
do Instituto. - Conferido e numerado : Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto e ru
bricado: Fábio de Macedo Soares Gutmarlles, 
Secretário-Geral. - Publique-se: José Carlos de 
Maceflo Soares, Presidente. 

ANEXO A RESOLUÇÃO N.0 523, 
DE 9 DE ABRIL DE 1956 

a) Cargos em comissllo 

N.• de CARGO 
funções 

Secretárt>-Geral . 
Secretári<>-A•sistente. 
Diretor de Divisão .. 
Tesoureiro ... 

Padrão 

CC-1 
CC-4 
CC-4 
CC-7 
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b) Funçõe11 gratf/lcadtu 

N.0 de CARGO 
lun~es 

4 . 
23 
1 

1 
6 

70 
2 

Chefe de Seocão .. 
Chefe rle Sec{)ão . . . .... . .... ...... . . 
Chefe ·da Secretaria de C0<>rdenaçi!o 

dos Órgãos Regionais .. .......... . 
Secretária do Gabinete do "8cretári<>-

Ch!le"d~· ~;~i,.'ri~ «ic:,.; ·ô;iiã~; D~i i~ 
berativos ... .. ... . 

Chefe da Port.ria. . . . . 
Secretária do Gabinete .... . . . . . .. .. . 
Encarregado de Setor. ............. . 
Secretári'8 de Comissão dos Órgãos 

Deliberativos ....... ... .... . ... . . . 
Secretária da Comissão de Promoções 

1 Dv!~Iif;~º ~-~ecial iz.~d~ ~~ .~áquina 

Padrão 

FG-2 
FG-3 

FG-3 

FG-3 

FG-3 
FG-4 
FG-5 
FG-5 

FG-5 
FG-5 

FG-6 

e) Cargo11 fsolado11 de provimento efetivo 

N.• de CARGO 
cargoa 

1 Arquiteto ...... . 
1 Arquitet<>-Conservador . . . . . 
1 Asseosor Jurídico . . ... . .. . . . .. . . 
1 A~is~nt:e Fisiógrafo ....... ... , • , . . . 
2· Cmetécmco . . . ..... . . 
3 Denfüta . . . . . .... . 
1 F;stereocartógrafo . ... . 
2 Tesoureir<>-Amiliar .. . 

.. 

Padrão 

K 
o 
o 
o 
M 
.J 
N 
K 

d) Quadro Permanente, compreendenclo parte 
permanente e parte suplementar que em con
junto passam a ter a seguinte constituiç4o 

Classes Classes ou 
N.0 de CARREIRA padrões padrões 
cargos ou excedsntes 

rategorias a serem 
extintos 

--- -----
10 Almoxarifo . ... ..... .. .. GaK D aF 
9 Arquivista ...... .. . ...... GaK Da F 

20 Artífice. ...... GaK DaF 
6 A~ensorista .. . .. F a I E 

89 Auxiliar Administrativo . FaK D a E 
54 Auxiliar de Campo .. DaG -
16 Auxiliar Técnico de Geografia Ga K -
H Auxiliar de Portaria . . . F a J D a E 
12 Bibliotecário .. ... .. .. 1 a N FaH 
13 Calcnhdor .. .. .. . GaL Da F 
rn Calculista de Geodésia . J a N G a 1 
22 Cartógrafo . Ka N HaJ 
10 Contador . . . KaN I a J 
40 Dactilógr>fo. ... .... ······ · (í a K EaF 
55 D"'cnhist• ··•· ... H aN D a G 
17 Engenheiro .. ....... ... .. .. La O K 
6 Fotógrafo .. ... .. . . GaL D a ~' 

16 Fotogrametrista ... .. .. . J a N F a 1 
60 Geógrafo . La O JaK 
48 Geom•tri<ta .. .... J a N F a 1 
27 Gráfico .. ······ ····· Ga L DaF 
20 M~ânico ... G a L D • F 
10 Motorista .. GaK -
-16 Oficial Admiuistrativo . HaN -
40 E se ri turário . EaG -
35 Operador de Campo ... GaM Da F 
2 Procurador . . .... .... ... . . 2.• t' l." -

23 Re<lator .... .. GaN --
36 Sin•leiro Motorista . DaK -
6 Técnico de Administraç~o .. LaN -

10 Técnico de Coatabilidade. I a M FaH 
7 Técnico de TelecomuniracõM 1 a ~! Oa H 
6 Vigia. .. . .. FaL D a E 

Resolução n.0 524, de 2 de maio de 1956 

Promove o adiamento da realização da sessão ordinária da Assembléia-Geral dó 
corrente ano. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no u so de suas atribuições : 

