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Transcrições 

O problema do estudo do habitat rural no Brasil* 

NILO BERNARDES 

Desnecessário se torna ressaltar a importância do estudo do habitat rural 
para a Geografia Humana. A caracterização do habitat é, por assim ·-dizer, a 
pincelada essencial na descrição da paisagem. Por outro lado é o primeiro fato 
de ocupação que surge no processo de transformação cultural da paisagem 
física e um dos últimos, senão o último, que se altera em estrutura quando há 
mutação · econômica ou cultural do espaço rural. "Sua fixidez é a marca 
do enraizamento do grupo humano", diz sorre 1, ajuntando que "as formas do 
habitat representam as expressões concretas dos gêneros de vida os mais ca
racterísticos" 2 • 

O ESTUDO DO HABITAT RURAL NO BRASIL 

Com freqüência, excelentes trabalhos geográficos aparecidos entre nós mos
tram-se restritos no que diz respeito às formas do pov.oamento rural •. Reve
lam, em certos casos, a carência de apoio teórico para a caracterização de fatos 
aparentemente despidos de interêsse ou não condizentes com a sistemática 
conhecida. Pois, com efeito, as grandes contribuições no sentido da sistema
tização dos ·estudos do habitat se referem, sobretudo, às regiões extratropicais. 
E dêste modo, a todos quantos se preocuparam em associar o estudo do habitat 
rural às nossas peculiares condições econômicas e sociais já se depararam alguns 
embaraçosos problemas de sistemática ao fazerem a aproximação do que é 
observado com o que existe de mais divulgado para outras regiões. 

Verlflca-se, portanto, a necessidade inadiável de uma sistematização do 
que ocorre entre nós, visando não somente a adaptar classificações, como tam
bém a aferir o grau de influência dos vários fatôres que têm sido selecionados 
como condicionadores fundamentais · do habitat em outras regiões. 

Para tal sistematizaç.ão é indispensável uma soma considerável de esforços 
visto que se deverá partir, principalmente, da conjugação dos conhecimentos 
especializados, muitos ainda inéditos, de nossos geógrafos acêrca das diversas 
regiões do país. Uma tentativa de correta coordenação do assunto, no estado 
atual dos conhecimentos, irá, entretanto, se deparar com dificuldades de não 
pequeno vulto, dentre as quais podemos salientar: 

a) a literatura especializada é relativamente pobre, tendo em vistii. a am
plitude do objetivo; 

b) a documentação cartográfica, ·então, é .paupérrima como fonte auxiliar 
de informações; 

• Pales tra proferida em 21 de f.everelro de 1957. Transcrição do Boletim Carioca de Geo-
grafia, ano X , n, 0 l e 2, 1957 . 1 

'1 L es Fondements de la G éographie Humaine, Tomo III - L'Habltat - Concluslon Générale, 
pág , 6 . 

2 tdem, pág . 35 . 
• Entre os geógrafos de lingua francesa é clássico e quase Invariável o emprêgo da expressão 

habitat que é/ também o têrmo consagrado entre nós. Tal não se verifica nas outras l!nguas, 
nas quais a preferência geral é pela expressão correspondente a povoamento em português 
(stedlung, settlement) ou estabelecimento . Essa expressão, contudo, entre os geógrafos bra
sllelros especialmente, tem sentido essencialmente dlnãmlco (expansão). Por outro lado se bem 
anallsado, o têrmo habitat não seria plenamente satisfatório de vez que apresenta sentido eco
lógico próprio . Forma3 de povoamento, como usam os geógrafos portuguêses parece ser expressão 
mais fellz , de apllcação mais exclusiva, embora não consagrada entre .nós. 
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1 
c) as informações indiretas que se podem colhêr em outras fontes não 

geográficas, pela sua própria natureza, estão a exigir um enorme esfôrço 
de péneiramento; 

d) .a instabilidade econômica e social de grande parte de nossas áreas 
rurais dá um caráter" muito precário às observações de precisão que 
possamos fazer e põe em dúvida a validade de muitas informações 
preciosas sôbre características pretéritas que tenhamos para algumas 
áreas; -essa constante evolução é, realmente, um dos grandes embaraços 
à sistematização que se faz necessária. Mesmo na maior parte das áreas 
de povoamento antigo a ocupação está longe de ter atingido certo grau 
de "cristalização". O grande número de formas de · transição que se 
introduzem na paisagem, dificulta, por outro lado, o reconhecimento 
dos verdadeiros padrões que merecem ser distinguidos; 

e) acresce que as proverbiais dificuldades decorrentes da extensão de nosso 
território não permitem estudos aprofundados senão por áreas relati
vamente pequenas, carecendo de criterioso confronto posterior. 

É, por conseqüência, empreendimento recomendável para um órgão como 
a Associação dos Geógrafos Brasileiros patrocinar um movimento de idéias sôbre 
o assunto e trazê-lo a debate, pois, entre outras credenciais para tanto, ela 
já conta com apreciável número de associados em várias partes do país. 

Não pretendemos, aqui, tentar sistematizar o estudo em questão, de vez 
que, pelo acima exposto não nos sentimos em condições. Não vamos, mesmo, 
focalizar vários dos aspectos importantes da questão, tais como os tipos de 
habitações, a análise dos fatôres em jôgo para cada caso ou, mesmo, uma 
exata definição fisionômica de cada variedade que possa ocorrer. Desejamos 
apenas, exemplificando a .riqueza de fatos observáveis, levantar o problema, e 
iniciar a nossa colaboração ao simpósio que em boa hora a AGB programou 
para ser realizado por ocasião de sua próxima Assembléia Geral. 

Assim sendo, esclarecemos que, por uma questão de método, a terminologia 
aqui •empregada, na maioria das vêzes, não tem valor senão relativo. se pre
tendemos ressalvar a necessidade de um estudo em profundidade, não vamos, 
a priori consagrar nenhuma interpretação e muito menos nenhuma. designação•. 

TIPOS DE HABITAT RURAL NO BRASIL 

Uma noção muito generalizada é de que no Brasil, à exceção de alguns 
poucos casos, fàcilmente enumeráveis, domina a forma dispersa do habitat :rural. 
Com efeito, em todo o nos80 território estão sempre presentes as formas de 
dispersão. · IVJ;as não há uma só modalidade de habitat disperso, como também, 
ocorrem de permeio vários casos que escapam ao conceito clássico dessa desig
nação. Se não vejamos. 

Formas de dispersão 

O processo de povoamento imprime, geneticamente, uma marca na fisio
nomia do habitat, fàcilmente perceptível quer em observações diretas, quer na 
análise de documentos cartográficos ou aerofotográficos porventura existentes. 
Assim é que podemos considerar, de imediato, dois grandes domínios espaciais: 
a) as zonas •em que o povoamento se processou de modo mais ou menos lento 
e, sobretudo, espontâneamente, e b) as zonas ·em que, pela interferência de 
métodos de colonização, de certo modo recent·es, processou-se um povoamento 
dinâmicamente intenso, ordenado, fruto de um planejamento em seu traço mais 
geral. É do domínio público que embora ocorrendo em pequenas áreas das 
.demais regiões do Brasil, êste processo tornou-se característico de vastos trechos 
dos territórios dos quatro estados meridionais. 

• Somos aliás, de opinião que, em matéria de classificação, o primeiro passo de Importância 
a ser dado, · entre nós, deve ser a descrição das principais modal1dades fisionômicas, algo no 
gênero do que R. Biassuttl fêz para a Itália, há mais de mn quarto de século ("Ricerche sul 
tlpl degll lnsediamento rurale ln Italla: la carta dei tlpi de insedlamento": Comptes Rendus , 
du Congres lnternational de Géographie, Paris, 1931, Tome II - Travaux des Sectlons IV -
V - VI, pp. 7-16). 
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Zonas de povoamento espontâneo 

Uma disposição irregular é a feição mais comum do habitat rural nos casos 
de povoamento espontâneo. Tal fato ocorre, sobretudo, na maior parte das 
zonas de fazendas antigas em que predominam sistemas de exploração indireta 
da propriedade (parceiros, meeiros, rendeiros, etc.) e onde se pratica, -princi
palmente, a chamada cultura de "cereais" (lavouras anuais de milho, feijão, 
arroz.) ; o mesmo se dá nas áreas de peqúenas propriedades (síttos) e nas 
wnas de criação extensiva. É também a forma comumente originada pelo esta
belecimento dos "intrusos" nas matas existentes à vanguarda das franjas pio
ueiras •. 

Foto 1 - Tipo de dispersão espontdnea na zona vitivinicultora de São Roque. (Foto ONG) 

Contudo, a expressão disposição anárquica empregada por Tricart • não tem 
emprêgo indiscriminado para o caso, uma vez que a influência de certos fat.ôres 
fístcos e culturais impõe algumas tendências à fisionomia do habitat. A ponto, 
mesmo, de chegar a constituir-se uma dispersão francamente linear em alguns 
casos. 

o exemplo mais nítido e constantemente citado é o da Amazônia. A floresta 
densa e intrincada impõe, no estágio atual de desenvolvimento da região, uma 
rígida dependência dos cursos d'água como via, até mesmo para a circulação 
local. Quanto menos desenvolvida a área amazônica considerada, mais rigido, 
portanto, é o esquema de disposição das habitações à beira da água. í:ste fato 

• - Vide Bernardes, Nilo - "A expansão do povoamento no estado do Paraná". :t de se 
notar, a propósito, que os elementos culturalmente mais atrasados, genéricamente designe.dos 
caboclos; onde quer que se estabeleçam preferem sempre habitar isole.damente em suas precárias 
choças de pau-a-pique. Desperta curiosidade a observação de que o caboclo, tipico herdeira de 
muitas tradições e das técnicas Indígenas, quando não de bOa parcela de sangue, tenha pre
dileção pelo Isolamento, ao passo que os núcleos Indígenas, tanto os contemporâneos d<i povoa
mento quanto os atuais, apresentam a forma grupada como regra geral. 

• Trtcart, Jean - Cours de Géograph.ie Humaine, Fase. I - "L'~bltat rural", p, 130. 
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se verifica também em outras regiões, ainda que em escala menor . É o caso 
do trecho da planície pantanosa do rio Ribeira do Iguape, em São Paulo, tão 
bem observado no quadrante nordeste da fôlha topográfica de Iguape da carta 
do estado de São Paulo em 1: 100 000. N. L . Müller 1 descreve-nos, para a região 
em aprêço, a disposição do habitat nas zonas em que o rio comanda a forma de 
ocupação do solo na planície, dadas as possibilidades de inundação . 

No sertão semi-árido nordestino, é também um exemplo muito citado, a 
maior facilidade de obtenção de água provoca um adensamento das habitações 
nas proximidades dos açudes, nos, pés de chapadas • nas encostas e altos das 
serras mais úmidas. Os casos de fator negativo, mais extremado para o estabe
lecimento do homem são chamados rasos. 

Não conhecemos, todavia, informações pormenorizadas de como se dispõem 
as habitações tendo em vista a economia da água . Deve ser assinalado, no 
entanto, que o sistema de regadio é ainda de emprêgo restrito na região. 

Foto 2 - Habitat disperso em área. de transição do agreste para o brejo no mu.niclpio de ArE;_ia, 
estado da Paraiba. Cultura de agave, "cereais" (capoeiras) e pastos . (Foto CNG) 

Um bom exemplo de como a mesma atividade econômica, com análoga 
.organização, pode apresentar modalidades distintas de dispersão sob a influência 
de condições físicas diferentes, resulta da comparação da Campanha rio-gran
dense com grandes trechos do chamado Planalto Central do Brasil. Na Cam
panha o relêvo muito regular, com suas coxilhas se desdobrando uniformemente 
até o horizonte, intercalando rasas sangas ou rios com vales suaves, a rêde 
de estradas e caminhos se estabeleceu indiferentemente e não há uma diretriz 
nítida na disposição das sedes das estâncias ou fazendas. O grau de maior ou 
menor afastamento das habitações é quase sàmente determinado l>ela predo
minância de maiores ou menores propriedades. Nos trechos do Brasil Central 
onde são mais característicos os extensos chapadões recobertos .pelos cerrados, 
as pistas principais procuram sempre o alto dêstes interflúvios planos, mas, 

1 - N . L ." Muller - Sltios e Sitiantes no Estadd de São Pau.lo, p , 134. 
8 - Veja-se: Petrone, Pasquale - Contribuição ao estudo da regi/lo do Cariri, no ceará. 
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dada a escassez de água .nas partes altas, as s·edes das fazendas buscam as 
cabeceiras, as baixas encostas ou o fundo dos va~es. 

As formas de dispersão em um relêvo extremamente compartimentado, 
como o que se apresenta nas zonas de morros cristalinos do planalto no sudeste 
brasileiro, tendem, freqüentemente, para um maior adensamento nos fundos 
de vales e de alvéolos aluviais ou nos baixos replats. O aspecto difuso da loca
lização das habitações cede lugar, então, a uma forma grosseiramente linear, 
em nódulos reforçados por freqüentes aglutinações à maneira de hameaux e 
por povoados, que mais das vêzes podem constituir uma modalidade de povoa
mento grupado. Por fôrça, uma repartição do habitat como a que se assinala, 
apresentará relações comunitárias e problemas de comportamento social com 
tendências distintas ·das que se pqpem observar em uma zona de habitat extre
mamente difuso . No sudeste de Minas Gerais, onde a densidade da -população 
rural atinge cifras relativamente altas, tal disposição é facilmente verificável. 
Examine-se, por exemplo, a fôlha de Juiz de Fora da carta do estado de Minas 
Gerais em 1: 100 000. 

Estas modalidades distintas e formas de transição fisionômicas do povoa
mento rural disperso nas zonas mais antigas constituem, por si só, tema para 
interessante e trabalhoso estudo. Em sua já citada obra, N. L. Müller, sinte
tizando os fatos observados em relação aos sitiantes de São Paulo, tanto nas 
áreas de povoamento antigo quanto nas de ocupação recente, enquadra-os dentro 
de três variedades de dispersão, segundo critério morfológico já apontado por 
Demangeon: a dispersão absoluta (integral), a dispersão coagular e a dispersão 
linear. Buscando uma aproximação com a estrutura agrária, a autora aponta 
uma estreita subordi.:nação destas modalidades de dispersão ao regime de explo
ração da terra. Os sitiantes que são proprietários das terras nas quais trabalham 
têm tendência para a forma linear ou coagular (originando muito freqüente
mente bairros). Os sitiantes arrendatários e parceiros, por outro lado, desen
volvem formas de dispersão absoluta. 

Foto 3 - Sede de uma pequena fazenda de gado leiteiro no muntctpio de Vassouras, antiga 
drea cafetcultora: ttpo de povoamento disperso que reproduz no aspecto da habttação e na 

disposição d-Os anexos a fazenda de criação do Sul de Minas Gerais. (Foto CNG) 
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Zonas de povoamento planejado 

Dadas as condições em que se tem expandido o povoamento nas zonas em 
questão, as vias de comunicação terrestres desempenham papel de primeira 
ordem na disposição do habitat. Em primeiro lugar, há uma predominância 
da disposição organizada nas formas de dispersão. Em segundo lugar, sendo 
primordialmente comandada pelas estradas e caminhos vicinais, esta organi
zação se faz sobretudo em um sentido linear. 

Entre outros fatôres que condicionam as modalidades de disposição do 
habitat, no caso, o relêvo assume particular importância. Vejamos as linhas 
gerais de como se processaram os fatos na encosta dissecada do planalto meri
dional e no planalto própriamente dito. 

Na região da Encosta da Serra no estado de Santa Catarina, com terrenos 
sedimentares superpos-tos ao cristalino que constitui o flanco do planalto, os 
vales extremamente profundos e apertados guiaram o povoamento de maneira 
rígida. As estradas foram obrigadas a acompanhar de perto os rios, sendo raras 
~ difíceis as comunicações no sentido transversal ao eixo dos vales. Apoiados 
nelas os lotes alongados, se estendem pelas encostas íngremes acima e dispostas 
ao longo dos caminhos, próximo à água por.tanto, as habitações se sucedem 
em linha, cada qual· na fachada do respectivo terreno. · 

No Rio Grande do Sul, nos flancos da Serra Geral, já não se verifica, 
com a mesma rigidez, esta disposição. Ainda que tenha sido tão vagarosa a 
dissecação, as encostas se desdobram em patamares ora mais, ora menos de
senvolvidos, traindo a estrutura aproximadamente horizontal dos lençóis do 
trapp. Tais patamares facilitam o estabelecimento das habitações, fugindo-se 
à coerção dos fundos de vales . Por outro lado, a topografia facilltou a divisão 
em lotes segundo sistemas subortogcmais, sem que os cursos d'água tivessem 
a mesma função rígida de apoio assinalada para Santa Catarina. 

Ao estendermos nossas observações para o planalto própriamente dito de
vemos continuar . a distinguir os diferentes sistemas de divisão das propriedades, 
ou seja, os tipos de loteamento. Durante muito tempo adotou-se um processo 
de divisão rigorosamente ortogonal, em que os lotes são retângulos de 250 x 
1 ooo metros com a frente apoiada em uma estrada que se estende em linha 
reta por vários quilômetros de comprimento. Evidentemente, a to,pografia e a 
rêde hidrográfica nada influíram no caso•. As duas fileiras de propriedades 
que marginam a estrada constituem a "linha colonial" que freqüentemente 
constitui um verdadeiro grupo de vizinhança. 

Waibel assinala 10 certa semelhança da linha colonial com o WaldhufendOrf, 
tipo de povoamento originado com a ocupação florestal na Alemanha medieval. 
No caso em questão há uma franca preferência .oela localização das casas juri.to 
aos caminhos, desde que o relêvo seja relativamente suave. Notam-se, então, 
belos exemplos de ,povoamento linear. Entre vários outros, podemos citar os 
casos de Ijuí, no Rio Grande do Sul e Malet, no Paraná (Colônia Vera Guarani). 
Quando o relêvo se torna muito acidentado, próximo aos rios importantes que 
entalham o planalto, deixa de existir esta regularidade na disposição. 

Em áreas de povoamento mais recente, (após a década de 1920) um método 
mais racional de subdivisão das terras foi adotado. Buscando sempre a facili
dade de circulação proporcionada pelos suaves espigões do planalto, as estradas 
acompanham tanto quanto possível linhas de divisores d'água. O esgalhamento 
das estradas e caminhos vicinais acompanha a hierarquia dos interflúvios e 
cada lote, tanto quanto possível, se est·ende entre a via de circulação e o fundo 
do vale. Diversos fatôres se conjugam, então, para determinar o ponto prefe
rencial de localização da casa e seus anexos. 

No Alto Uruguai a adjacência à estrada é a regra mais comum nas zonas 
de relêvo de pequenas amplitudes. Mas logo que os espigões próximos aos vales 
principais se tornam muito estreitos e de vertentes em forte decliv·e, os mora-

1 

• Bernardes, Nilo - "A co!onizaçllo no municipio de Santa Rosa, estado do Rio Grande 
do Sul". 

10 Waibel, Leo ....., "Principios da colontzaçllo européia no sul do Brasil". 
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dores preferem os fundos de vale mesmo que a estrada passe a 80 ou 100 m€tros 
acima, sôbre as arestas divisórias. 

Bem característica é a situação no Norte do Paraná, onde o sistema de 
loteamento segue rigorosamente a regra exposta. Embora a maior proximidade 
da moradia em relação à estrada facilite a circuhção, há também necessidade 
de se atender com maior confôrto ao trabalho no fundo da propriedade, junto 
ao talvegue. Além disso, não será sôbre o espigão que se obterá água com maior 
facilidade e abundância . Adotou-se, então, como regra geral, um meio têrmo: 
a localização à meia encosta. 