Considerando o disposto no artigo 18 do 
Regulamento do Conselho, baixado pelo decre
to n.• 1 527, de 24 de março de 1937, combinado 
com o art. 1.0 e seu parágrafo único, do Regi
mento da Assembléia-Geral, aprovado pela re
solução n.0 402, de 31 de outubro de 1952, da 
mesma Assembléia; 

Considerando o grande significado e o ln
terêsse despertado pela realização, na Capital 
Federal, do XVIII Congresso Internacional de 
Geografia, a ser Instalado em 9 de agôsto vin
douro e encerrado a ia do mesmo mês; 

Considerando os encargos Impostos à Se
cretaria-Geral para os preparativos e realização 
do Congresso e suas excursões, em colaboração 
com a respectiva Comissão Organizadora; 

Considerando a conveniência de se propor
cionar aos delegados estaduais e dos territórios 
federais às Assembléias-Gerais dos dois Conse
lhos que compõem o Instituto a oportunidade 
de participarem das reuniões do Congresso; 

Considerando, pois, a necessidade de um 
pronunciamento do Diretório Central, apoiado 

· pela Junta Executiva Central do Conselho Na-

clonai de Estatistlca, para que. a Presidência 
do Instituto promova o adiamento da Assem
bléia-Geral nos têrmos do art . 3.0 de seu· Re
gimento, 

RESOLVE: 

Artigo único - A Presidência do Instituto, 
ouvida a Junta Executiva Central de Estatística · 
do Conselho Nacional de Estatística, tendo em 
conta a próxima realização do XVIII Congresso 
Internacional de Geografia, fica autorizada a 
representar ao excelentíssimo senhor presidente 
da República no sentido de ser adiada, para o 
dia 17 de agôsto do corrente ano, a Instala
ção conjunta das sessões ordinárias das Assem
bléias-Gerais dos Conselhos Nacionais de Geo
grafia e de Estatística . 

Parágrafo único - O adiamento da Instala
ção das Comissões de Tomada de Contas de
penderá da conveniência de cada Conselho. 

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1956, ano XX 
do Instituto . - Conferido e numerado : Ni lo 
Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto e ru
bricado: Fábio de Macedo Soares Guimar4es, 
Secretário-Geral. - Publique-se: José Carlos de 
Macedo Soares, Presidente . 

.... 
Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geogd.ficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus eJ;tudos 
geogrãflcos, seus levantamentos, sua documentação. 
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1 NST ITUTO BRAS 1 LEIRO DE GEOGRAFIA . E 
PRESIDENTE 

JuJU.NDYB Pmzs FERBEIR.l 

O /"'1ilulo Bl'Oliltiro d• G<Og'afia • E•latútica, triado Jl'IO decr•fo •·º ti 11•?9, d• ~ tk j11lho do .1954, 1 "''"' tnlidad4 df AO· 
hlraa /edfralita, •vlwrdinada airelamtmle a Prui~ncia áa República. Ttm por fim, mediante a progre,.ioa arliculaçio e coo~o da• 
Iria ordme adminillrati""' da organiia,ao polltica da República • da iniciativa particular, promo•tr t fa,tr .. ecutar, ou orimlat i«ni..,.. 
11oade, tm reqame racion3lizado, o lttantamenta natemdtico de tada1 as utatfaiwui nacionaia, bnn como incentiMr e coordenar cu otificl4'U• 
geogrd}it<u dtnlro do Pau. no m.tido •• "tabcl<Ctr a cooptru,ao atrai para o conhecimento metódico • rul<malilada tl;i lmil6rio brarilwt. 
lH"'1o do HV campo de atiridadf1, ";ordena o• dijerentu 1eruço1 de edatútica ti dt ~ toqrafia, Ji:a direhMt, utabelet:e noNM1 UcnV..a.t, fat 
clirulgapu, prop6e rt./orma•, rwbe, anallia f uWita ruu~tõu, jormu eari,.,r.ialista1, prepara aff.bitntt Jat0rdul a. inicú7titaa ntU04na, recla· 
9IOIMlo, m ""'Jleio dor U1ll ol;jeli1<J1, a "°'aboraçilo da. tru 6rbita. do go,;,rno • •• «}or,01 conjuo3do• d• t<>dc• ., br~ltiro1 4' 6oa """°"'· 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A formação eotrutural do Instituto compreende dois siste!Jla• 

permanentes, o doe Serviçoe E•tatísticoa e o dos bervico• Geogrú
ficoe - e um d• organiJaçáo periódica - o doa Serviços Cen•itilrioa 

J - SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS 
~- O Sinema doe Serviços &tatíaticoa compõe-se do Coll&llho 
Naeional de &tatíatica e do Quadro Executivo. 