Em algumas de suas colônias (Bastos, em São Paulo e Açaí no Paraná), 
os japonêses tentaram uma interessamte inovação. Abrem a estrada não no 
tôpo, mas à meia encosta das vertentes, circundando as pequenas bacias. Ha
bitam então à meia encosta e junto à estrada, portanto, colhendo o maior 
número possível de vantagens 11

• 

Formas intermediárias 

Ocorrem, entre nós, certas modalidades de habitat que não são facilmente 
enquadráveis em nenhum dos dois grandes tipos clássicos. Além de certos casos 
em que se pode falar de um estágio intermediário de transição em um processo 
de evolução, o que se nos afigura mais importante no presente caso são os 
aspectos característicos que assume o habitat rural nas áreas em que predo
minam organizações ecoinômicas da "grande lavoura" (do tipo plantation) . 

Os estabelecimentos de "grande lavoura" 

As zonas de grande .propriédade de lavoura comercial, oferecem-nos, sem 
dúvida, um problema de classificação, de ajustamento à terminologia corrente . 
Via de regra, há uma tendência generalizada para se falar em habitat disperso 
com referência ao caso presente . Mas há também quem atribua um caráter 
de concentração a êste tipo de povoameinto. Ora, para cada uma das principais 
áreas de grande lavoura há uma organização econômica e social relativamente 
bem definida, permitindo que se venha a estabelecer uma boa caracterização 
de ordem específica. É, aliás, regra comumente admitida a da forte influência 
:io sistema agrícola na fisionomia do habitat. 

O fato é que se adotarmos a casa isolada 12
, como padrão de dispersão típica 

e a forma de aldeia, como · expressão característica da concentração ou grupa
mento, o que conhecemos das áreas cafeeiras, canavieiras ou cacaueiras, para 
ficarmos apenas nesses três casos, não nos permite inclui-Ias em um noutro 
tipo . Com efeito, vejamos como se apresentam os fatos em cada caso. 

As zonas cafeeiras - Na verdade, não há sómente a grande propriedade 
cafeicultora - a fazenda de café - no Brasil. No centro e no norte do Espírito 
Santo, .por exemplo, são mais comuns os pequenos estabelecimentos rurais -
os sítios - dedicados predominantemente ao cultivo do café "' . E no oeste de 
São Paulo, bem como no Norte do Paraná, são extremamente freqüentes os 
sítios entremeados com as fazendas. contudo, é mesmo esta a instituição carac
terística e bem representativa da economia cafeefra . A clássica "fazenda pau
lista", especialmente. 

Os elementos essenciais da fazenda de café nas zonas cujo povoamento se 
processou após o último quartel do século passado, revelam maior descentra
lização do habitat em relação ao que ocorria com as fazendas outrora organizadas 
à base do trabalho servil. A sede agrupa a casa do patrão, a do administrador, 
o grande terreiro de secagem, as tulhas e outros anexos. A uma certa distância 
da sede dispõe-se a colônia, fileira de quinze a vinte casas, onde residem as 
famílias dos colonos, trabalhadores contratados para os trabalhos nos cafezais. 

11 Monbelg, Pierre - Plonnlers et planteurs de São Paulo. 
u Lógicamente a expressão casa abrange aqui, não sómente a habitação do agricultor e 

sua familia, mas também as dependências que necessàrlamente existam como decorrência. 
18 Veja-se Wagemann, Ernst - A colonização alemã no Esptrlto Santo. 
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Quanto maior o número de pés de café, maior o número de colônias que se 
localizam em diferentes pontos da fazenda . Tais colonos, por outro lado, apre
sentam uma grande mobilidade, deslocando-se sempre à procura de contratos 
inais vantajosos ou condições de vida mais favoráveis . Uma organização como 
essa, evidentemente, não se enquadra em nenhuma modalidade de habitat dis
perso. Todavia, o fato de haver grupamentos de habitações não nos parece 
bastante para estabelecer a correlação com os tipos clássicos de concentração. 
A natureza dos trabalhadores da fazenda, a sua estreita relação com a estrutura 
capitalista do empreendimento, a organização da vida rural existente, permitem 
.iue êsse tipo de habitat seja equiparável às formas aldeãs? 

Problemas análogos surgem para os exemplos que se seguem imediatamente. 

Foto 4 - Fazenda de café, no muntctpto de Campinas, com as casas dos colonos e os anezos 
· tunto ao casarão da sede. (Foto CNG) 

Queremos lembrar que, no caso presente, há uma categoria referida por 
Tricart que parece servir de paradigma". É a que êle designa por ferme
-hameau, expressão intraduzível para o português. Trata-se, justamente, de 
uma grande propriedade agrária que agrupa, próximo à sede, as habitações 
dos assalariados. 

As zonas canavieiras - os traços mais típicos e mais arcaicos da paisagem 
canavieira no Brasil revelam-se no Nordeste úmido nas zonas dos engenhos 
- engenhos bangüês. Alteradas um póuco por tôda a parte, ora mais ora 
menos profundamente, com o progresso das usinas, estas zonas, se bem ana
lisadas, poderão revelar excelentes lições sôbre habitat rural em relação a 
uma organização econômica de caráter tropical. 

Sucede, por outro lado, que apreciada em seus múltiplos aspectos materiais 
e culturais, esta é uma das nossas regiões mais esquadrinhadas, ' tanto pela 
história quanto pela sociologia e pela literatura . 

-" Tricart, J . - obr . clt . 
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Assim, por exemplo, quando se percorrem as encantadoras páginas de José 
Lins do Rêgo, em Menino do Engenho, depara-se um capítulo em que o autof 
fala da distribuição das habitações na velha propriedade senhorial, assinalando 
a dispersão das mesmas ,em relação aos campos de cultivo e à "casa grande", 
e a categoria dos que as habitavam. l!:stes mesmos aspectos característicos 
da zona litorânea vamos encontrar ainda nos engenhos do brejo paraíbano, 
ilha de umidade e de floresta no tôpo da Borborema. Junto à "casa grande" 
e às instalações do engenho dispõe-se um pequeno grupo de casas, geralmente 
em fileira cerrada, lembrando a antiga senzala. Comumente habitam essas 
casas alguns trabalhadores assalariados, os operários do engenho principal
mente, alguns velhos servidores inativos, que vivem à sombra da família do 
senhor do engenho, e um ou outro artífice. Mas um número bem maior de . 
casas, pequenas e modestas choupanas, estão disseminadas pela propriedade. 
São habitadas, em sua maioria, pelos moradores, uma das mais interessantes 
categorias sociais do Brasil rural w. 

Há, portanto, nas áreas de engenho diminutas aglomerações junto às sedes 
e uma dispersão dentro da mesma propriedade. Note-se que nem sempre o 
campo de cultivo. do morador está junto de sua moradia, parecendo ser a 
regra um rodízio mais ou menos limitado, segundo as conveniências do pro
prietário. A primeira vista, tal disposição pairece ter sua origem ligada à 
abolição da escravatura. A concentração compulsória dos trabalhadores junto 
à casa e ao engenho não teria mais sua razão de ser, ao mesmo tempo que 
a classe dos moradores ter-se-ia constituído pela necessidade de fixar os tra
balhadores agrícolas necessários aos canaviais. 

É do domínio da literatura histórica e ·sociológica, no entanto, que tais 
moradores já eram numerosos nos engenhos desde épocas muito recuadas. 
Contudo, quer nos parecer que a abolição veio acentuar o fato, determinando 
um aumento das habitações dispersas, em detrimento das que se aglomeravam 
na sede, porquanto muitos antigos escravos se transformaram em moradores. 

A título de referência, apenas, chamamos a atenção para uma certa seme
lhança do tipo de habitat ora mencionado, com o que Demangeon chamou de 
dispersão intercalar. É claro, porém, que não se trata aqui de aldeias distri
buídas em áreas de dispersão. 

Mesmo dentro das zonas canavieiras não há uniformidade. 4 usina, por 
seu lado, veio produzir grandes modificações, arrebatando a função industrial 
de muitos dos engenhos que passaram a simples fornecedores - os chamados 
engenhos de fogo morto - ou englobando-os em seus domínios fundiários, 
transformando-os em meras secções rurais. A usi'lla catende, por exemplo, 
incorporou mais de cinqüenta engenhos. Em tôrno de cada uma das primitivas 
sedes, onde passaram a morar os administradores locais, grupam-se as habi
tações dos assalariados agrícolas. Os moradores, no senso primitivo, dispõem-se 
preferencialmente nas terras da periferia, nas secções mais afastadas da usina, 
onde a distância já torna menos compensadora a produção da cana. 

Na zona açucareira de Campos, no estado do Rio de Janeiro, a par dos 
grandes domínios rurais das usinas, há grande quantidade de pequenos pro
prietários, alguns cultivando minúsculas parcelas, dispersos ao longo das 
estradas e caminhos. Por outro lado é ~urioso notar como as usinas em São 
Paulo assimilaram o sistema de "colônias" das fazendas de café. Em alguns 
casos, foram mesmos aproveitados os prédios das colônias de antigas fazendas. 

As zonas cacaueiras - Nas áreas de cultivo de cacau que compõem a 
chamada zona cacau,eira do sul da Bahia, os fatos registrados são de feição 
bem diferente do •que acima foi assinalado. Elza Keller 16 ressalta que "a fazenda 
de cacau não constitui um centro de povoamento comparável à . fazenda 

w Em algumas áreas parecem predominar os moradores que mediante o pagamento de um 
pequeno fôro recebem do senhor de: engenho trechos de terra para cultivo próprio. Em outras, 
pelo direito à utilização da terra os moradores devem' regularmente alguns dias de trabalho ao 
senhor - são conhecidos como moradores de sujeição. Via de regra sucedem-se várias gerações 
de moradores no mesmo engenho. Veja-se, a propósito, Dlegues Júnior, Manuel - População e 
açúcar no Nordeste do Brasil, especialmente no 6.0 capitulo. (O uso da terra: lavradores, 
moradores, trabalhadores) . . 

16 Keller, Elza Coelho de souza e Domingues, Alfredo José Porto - Livret Guide n.• 6 -
XVI!Ie Congrés Internatlonal de Oéographle, pp. 55-57. 
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de café ou ao engenho de açúcar'', uma vez que o pessoal permanente é muito 
reduzido . 

No rés-do-chão das barcaças (instalações destinadas à secagem das bagas 
de cacau) habitam os trabalhadores solteiros que constituem a maioria do 
pessoal ocupado. Outras habitações existem, ainda, em tôrno da casa principal. 
Disseminadas entre os trechos plantados com cacaueiros estão as. roças junto 
às quais se dispõem precárias moradias . Em grande maioria os proletários 
rurais, prestando apenas serviços temporários às fazendas por ocàsião das sa
fras, residem fora das mesmas. Daí, então, a formação de pequenos e numerosos 
povoados rurais, ao longo dos caminhos e junto às encruzilhadas, cujas popu
lações são essencialmente agrícolas . 

Depreende-se, então, das linhas gerais expostas, uma morfologia do habitat 
peculiar à zona cacaueira que certamente revelará aspectos e problemas de 
maior interêsse, se estudada em profundidade . 

O que pretendemos deixar, evidente, é a inadequabilidade de emprêgo puro 
e simples das expressões habitat disperso, ou habitat concentrado para regiões 
com organização econômica como as que viemos de apontar. O que se deve 
ter em mente em matéria de classificação ou terminologia é o fato de que 
as formas consagradas referem-se a regiões onde existe o paysannat típico 
e predominantemente difundido . E a estrutura social de um "campesinato" 
característico, no sentido europeu, não se coaduna com a organização da nossa 
grande lavoura. 

Aliás, a alguns autores ao tratar de muitas das áreas do Mediterrâneo em 
que predominam as grandes propriedades senhoriais parece terem-se deparado 
problemas semelhantes . 

Formas de transição em zonas de pequenos estabelecimentos 

Em alguns pontos das zonas coloniais mais antigas do Brasil é possível sur
preenderem-se formas de transição r·esultantes sobretudo do fracionamento das 
propriedades . Via de regra os lotes conservam seu comprimento original fa
zendo-se a subdivisão no sentido da largura a fim de que seja mantido o acesso 
à estrada. A tendência nesses casos, pois, é constituir-se um habitat cada vez 
mais compacto e que será tanto mais linear quanto mais forte fôr a influencia 
dos vales de encostas íngremes na disposição dos lotes, ou o comando das 
estradas na localização das habitações . Em alguns pontos somos, mesmos, leva
dos a indagar se já não se trata de uma verdadeira aldeia em linha (de campos 
contíguos) , embora rarefeita, pois os contactos sociais tornam-se muito mais 
estreitos que na forma de povoamento original. De certo modo é o que vamos 
encontrar, por ex.emplo, em vários pontos do vale do Itajaí e no pequeno vale 
do rio Testo, em Santa Catarina, na encosta ao norte de Santa Cruz, no Rio 
Grande do Sul e até mesmo no vale do rio do Peixe . 

Observe-se por outro lado que, mesmo nas zonas mais novas, há uma 
tendência para aproximação das casas nos lotes junto às "esquinas" (cruza
mento de estradas) formando minúsculos aglomerados de 4, 5 ou mesmo mais 
prédios. Há certa semelhança com o hameau francês, embora quase sempre 
não exista algo da organização comunitária que lhe é característica. Muito 
cedo, porém, nos núcleos existentes, a espaços regulare~ surgem um ou mais 
estabelecimentos comerciais, transformando-se o local em um "ponto de 
comércio" 17

• 

Especialmente em relação às zonas de povoamento antigo ao que tudo 
indica, há uma forma intermediária associada à ocorrência da pequena pro
priedade. ·il: o chamado "bairro" rural, muito comum no estado de São Paulo. 
Embora sem essa 'designação, parece. ser forma também freqüente no Leste 
Brasileiro. Alice P. Canabrava que, entre outros \autores, estudou êsse padrão 
de povoamento rural, ressalta sua ligação a uma determinada estrutura agrária : 
"ai a unidade de povoamento é constituída pelo sítio onde o pequeno lavrador 
cultiva o seu chão com o auxílio de sua família, em geral numerosa, que 
trabalha de sol a sol" 18

• 

17 VeJa-se Walbel, Leo - Obr . clt . 
JB Canabrava, Alice P. - "Primeiras notas para um estudo acêrca dos Bairros no estado 

de São Paulo". 
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Embora 'llão se apresentando sempre com a mesma forma caracteristica, 
tais bairros são pontos em que há uma proximidade maior das casas e uma 
certa organização comunitária que, em grau mais acentuado, é inerente ao 
habitat grupado típico. N. L. Müller, como vimos, classifica-o como uma 
dispersão coagular. 

Formas de concentração 

Não há, no Brasil, exemplos de áreas de habitat purame'llte aglomerado, 
no sentido clássico. Um estudo pormenorizado de certas regiões, entretanto, 
nos revelaria pontos de conce'lltração em áreas de dispersão. Dêste modo em 
sua fisionomia, pelo menos, tal forma de povoamento apresentaria correlaçãc; 
com o que Demangeon chamou de habitat intercalar, isto é: uma forma mista. 
É evidente, contudo, que sem estudos mais sérios e pormenorizados, nada se 
pode afirmar. Alinharemos, apenas, algumas considerações a respeito. 

As formas espontâneas 

Em se estudando o habitat rural no Brasil, um fato que avulta e que 
constitui, mesmo, problema de primordial importância é a classificação dos 
chamados povoados, a verdadeira natureza de suas funções ou, em outros têr
mos, seu grau de integração na paisagem rural. Com efeito, em que pêsem 
suas minúsculas funções urbanas, voltadas aliás para as necessidades imediatas 
dos habitantes ·das redondezas, na sua maioria tais povoados são habitados 
por uma parcela considerável de elementos que exercem sua atividade no campo. 

carecemos de um estudo sistemático a respeito, caracterizando tais formas 
de povoamento e tomando possivel uma classificação segundo critérios acei
táveis, ainda que alternativamente aplicáveis a determinadas regiões . E não 
há como deixar de admitir a extrema dificuldade de tal questão. Os nossos 
censos, por exemplo, ainda 'llão puderam levar em conta as matizes cabíveis 
e apresentam uma distinção entre rural e urbano calcada, fundamentalmente, 
em critérios politico-admi'Ilistrativos a que, adiante faremos referência. Pela 
sua própria natureza o assunto é delicado, porquanto é aí, que se depara o , 
limite entre o que é considerado rural e o que já pode ser admitido como 
urbano. Sómente êsse fato proporciona margem a intermi'Iláveis controvérsias, 
envolvendo, também especialistas das demais ciências do homem. Especial
mente três ordens de fatôres cO'Iltribuem para dificultar um maior aclaramento 
das idéias. 

Em primeiro lugar, ainda que êles constituam uma razoável unidade social, 
econômica e geográfica, não há para a maior parte dêsses povoados uma rígida 
estrutura comunitária, nos moldes de uma aldeia característica. 

CorrelaciO'Ilada a êste fato, há uma geral instabilidade do elemento hu
mano. Instabilidade que, em grau ora maior ora menor, conforme a região, 
é generalizada no Brasil, instabilidade que não só provém das múltiplas opor
tunidades oferecidas pelas áreas de povoamento recente, mas, principalmente 
para o problema em foco, resulta da organização fundiária predominante nas 
zonas de povoamento antigo. 

Gra'Ilde número de aglomerações em que podemos surpreender traços nítidos 
de uma forma de povoamento rural concentrada, surgiram em áreas de grandes 
propriedades que, de certo modo, resistem à fragmentação, impedem a cons
tituição de aglomerações à base da pequena propriedade e, o que é mais grave, 
não comportam o crescimento vegetativo da população. 

Por outro lado, a orga'Ilização político-administrativa vigente, conferindo 
juridicamente funções de vila e até mesmo de cidade a núcleos que de outro 
modo seriam considerados povoados, quando não povoados rurais típicos, não 
deixa de perturbar, em muito, o tratamento do assunto. 

Não obsta'Ilte todo o seu caudal emigratório, o Nordeste, em particular no 
agreste e no sertão, parece oferecer uma estabilidade relativamente grande 
das estruturas rurais. Constitui, mesmo, um admirável campo para estudos 
de habitat rural. 
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Foto 5 - Redenção da Serra, pequena cidade na zona cristalina do Alto Tietê - Alto Paraí ba 
estado de São Paulo. (Foto ENFA) 

Assim é que numerosas vilas do Nordeste, oficialmente consideradas como 
habitat urbano parecem aprese'Iltar características de aldeia, no sentido mais 
largo da expr~ssão . Em tôrno de Campina Grande, Paraíba, pode-se colhêr 
alguns exemplos. As vilas de Alagoa Sêca é Queimados, entre outras, apresentam 
uma .população dedicada em sua maioria, às atividades agrícolas na região 
clrcunjaceinte . Em volta de Queimados, predominam fazendas em que, a par 
do cultivo de algodão se pratica a criação de gado. Numerosos trechos destas 
fazendas são arrendados a agricultores - constituindo a classe dos foreiros -
que fazem aí, suas roças anuais (milho e feijão - sobretudo), em cujos res
tolhos pasta livremente o gado. Embora muitos morem disseminados pelas 
fazendas, uma parcela cO'll.Siderável dos habitantes de Queimados é constituída 
por tais foreiros. Ao· que parece há, no caso, uma relação entre o sistema de 
utilização da terra e a modalidade de habitat existente. Já o povoado de Puxi
nanã, também na mesma região, é habitado por proprietários de inúmeros 
minifúndios circunjacentes: é, portanto, uma modalidade de aldeia. 