A - CONU:LBO N.i.CIONAL DE EsTArisTIC.i., 6r11A• de orientação e 
ooordenagào geral, criado pelo decreto n.• 24 609, de 6 de julho 
de 1934; collSta de: 

1. Um "6Roio .lDWNIBTILlTIVO", que é a Secretaria-Gorai 
do Co1111elho e do loatitut-0. 

2. "óaoXoa DSLIBERATJvos", que são: Auemb!tia Geral, com· 
poeta doe membroe da Junta Executiva Central, representanao a 
União. e dos presidentes das Juntas Executiva& Regiomiis, repre-
1eDtando oe eatadoo, o Distrito Federal e o território do Acre (reú· 
- anualmente no mês de julho) a J.nta Elfcutira Ctntral com· 
poeta do p,..idente do lD!tituto, doe diretores das cinco Hcpart.ições 
Centrais de FAtatísticai representado oe resptctivos Ministérios, e 
de repreo-.ntantes d"8ignados pelos Ministérios da Viaç3o e Obras 
Públicaa. Relaçõeci Exteriores, Guerr11, Marinha e Aeronáutica lreúne-
• .., ordinàfiamente no primeiro dia útil de cada quinzena) e del ibera 
ad rtfwendum da Assembléia Geral; as Ju ntai Ez«utiPG• lltllimai•. 
no Dietrito Federal, noe estados e no território do Acre; de compo· 
liQAo variável, .mas guardada a po8"ível analoi;ia com a J. E. C. 
(reúne-ee ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quin•ena). 

a. ºõaaice OPJNA.TIVOS". subdivididos em Comiiaõu Técnitaa, 
alto 6, 11Comiseõe8 Permanentes'' (estatÍt1ticas fisio~cifica.s, rstatís
ticu demográficas, estat.ísticas econômicas etc.) e tantas "Comissões 
i:apeciais" quanta& necessárias, o Corpo de Con,,ultorea Ticnicoi, com· 
pooto de 24 membroe eleitos pela Assembléia Geral. 
B - QciDBO E.uctmvo (cooperação lederativa): 

l, "oaounuçl~ HHBAL~', isto é, aa cinco Repartições Cen• 
lra11 de F.etatística - Serviço de Estatistica Demográfica, Moral e 
Política (Ministério da JlL<tiça), berviço de Eatntl<tic• d• Educa,ão • 
Saúde (Miníatério da Eduoaçi\o), Serviço de Estatística da Previ· 
dência e TrabalLo (Ministério do Trabalho), berviço de Estatística 
da Produção (Miuistério da Agricultura) Serv iço de Estatística Eco
o&mica e Financein e Ministério da Faseada), e órgãm~ cooperadores: 
Berviçoa e Secçõell de F.etatíatica eopecia!iJada em diferentes depar· 
lamentos adminil!trativoe. 

2 . 11 oaour1Uçi.o BZOJOlc.t.Lº, isto~. aa Repartições Centrais 
de l<:etatiatica Geral exístenteo nos est.adoa - Departamentos Esta· 
duaía de E•tatíatica, - no Distrito Federal e no território do Acre -
Departamentos de Oeogralia e &tatíatica, - e os órgão• coopera· 
doree: Serviços e Secções de Estatísflc .. especialiJadaa em diferentes 
departamentoe administrativos regionuis. 

3. "oaa1.N1uçio LOCAL'', isto é, os Departamentoe ou Ser· 
\'Í'°8 Muniripais de Estatística, e.ti'itented naa capitaili dos estados, 
e u Aaênciaa noe demaía mun1cipios. 

11 - SISTEMA DOS bERV!ÇOS GEOGRÁFICOS , ... 
O 1iatema doo b•rviços Googrt.licos compCic-oe do Conselho 

Nacional de Geografia e do Quadro Eiecutivo. 
A - CoNSllLBO NACIO!<AL 011 GEOORAJU, órgilo de orientação e 
coordenação, criado pelo decreto n.• 1 527, de 2~ de marco de 
1937, consta de: 

1. 011 "óaoio 4DIWllSTBAl1VO", que ' a Secretaria-Geral 
do Coneelha. 