Ainda a respeito do habitat rural no Nordeste, várias referências de grande 
interêsse .podem ser colhidas no já citado Livro-Ouia n.o 6 de excursão do 
XVIII Congresso Internacional de Geografia. Assim, por exemplo, na região 
de Cícero Dantas, Bahia, existem áreas em que é indubitável a 1 ocorrência de 
um habitat disperso intercalado por freqüentes aldeias, situadas junto às cha
madas terras de japão (trechos que contrastam com a área circundante pela 
maior fertilidade de seus solo) . ll:ste habitat grupado se explica não somente 
pelo fato de que o "agricultor tem parcelas esparsas mas também porque os 
campos de cultivo estão no jap(fo, onde · não se pode construir casas" 10

• Aliás 
o fato de que muitas aglomerações urbanas por sua v·ez se tenham originado 
de antigas aldeias indígenas 00 marca bem uma verdadeira vocação de região 
para a forma grupada. 

19 Keller, Elza Coelho de So;uza e Domingues, Alfredo José Porto obr. clt. p. 212 . 
"" Keller, Elza Coelho. de Sou~a e Domingues, Alfredo José Porto obr. clt. p . 213. 



Foto 6 - Vista da colónia Carambeí, nos Campos Geraia do Paraná, ezemplo de um povoamento planeja4o . Aglomeração em linha rarefeita, com campoa de 
cult('VQ contiguos às habitações. (Foto SAOB) 
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Fora do Nordeste, não faltariam certamente exemplos outros. Limitemo
-nos ao que ocorre no Alto Paraíba, onde as formas de povoamento foram 
tão bem focalizados por e. Borges Schmidt 21

• Nessa região, a par dos lugares 
de maiores adensamentos da população rural - os já mencionados bairros do 
estado de São Paulo - ocorre uma forma nítida de concentração - o arraial. 
Nestes arraiais habitam agricultores, geralmente arrendatários e assalariados 
das fazendas vizinhas. Na sua maior parte tais arraiais originam-se de um 
patrimônio, isto é: terreno que um fazendeiro dopu a detetminado santo para 
ereção de uma capela. Daí a toponímia bastante expressiva: São Pedro de 
Catuçaba, Santa Cruz do Rio Abaixo, etc. Além dêsses arraiais cabe-nos per
guntar se também algumas vilas (sedes de distrito) do Alto Paraíba - como 
por exemplo Campos Novos do Cunha - não serão uma modalidade de aldeia, 
tál a identificação de seus habitantes com a vida rural da região. 

Assim, por exemplo, no vale do rio Sinimbu ao norte de Santa Cruz do 
Sul, a gradual subdivisão das propriedades levou à constituição de uma carac
terística aldeia em linha. Muito expressivo é o caso de Dois Irmãos, uma vila 
ao norte de Nôvo Hamburgo, onde as casas ocupam a 'frente dos lotes, de 
cada lado da estrada, lotes que chegam a ter 25 metros de frente por um 
quilômetro de fundo"", verdadeira aldeia em linha, de campos contíguos. Par
celamentos dessa ordem ocorrem, evidentemente, ape'Ilas onde os solos apre
sentam localmente, boas qualidades de cultivo; e onde se verificam razoáveis 
condições de acesso aos mercados consumidores, facilitando a adoção de mé
todos mais intensivos de produção. 

As f armas planejadas 

' Alguns planos de colonização, relativamente poucos em face do conjunto 
da colonização do Sul do Brasil, foram feitos à base da implantação de aldeias, 
procurando, assim, satisfazer anseios comunitários e respeitar tradições de 
grupos éticos componentes das correntes imigratórias. 

Por motivos tanto culturais quanto econômicos, nem tôdas essas aldeias 
vingaram. Algumas, como aquelas que a Jewish Colonization Association fundou 
no Alto Uruguai, próximas à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, malo
graram inteiramente por falta de aptidão agrícola de seus habitantes . Outras 
padecem de terrível estagnação. Na segunda metade do século passado nume
rosas aldeias foram fundadas na região dos Campos Gerais do Paraná como 
parte de um grande plano de colonização da região por alemães do Volga. 
~stes colonos, ao ccmtrário do que se esperava, não souberam cultivar os campos 
naturais, sofreram terríveis privações e, como conseqüência, houve uma de
bandada da maior parte dêles. Os que se radicaram, ainda lá estão, habitando 
suas pequenas e :pobres aldeias: Lago, Pugas, Marienthal, Johannisdorf. · 

os casos de aldeias bem sucedidos são, aliás, relativamente poucos: ca
rambeí (de holandeses), Boqueirão (de merionitas) , Terra Nova (de alemães), 
são os exemplos mais conhecidos "'. 

Também nas zonas de povoamento planejado há pontos em que se cons
tituem espontâneamente aglomerações rurais. São conseqüências lógicas das 
formas de transição a que já aludimos . 

O HABITAT E A ESTRUTURA AGRARIA 
• 

Ao esquematizarmos aqui alguns exemplos da variedade fisionômica que 
o habitat rural pode apresentar no Brasil, tivemos em mira apenas estimular, 
despertar a . curiosidade daqueles dentre nós que ainda não tiveram a atenção 
devidamente voltada para o assunto . Não nos propúnhamos, como dissemos, 
a fazer análise metódica, focalizando os mais variados e sugestivos aspectos de 
cada caso que um estudo no gênero comporta. 

"' Veja-se, entre outros trabalhos do mesmo autor: Schmldt, Carlos Borges - A vida rural 
no Brasil . 

22 Valverde, Orlando - "Excursão à região coloI).lal antiga do Rlo Grande do Sul". 
23 Walbel, Leo - Obr. clt. 



TRANSCRIÇÕES 543 

Queremos, entretanto, ressaltar a necessidade de uma adequada correlação 
das modalidades de estabelecimento das habitações com os tipos de estrutura 
agrária presentes. Sôbre ser uma necessidade fundamental, tal correlação po
derá ser-nos tão rica de ensinamentos como o tem sido para os geógrafos que 
trataram dêsses fatos em outras regiões . Uma noção mais larga de habitat, 
aliás, compreende não sõmente os fatos relativos à habitação em si, como 
também todo o arranjo de estabelecimento rural "'. 

Em complemento ao que já foi exposto, alguns traços muito gerais, muito 
esquemáticos, por isto mesmo axiomáticos, podem ser adiantados. 

Dada a largueza da expressão e uma certa confusão que paira a respeito, 
queremos tornar claro que entendemos aqui por estrutura agrária, melhor seria 
dizer "organização agrária", um complexo de instituições abra1ngendo: 1) a 
estrutura fundiária; 2) o regime de exploração da propriedade e 3) o modo 
de utilização da terra. 

Na chamada pequena agricultura, seja no tipo clássico de "roça", seja 
em sistemas mais evoluidos, ainda que se apresente o habitat disperso como 
forma generalizada, ocorrem pontos de habitat aglomeracJ,o, o que, inegàvel
mente, constitui tema de alto interêsse para estudos especializados. Embora 
tenham sido apresentados tais pontos como mais freqüentes no Nordeste e 
no Sul do país, o reconhecimento dos mesmos pode vir a alargar-se com um 
melhor estudo dos nossos povoados em geral "". ~ste estudo é, pràticamente 
uma página em branco entre nós, não obstante algumas tentativas e algumas 
referências parciais. Não há porém quem não compreenda a necessidade de 
se iniciar algo a respeito. Um sério subsídio para a melhor distinção entre 
rural e urbano entre nós poderá vir a ser uma das maiores contribuições 
práticas dos geógrafos, tendo em vista especialmente as aplicações estatísticas. 

Por outro lado, as áreas de grande lavoura, com modalidades peculiares de 
estabelecimento das habitações merecem melhor classificação na geografia do 
habitat e reclamam um lugar próprio na terminologia existente. Já nas áreas 
de grandes propriedades pastoris, em que é generalizado o sistema extensivo 
a dispersão, com ligeiras adaptações fisionômicas, é a regra geral. 

Ainda com respeito à estrutura agrária um outro fato de importância 
que se deve ter em mente são as suas constantes modificações, acarretando 
novas e marcantes características na forma de povoamento. 

Assim, por exemplo, as antigas zonas cafeeiras, como todos sabem, sofreram 
profunda alteração quando pequenas fazendas de gado leiteiro vieram subs
tituir os grandes estabelecimentos centralizados por mansões senhoriais . 
Mohbeig assinala, por outro lado, o aparecimento de novas formas de habitat 
no oeste de São Paulo, com a fragmentação em sítios de uma parte das fa
zendas cafeeiras, após a crise econômica de 1929 ... Um exemplo interessante 
tivemos ocasião de observar por ocasião do I Congresso Br~sileiro de Geógrafos 
em Ribeirão Prêto, estado de São Paulo . A grande fazenda Dumont, onde 
havia até uma pequena ferrovia e que contava com várias colônias em pontos 
diversos de seu território, foi loteada por uma companhia imobiliária. De modo 
geral, os sitiantes adquiriram juntamente com a parcela de terra, uma' casa 
de moradia em uma das antigas colônias. O resultado foi, então, a instalação 
de uma modalidade de habitat concentrado - uma forma aldeã - ao desa
parecer a grande propriedade monocultora . 

Assim se sucedem os exemplos. 
A expansão da cultura de agave na zona de Curimataú, Paraíba, vai expul

sando os numerosos for·eiros que viviam da · lavoura anual. No Alto Paraíba, 
a introdução do gado de leite e o estabelecimento das cêrcas de arame vai 

" Veja-se a propósito Sorre, M . - obr. clt. p . 7 . 
25 Como ponto de partida. e sem pretender estabelecer definição, considera.mos aqui povoado 

todo e qualquer grupamento de habitações, que não goze de condição de vila ou cidade. 
" Monbelg, Pierre - ,;•Les structures agralres dans la trange plonnlêre de São Paulo". 
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causando o afastamento de muitos sitiantes •1 e o gradual desaparecimento 
de muitos bairros. Progressão inversa ocorre nos campos de criação do Rio 
Grande do Sul com a expansão das culturas de arroz e de trigo. Como estará 
sendo alterado o habitat nessa região? 

Fatos como êsses merecem meditação, sobretudo porque devem ser mais 
freqüentes e mais generalizados em área do que se imagina, porquanto a ins
tabilidade da paisagem agrária, a que já nos referimos, · tem sido por todos 
reconhecida como uma constante em grande parte do Brasil rural . 
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Os climas biológicos e sua classificação 

Fonte: Annales de Geographte n .0 355, 
LXVI, maio/Junho 1957 F. BAGNOULS e H. GAUSSEN 1 

Na Secção de Climatologia do Congresso Internacional de Geografia do 
Rio de Janeiro (agôsto de 1956), verificou-se· que a meteorologia tem uma 
organização mundial homogênea, enquanto a climatologia se mostra ainda 
anárquica. Existe, na verdade, extrema confusão nas convenções adotadas, nas 
definições emitidas, nos têrmos empregados, na utilização dos índices e fórmu
las estabelecidas. Sôbre êste último aspecto, há muito tempo admitimos que 
as fórmulas e índices climáticos, válidos para uma região, não podem ser 
adotados para o mundo inteiro. '.É assim que o ·método .de Thornthwaiteº, o 
mais completo, traz resultados que decepcionam bastante . '.Na Europa, como 
mostram as cartas de Knoch e Schulze •, Lyon tem o mesmo clima, que Barce
lona, Paris é do mesmo tipo que Moscou, Nice está excluída da região medi
terrânea. O método foi severamente criticado oor Gentilli • (Austrália, 1953) , 
Bahrucha •, (índia, 1954), Aubréville • e (Africa, 1956). 

As fórmulas ·falham quando consideram principalmente a quantidade de 
calor e de água, o que restringe o seu emprêgo, pois para as plantas, a distri
buição da água e do calor no decorrer do ano constitui o fenômeno de maior 
importância . Numa determinada região as fórmulas dão maior ênfase ao fator 
principal e são assim exatas, mas, mudando de região, o fator dominante passa 
a ser outro, e dêste modo a fórmula perde o seu valor. 

Por outro lado, o biologista está insuficientemente documentado com os 
dados meteorológicos tomados sob .abrigo: uma planta em pleno sol não se 
submete às mesmas temperaturas que se registram sob abrigo; numa floresta, 
a temperatura do cimo das árvores é muito diferente daquela que se registra 
no sub-bosque. O único dado conhecido de maneira satisfatória é a variação 
da temperatura e das precipitações. Esta é feltzmente a questão mais impor
tante para o biologista. 

A classificação mundial dos climas que propomos baseia-se no "ritmo". da 
temperatura e das precipitações no decurso do ano, considerando as médias 
mensais. Leva em conta, essencialmente, os estados favoráveis ou desfavoráveis 
à vegetação, isto é, os períodos quentes, frios, secos, úmidos. 

Será portanto necessário definir êstes têrmos: 
CONVENÇÕES E DEFINIÇõES - Mês quente: com temperatura média su

perior a 20° C. Não há risco de gêlo durante o mês quente. :t!:ste risco é muito 
pequeno se a temper~ura do mês está compreendida entre 15 e 20º e, e persiste 
para aquelas inferiores a 150 e. 

Período quente: sucessão de meses quentes. 

Traduzido por Ruth Simões Bezerra dos Santos. 
1 F. Bagnouls e H. Gaussen, "Les cllmats blologlques et leur classltlcatlon" , Annales de 

Geógraphie, n .0 355, ano LXVI, maio-Junho de 1957. 
• e . W . Thomtwalte, An approach towa.rd a ratlonal classltlcatton of clima te ( The geo

graphical Beview, vol. 38, 1948) . 
3 K . Knoch e A. Sch\llze, Methoden der Kltmaklassiftkation, 10 cartas, Bad Ktsslnger, 1954. 
• J. Gent1111, ',Critique de la méthOde de Thornthwalte pour la classl!lcatton des cllmats" 

(Annales de Geógraphte, LXII, mal-juln 1953, pp. 180-185! . 
•' F.R. Bahrucha, Cartographical problems o/ South East Asia, Bombay 1954 . 
• A . Aubrévllle, "Bois et !arêts des troplques" (Prospections en Chambre, n.0 47, mat-juln, 

1956, pp. 58-62) . 
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Mês frio: com temperatura média menor que oo C. Durante o mês frio há 
freqüentemente alternância de gêlo e degêlo até aproximadamente a média 
de 15º C. Abaixo, o gêlo é geralmente contínuo. 

Período frio: sucessão de meses frios . 
Período de gêlo: sua duração pode, à primeira vista, confundir-se com 

a do período frio; num estudo mais pormenorizado, conviria considerar os 
máximos e mínimos de temperatura. 

Mês sêco: com o total de precipitações, expresso em milímetros, igual ou 
inferior ao dôbro da temperatura expressa em graus centígrados: P/2T. Esta 
relação foi estabelecida levando-se em conta os trabalhos de ecologia vegetal, 
feitos por numerosos autores, nas diferentes regiões do mundo onde ocorre 
um período sêco. 

Período sêco: sucessão de meses secos. 
tndice xerotérmico "X": representa, aproximadamente, o número de dias 

biológicamente secos no decorrer do período sêco. O "índice mensal" carac
teriza a intensidade da sêca do mês sêco. Obtém-se levando em conta: a 
quantidade de chuva, a maneira como ela cai, o estado higrométrico, as pre
cipitações ocultas. 

Determina-se da seguinte maneira: para levar em conta a eficácia da 
chuva, retira-se do número de dias do mês o número de dias de chuva; para 
levar em conta a umidade do ar, considera-se"H", estado higrométrico médio 
do mês: 
Se 

H > 40 
40 > H > 60 
60>H> 80 
80 > H> 90 
90 > H > 10(} 

os dias são secos 
um dia conta por 9/10 

8/10 
7/10 
6/10 

de dia sêco 

Os dias de neblina e de orvalho contam por 5/10 . 
O "índice do período sêco" é a soma dos índices mensais. 
Curva térmica: curva dos pontos representativos dos valores da média 

mensal de temperatura (em o C) . Esta curva representa, de maneira satisfa
tória, as "variações" da perda de água por transpiração e evaporação . 

Curva ômbrica •: curva dos pontos representativos da altura média mensal 
da chuvas (em milímetros). 

Colocando em gráfico, tem-se: em agscissa os meses do ano, em ordenadas. 
à direita as precipitações (em milímetros), à esquerda, as temperaturas (em o C), 
numa escala dupla em relação à das precipitações; quando a curva ômbrica. 
passa abaixo da curva térmica, tem-se P<2~. A superfície de cruzamento indica, 
então, a duração, e, de certa forma, a intensidade do período sêco. Chamamos 
êste gráfico de "diagrama ombrotérmico". 

Para tornar os diagramas ombrotérmicos comparáveís será preciso: 
- considerar nos gráficos, um mesmo tamanho para representar 1 mês. 

10 graus e 20 milímetros de águS. ·(todos os diagramas terão, então, seja qual 
fôr a escala, o mesmo grau de similitude); 

- em abscissas, começamos pelo mês de janeiro no hemisfério norte e. 
pelo mês de julho, no hemisfério sul . O primeiro mês do gráfico indica, por
tanto, em quase todos os casos, o mês mais frio que é também aquêle onde 
a luminosidade tem seu mínimo, sendo os dias mais curtos . , 

Os têrmos de origem grega designam: th'ere, o período de dias longos; 
chimene, o período de dias curtos. Isto permite reunir os dois hemisférios sem 
confusão de têrmos . 

• De ombro.9 - chuva. 
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A REGIAO CLIMATICA 

A divisão do globo em doze grandes regiões climáticas que um de nós 
propôs em 1955 • inspira-se nos seguintes princípios: 

1. Abandono das médias anuais que, de forma alguma, podem exprimir 
o clima geral de uma região . 

O exame dos diagramas 1 a 3 (fig. n mostra três climas muito diferentes. 
No entanto, Buenos Aires, Nanquim e Miliana (Argélia) têm a mesma média 
anual de temperatura 06º C) e a mesma média das precipitações (950 mm) . 

O diagrama 4 corresponde a Omsk (Sibéria) cf. p. 14, nota 11) no qual 
a temperatura média anual é Oº e e o total das precipitações 260 mm. Os 
valores são expressivos e alguns autores classificaram, muito erradamente, 
esta estação na zona semi-árida. O estudo do desenvolvimento anual dos f~
nômenos indica que absolutamente não o é. O diagrama mostra, a verdad~, 
que após um período muito frio de quase seis meses, o desabrochar da vegetação 
é favorecido por uma subida rápida de temperatura e pela água proveniente 
do degêlo primaveril (o que facilita os trabalhos de aração e de semeadura). 
Em conseqüência, há quatro meses de calor e água suficientes para a vegetação. 
Osmk situa-se numa região de coníferas e de folhudas; aí, se cultiva o trigo 
e se pratica a criação intensiva. 

2. Para uma classificação geral dos climas, a distribuição do calor e da 
água, durante o ano, e, sobretudo, a combinação dêsses dois fatôres, são mais 
importantes do que a quantidade de calor e água. Isto quer dizer que as 
regiões climáticas se diferenciam pela presença ou ausência de períodos frios 
e períodos secos, pela duração e intensidade dêsses períodos. Éstes fatôres 
são de importância capital para a vegetaçãp, em particular, e para todos os 
sêres vivos, em geral. 

3. Para uma classificação, em escala pequena e média, o emprêgo do mé
todo gráfico aqui preconizado é nítido e permite definições claras. 