t. º6aoI08 D•LIB~UTJV09'', ou seja a AuemhUia Geral, com· 
poeta doe membrom do Diretório Central, representando a O nião, e dos 
preoident.ee doe Diretórios Regionais, representando os tstadoe e o 
&erri&ório do Acre (rOÚDH& anualmente no mês de julho) : o Dir.-

t6rio e"'''ª'· con;post-0 do presidente. do lnotituto, do eecret6rio 
gera! do C. N. G .• '" um delegado técn1eo de eada Ministério, de um 
representante <SP<'<ial do Mini!tério da Educagào 1 Saúde ll"laa 11111-
t it"icões do ensino ia Geo((l'afia, de um repr ... ntante etpecial do 
l\I imstério das Relaçõeo Exteriores, de um repreoentante do pyenu, 
municipal da capilál da República e de um representante do C.N.E. 
(reúne-se ordinàriomente no terceiro dia útil de cada quinsena) 1, 

Diretórios lüJionai1, nos estados e no território do Acre, de compo
si~ão Va'1Óvel, mas guardada a possível analogia com o D. e. (rell' 
nem-se orcinàriamonte urrut. ve1 por mêe), 

3. "ónoloe OPIN.i.mos", isto ~. Comiu~u Tknitat, MDMI 
quantas DCi:essári •e- . e Corpo dt CotuWlare.a Tienicoa, eubdividido 
em Cocsoltoria Nacional, aniculada com o D. C e 21 ColllUltoriu 
Rei!ionaís, articulndas com oe respe<:tivoe D. R. 

B - QUADRO EnccTivo (cooperapão federativa): 
1. ºoaoANiuçio r&Dl'BAL", com um órgão executivo eeo&ral 

- Serviço de Geogralia e Est.atíatica Fisi01Uáfica do Ministério da 
Viaçilo - e órgàos cooperador°' - oerviçoe e&ll<"ializoJoe doe Mi•' 
nistérios da Agricultura, Viaçiio, Trabalho, Educapllo, Fuend&, 
Relações Exteriores e Justi~. e doo Ministérioe Mili\ar•, (oola• 
boração condicicnal). · 

2. .. OROANU.iÇio UOIONAL" :··isto '· .. repartiçõel e imtitatCll 
que funcionam como órgãos centrais de Geografia noe eatadOL . 

3 . "oRGANIZAç~o LOCAL", oe Diretórios Muaicipaia, CorpGI 
de Informantes e Serviços Municipai> coouti!idadeo geo&ráfiOlll. 

Ill - SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSlTÁRIOS 

O Sistema dos Serviços Censitárioe com~ de 6rclCll dtll
berativos - lUl Comi55õco Censitárias - e de 6tg&oe eieeuü.w--" 
cujo co:ijunto é denominado Sern,o Nacional '4 ~. 

A - Coamsõa C&N111Thas: 

1. A Comi88iio Cen.•itária Naciona1, 6rglo deliberatin e·con· 
trotador. compõe_,e dos membros da Junta Execotiva Central do 
Conselho N.010nal de Estatistica, do secretário do Conselho Nacio
nal de Geogralia, de um repreaen\ante do Conselho Atuarial e de 
três outros membros - um doe quais como seu presidente o diretor 
:los trabalhos ceositnrioe - eleitos por aquela Junta em nome do 
Consdho Nacional de Estatística, verilicando-oe a confirmaçlo doe 
respectivoo mandatos mediante ato do Poder Executivo. 

2. As 22 Comisoõcs Cenaitáriae Regionaia, órgãoe orien\adGl'el 
cada uma das quaie se compõe do delegado regional do !te<-· 
menta como eeu pr~ideote, do diretor ·em eiercício da repartido 
centra! regional do Eat.atíatica e de um repreaentante da Jun\a 
Executiva Heoiooal do Coneelho Nacional de Est..tística. 

3. As Col!'.lissõe• Cenaitárias M un1cipai•, 6rgãoe cooperadore1 
cada ums das qu!lis constituída por trta membroa efetivoa - o 
prefeito municipal como aeu presidente, o deleg•do municipal do 
Reeenoeamento e a mais graduada autoridade judiciária loi:al, aUm 
de membros colaboradores. 

B -· E1o:ariço NACIONAL 011 REca11nuoNTO: 

l. A "DIREÇÃO CENTRAL", compo!lta de uma Secretaria, da 
Divisão Administrativa, da Divisão de Publicidade e da DiVlllo 
Técnica. 

2. .... "DICL&G4CW UGION415" , uma em cada unidade da . 
Ftderacãu. 

3. As "DEL&OACJ.U SECCJONA.1811
, em número de 117, abran· 

geado grupoe de muoicipioa. 
4. As '"ot:LEO!CIA! MUNICIPA.18". 
6. 0 11 

CORPO DZ UCllNSliDOU:S" • 

Sede do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Avenida Beira-Mar; 436 - Edificio l1ua111 
Seda do INSTITUTO - Av. Franklin Roosevelt; 166 
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