QUADRO DAS .REGIÕES CLIMATICAS DE GAUSSEN 

I - A CURVA TÉRMICA É SEMPRE POSITIVA 

CLIMAS QUENTES E TEMPERADOS QUENTES; TÉRMICOS E MESOTÉRMICOS 

DENOMINAÇÃO Definição Número de meses secos Valor do lndlce 

' 
xerotérmlco 

--------
1. Desértico quente (erêmico) ...... A curva ômbrica está sempre abaixo da 

térmica. 1 12 X>300 ----
2. Subdesértico quente (hemierênico) As duas curvas se cortam, determinando um 

período sêco que dura mais de 8 meeea. 9-!(}...!l 300>X>200 
-----

a. Dias longos e secos (xerotérico) O período sêoo dura de 1 a 8 meses. 8 ou menos de 8 200>X>O 

4. Dias curtos secos (xeroquimônioo) O período sêco dura de 1 a 8 meses. 8 ou men~s de 8 20>X>O 

X1 
li. Bixérico . . ... . . ................ Dois períodos secos. 8 ou menos de 8 200>+>0 

X1 ------r Tern:axérico .. ... ...... Sem estação sêca. A temperatura média 

Awl~ do mês frio>l5.0C. o o 
·-

7. Mesaxérico ... ..... ... . Sem estação eêca. A temperatura média 
do mês mais frio<Uí.•C. o o 

• H. Gaussen, "L-es cllmats analogues à l'échelle du mondé" (C .R . Académie d'Agriculture, 
tome 41, Paris, 1955) • 
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II - A CURVA TÉRMICA .TEM VALORES NEGATIVOS 
EM CERTAS ÉPOCAS DO ANO 

CLIMAS FRIOS E TEMPERADOS FRIOS: PSíCRICOS E MESOPSíCRICOS 

DENOMINAÇÃO Definição Número de meses secos Valor do indice 
xerotérmico 

8. Desértico frio (erêmico) .... ..... A curva térmica positiva não tem mais de 
que 1 mês abaixo da ômbrica. Há muito 
pouca neve no momento da fusão. li a 12 meses secos -

---------------
9. Subdesértico frio (hemierêmico) A curva térmica poaiti VB permanece menos 

de 4 meees abaixo da ômbrica. 9 ou 10 -
- ----------
10. Xerotérmioo dias longoe secos A curva térmica positiva permanece 4 me.ses 

abaixo da ômbrica. Tem pelos menoe 1 
mês seco. 8 e menos de 8 mais de 1 -

---------------- ------------·-- +------'----- - -----
11. Axérico (sem estação eêca) ..... . A curva térmica esbt sempre abaixo da· 

ômbrica. o -

III - DURANTE TODO O ANO A CURVA É NEGATIVA 

DENOMINAÇÃO Definição Número de meses secos Valor do Indico 
xerotérmico 

12. Criomérico . ..... ~-...... ... ..... Curva térmica sempre negativa 12 meses de gêlo 

1. Aqui, o índice perde muito o seu valor e a presen,ca de um período úmido entre os dois período~ eecos tira, dêstes últimos 
grande parte de sua eficácia. 

Sub-regiões climáticas 

Nas regiões climáticas, • distinguimos varias modalidades que permitem 
caracterizar e definir as sub-regiões climáticas. 

As modalidades diferenciam-se segundo os casos: 
- pela duração e intensidade do período sêco; 
- pela duração e intensidade do período frio; 
- por valor·es característicos da temperatura; 
- pelo regime da temperatura; 
- pelo regime das chuvas . 

Pela inexistência de dados meteorológicos suficientes, não pudemos levar 
em conta o índice xerotérmico. Nós o substituímos, para manter nos gráficos 
um valor comparativo, pela equivalência em meses secos . Isto não passa de 
uma aproximação. O indice é um valor que realiza a síntese biológica da 
ação de todos os fatôres da umidade do ar . Num trabalho completo não se 
poderia dêle prescindir . 

I. Climas quentes e temperados quentes: térmicos e mesotérmicos. 

1. Clima erêmico (desértico) (fig. l) . 

Definição - A curva térmica é sempre positiva e sempre abaixo da ômbrica 
(os doze meses são secos). O índice xerotérmico é sempre superior a· 300 . 

Pode-se distinguir quatro modalidades: 
a) A chuva pode não cair todos os anos. Neste caso, se o diagrama om

brotérmico indica o período habitual de chuvas raras •, será útil completá-la 

• Se êste ocorre. Pode acontecer que a irregularidade das chuvas dê em médiai uma curva 
sem significação. Pode-se dizer que a curva só tem lnterêsse, quando ela mostra wn perlodo 
habitual de chuvas raras. 
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com um gráfico onde se representam as chuvas anuais, correspondendo a um 
período suficientemente longo . 

Tem-se assim uma idéia da distribuição das chuvas no decurso de vários 
anos . o têrmo "verdadeiro deserto" foi proposto para qualificar uma determi
nada região (chamada também extremo árido) . 

Os "verdadeiros desertps" são raros; nós os encontramos principalmente 
na costa oeste da América do Sul (deserto de Atacama) e, algumas vêzes, mais 
atenuados, no Saara Central, em algumas regiões da Arábia e da Africa do 
Sul (Namib) . Exemplo: Iquique (Chile; gráf. 5). 

b) A chuva cai todos os anos durante o período de dias curtos . Exemplo: 
Tozeur (Sul da Tunísia; gráf. 6) . Pode-se denominar êsse clima de "desértico 
com tendências mediterrâneas" . Caracterizam o norte do Saara, certas regiões 
do sudoeste da Asia e da Austrália . 

c) A chuva cai todos os anos durante o período de dias longos . - Exem
plo: Jacobabad (Paquistão; gráf. 7) . Pode-se chamar a essa modalidade de 
"desértica com t,endência tropical" . É o c;lima do sul do Saara, dos desertos 
da índia e do Paquistão. 

d) A chuva cai todos os anos e êstes são todos (mais ou menos) chuvosos . 
- Exemplo: El Paso (USA; gráf. 8) . .l!.:ste mesmo aspecto se encontra em 
algumas regiões da Austrália e da América do Sul. Nessas regiões, como chove 
um pouco todos os meses, a aridez é muito atenuada . Não se ousa denominar 
de "falsos desertos", mais o são em parte; o gráfico climático e a vegetação o 
indicam. 

2. Clima hemierêmico (subdesértico) (fig. II) 

Definição - A curva térmica é sempre positiva . O valor do índice xero
térmico está compreendido entr'e 200 e 300 . Desconhecendo êste valor , consi
deram-se mais de 8 meses secos . 

Distinguem-se as seguintes modalidades: 
a) Os dias longos são secos - Exemplos: Alexandria (Egito; gráf. 9). 

í:ste clima estabelece a transição entre a região erêmica (desértica) 
e a região xerotérmica (mediterránea) . Pode-se chamá-lo "subdesér
tico com tendência mediterrânea". 

b) Os dias são secos. Exemplo: Karachi (Paquistão; gráf. 10) . í:ste clima 
estabelece a transição para a · região xeroquimênica (tropical) . Pode-se 
chamá-lo "subdesértico com tendência tropical" . · 

c) As chuvas caem em tôdas as estações . Exemplo : Sarmicuto (Argen
tina ; gráf. 11) . Há predominância das chuv(l.s na estação fria, mas 
êste caráter não é nitidamente marcado . í:ste aspecto se encontra 
principalmente na América do Sul. 

o gráfico 12 relativo a Peshawar (Paquistão) é curioso. os dias longos 
são secos, mas algumas chuvas de monções se manifestam em julho e agôsto. 
Peshawar encontra-se no limite de três regiões climáticas: erêmica, xerotérica 
e xeroquimênica . Essa estação está na transição dos três climas. A oeste do 
alto do !ndus, o clim9. trooical da ~ndia começa a ceder lugar ao clima medi
terrâneo do Afganistão. -

O clima hemierêmico é, algumas vêzes, denominado de estépico ou semi
-árido. 

3 . Clima xerotérmico (mediterrâneo) - quadro II 
Poder-se-ia muito bem chamá-lo: lusitano, californiano, iraniano, etc .. , 

mas ninguém contesta do "velho" mediterrâneo seus títulos de prioridade . 
Definição - A curva térmica é sempre positiva. O índice xerotérmico está 

compreendido entre O e 200 (desconhecendo o valor do índice toma-se 1 a 8 
meses. secos) . ' Os dias longos são secos . 

Um estudo feito sôbre a região mediterrânea1
•, baseado nos valores dos ín

dices xerotérmicos, permitiu distinguir quatro sub-regiões: 

io F . Bagnouls et H. Gaussen, "Saison sêche et tndlce xerothérmlque. " Documen t s :IJOUT 
les cartes des produtions végétales, Toulouse, 1953 . 
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a) 200 > x > 150 (na falta do índice 7 ou 8 meses secos) : clima "xero
térmico - mediterrâneo". Exemplo: Marrakech (Marrocos), San Diego (Cali
fórnia; gráf . 13). Djerba (Tunísia), etc. 

b) 150 > x > 100 (na falta do índice, 5 ou 6 meses secos): clima "termo
mediterrâneo". Exemplo: Túnis (Tunísia), Lisboa (Portugal), Perth (Austrália; 
graf. 14), etc. . · 

c) 100 > x > 40 (na falta do índice, 3 ou 4 meses secos): clima "meso
mediterrâneo". Exemplo: Nice (gráf. 15), Roma, (Itália), Barcelona (Espa-
nha), etc. . 

d) 40 > x > O (na falta do índice, 1 ou 2 meses secos) : clima "subme
ãiterrâneo". Exemplo: Toulouse (gráf. 16), Pôrto (Portugal), Pampelune (Es
panha), etc. 

Os valores 200 e 40 do índice xerotérmico marcam nitidamente os limites 
da região eumediterrânea; de um lado o contacto com a região subdesértica, de 
outro, o contacto com a zona de transição submediterrânea . 

4 . Clima xeroquimênico <tropical) fig. II) 

Definição -=- A curva térmica é sempre positiva. Os dias curtos são secos. 
o índice xerotérmico está entre O e 200 (desconhecendo o índice torna-se de 
O a 8 meses secos) . 

:tl:ste clima pode ser encontrado (aliás raramente) no limite das zonas 
tropical e temperada (Argentina, ,por exemplo), mas é essencialmente um 
clima de monções, nitidamente caracterizado por um período sêco e um período 
úmido muito acentuados e bem marcados . 

Habitualmente se denomina "cllma tropical", mas certos autores emprestam 
a êste têrmo significados diferentes. Alguns introduzem na definição do clima 
tropical a condição: "não gela jamais". Outros designam sob o têrmo tropical 
tôdas as variedades de climas intertropicais. Outros ainda, cujo rigor nem 
sempre corresponde aos fatos, limitam o mundo intertropical à zona situada 
entre os dois trópicos. Tôdas essas afirmações pecam pela falta de flexibilidade. 

A região xeroquimênica, nas áreas tropicais, pode ser considerada sob dois 
aspectos: 

1. Não gela nunca ou muito raramente. Neste caso, é necessário que a 
temperatura média do mês mais frio seja superior a 15ºC. 

2. Pode gelar. Isto pode ocorrer quando a temperatura do mês mais frio · 
esteja compreendida entre O e 15º c. 

Há razões, portanto, para considerar duas grandes subdivisões da região 
x·eroquimênica: 

1.0 - A temperatura do mês mais frio é superior a 15°C. Termoxeroqui
mênico. 

2.0 - A temperatura do mês mais frio está compreendida entre o O e 15°c. 
Mesoxeroquimênico. 

Para as duas subdivisões distinguem-se as modalidades seguintes: 
a) 200 x 150 (na falta do índice, 7 ou 8 meses secos) termoxeroquimênico 

acentuado; Exemplo: Bombaim (índia; gráf. 17) ou mesoxeroquimênico acen
tuado; Exemplo: Salta (Argentina; gráf. 21). 

b) 150 > x > 100 (na falta do índice, 5 ou 6 meses secos): termoxe
roquimênico médio; Exemplo: Tananarive (Madagáscar; gráf. 18), mesoxero
quimênico médio; Exemplo: Tacuyaba (México; gráf. 22). 

c) 100 > x > 40 (na falta do índice, 3 ou 4 meses secos) : termoxero
quimênico atenuado; Exemplo: Brazzaville (AÉF; gráf. 19); mesoxeroquimê
nico atenuado; Exemplo: Córdoba (Argentina, gráf. 23) . 

d) 40 > x > O (na falta do índice, 1 a 2 meses secos) . Nesse caso, o 
termoxeroquimênico é vizinho do termaxérico (equatorial) . Chamamo-lo de 
subtermaxérico; Exemplo : Manaus (Brasil; gráf. 20). O mesoxeroquimênico é 
vizinho do mesaxérico. Nós o chamamos submesaxérico; Exemplo: Sinla (ín
dia; gráf. 24). 
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5. Clima bixérico (fig. IV) 

Definição - A curva térmica é sempre positiva. Há dois períodos de sêca . 
A soma dos dois valores dos índices xerotérmicos está compreendida entre O e 
200 (na falta dêste valor, toma-se para o total dos dois períodos secos, 1 a 
8 meses secos) . 

O clima bixérico é essencialmente um clima tropical. Comporta assim, como 
se justifica, as mesmas regras e convenções do clima xeroquimê·nico, exposto 
no item precedente. Nêle se distinguem duas grandes subdivisões, separadas 
pela isoterma de 15°C., no mês mais frio e quatro modalidades: 

a) 200 > X 1 + X 2 > 150 (na falta do índice, 7 ou .8 meses secos): 
bixérico acentuado. Exemplo: Trichinapoly (índia; gráf. 25). ~ 

b) 150 > X 1 + X 2 > 100 (na falta do índice, 5 ou 6 meses secos; bi
xenco médio. Exemplo: Sassandra (Costa do Marfim; gráf. 26). 

c) 100 > X 1 + X 2 > 40 (na falta do índice, 3 ou 4 meses secos) : 
bixérico atenuado. (AOF, AEF, índia, etc). 

d) 40 > X 1 + X 2 > O. Neste caso, torna-se subtermaxérico, no con
tacto com o equatorial (AEF, AOF, Brasil, índia, etc.), e submesaxérico, no 
contacto com o mesaxérico. 

Convém guardar que estas convenções são discutíveis e somente válidas 
numa grande classificação. O estudo minucioso de um setor bixérico deve levar 
em conta a duração e a intensidade respectivas dos dois períodos secos e do 
tempo que os separa, pois êste aspecto é de grande importância biológica . Se 
o primeiro período é curto e sucede a uma grande umidade, pode haver uma 
eficácia mínima. ' 

6 e 7. Climas exéricos 

Nestes climas, há água em quantidade suficiente todos os anos. São por
tanto as condições de temperatura que permitem distinguir as diferentes moda-
lidades . . 

6. Clima termaxérico (equatorial) (fig .. IV) 

Definição - A curva térmica está sempre acima de 15ºC. Não há portanto, 
período sêco. 

Distinguem-se duas modalidades, aliás bem próximas: 
a) A temperatura do mês mais frio é superior a 20ºC. Neste caso, o período 

quente é contínuo e não gela nunca . 1l:ste clima é chamado "clima equatorial", 
porque se encontra principalmente a vizinhança do equador, nas baixas lati
tudes. Nessas regiões, sendo inexistentes ou pouco acentuadas as estações, a 
amplitude anual da temperatura é muito fraca e o dia tem sensivelmente a 
mesma duração da noite. O clima termaxérico caracteriza-se também por um 
estado higrométrico mais elevado. 

Veja os diagramas 27 e 28 relativos a Colombo (Ceilão) e Tamatave (Ma
dagáscar). 

b) A temperatura do mês mais frio ,está compreendida entre 15 e 20°c 
- "clima hipotermaxérico" ou "subequatorial". Neste caso, existe o risco das 
geadas, mas extremamente fracas. É o clima das altitudes médias de certas 
regiões intertropicais e das regiões marítimas nas proximidades dos trópicos. 

7. Clima mesaxérico (temperado) (fig. IV) 

Definição - Curva térmica sempre positiva. Não há período sêco. A tem
peratura média do mês mais frio é < 15oC. 

Há duas modalidades: 
a) A temperatura do mês mais frio está compreendida entre 10 e 15ºC. 

(os riscos das geadas são certos) É o clima de determinadas estações, das alti
tudes médias e altas da região tropical. Exemplo: Curitiba (Brasil; gráf. 29) . 
É também uma forma do clima oceânico temperado quente. Exemplo: (USA 
no gôlfo do México; gráf. 30) . 
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b) A temperatura do mês mais frio está compreendida entre O e 10°C. 
(geralmente gela todos os anos) : "clima hipomesaxérico". É uma forma do 
clima temperado oceânico. Exemplo: Greenwich (Grã-Bretanha; gráf. 31). 
Insubriano . Exemplo: Milão (Itália; gráf . 32). É também o clima de planície 
das regiões continentais com inverno não muito rigoroso: Europa Central, centro 
da América do Norte, etc . 

II - Cltmas frios e temperados frios: psícricos e mesopsícricos • 

Para o estudo e a classiflcação dos climas frios convém levar em conta 
que as precipitações caem, em geral, sob forma de neve durante o período 
frio. Se ela é muito abundante e se os ventos são moderados, esta neve se 
acumula e funde-se por ocasião do degêlo primaveril; há neste período umidade 
abundante, o que é muito favorável .à, vegetação. É preciso portanto "corrigir" 
a curva ômbrica para levar em conta êste fenômeno u. 

8. Clima erêmico (desértico frio) (fig. V) 

Definição - A curva térmica é negativa em certas épocas do ano. Há pouca 
neve acumulada. 

A curva térmica positiva não tem mais de um mês acima da ômbrica 
(o que equivale a dizer que o total dos meses de gêlo e dos meses secos é 
11 ou 12). 

Distinguem-se as seguintes modalidades: 
a) Pode não chover todos os anos. Trata-se, portanto, de "verdadeiros 

desertos". Esta modalidade se encontra muito provàvelmente nos desertos de 
Gobi e Takla-Makan (Sin-Kiang) . 

b) Há pouca óu não há chuvas quando a curva térmica é positiva e não 
há neve acumulada. 

Nas proximidades do mar de Aral, por ~xemplo, a neve de inverno pouco 
abundante, é transportada pelo ventos violentos que sopram nessas regiões . 
Se o período sêco, intenso, segue-se imediatamente ao período frio, essas re
giões são também "verdadeiros desertos". Exemplo: Kasalinsk (Aral; gráf. 33). 

c) Há um pouco de neve acumulada. Neste caso, apesar da severidade 
do clima, há · sempre um curto período de vegetação primaveril. É nisto que 
reside a diferença entre os desertos frios e quentes. Exemplo: Seh (Cachemire; 
gráf. 34). 

9 . Clima hemierêmico <subdesérttco frio) (fig. V) 

Definição - A curva térmica é negativa em certas ép<>ca.s do ano. A curva 
térmica positiva permanece menos de quatro meses abaixo da ômbrica (o que 
equivale a dizer que o total de meses de gêlo e meses secos é superior a 8) . 

É o clima das regiões estépicas frias do Canadá; Exemplo: Kamloopsi (Ca
nadá; gráf. 35), da Sibéria Meridional (Casplienne, Turquestão); Exemplo: 
Turgai (URSS; gráf. 36). É também o clima de certos picos áridos das mon-
tanhas oroxeróteras. . · 

Três meses de umidade suficiente seguidas de meses quentes secos permitem 
certas culturas . (a cevada em particular, o trigo, em certos casos) . A região 
subdesértlca fria é geralmente menos árida q.o que a subdesértlca quente. 

n Para. representar gràncamente. de forma. aproximada, a quantidade d'i\gua proveniente 
do degêlo, opera-se da seguinte forma.: 

Num gráfico feito em papel qua.dr1culado e no qual o mês está representa.do por um lado 
de quadrado, seja : · 

O número de quadrados repreaenta.ndo o total das precipitações de Inverno (neve) . A 
supertlcle é delimita.da pela ·curva. das precipitações e o eixo dos "X't. enquanto a. temperatura 
fôr negativa. 
T. A duração, em meses, do degêlo. 

Ma.rca.r no gráfico os pontos A e B, respectivamente, o comêço e o fim do degêlo. Entre êsses 
dois pontos e acima. da cu.rva das precipitações (tornada horizontal por compensação), traçar 
uma curva. em forma de sino, cujo ponto mais alto se acha na perpendicular traçada no melo 
de AB e cuja altura, contada a partir das curvas precipitações, é Igual a 2N/T . 
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10 . Clima xerotértco frto (fig. V> 

Definição - A curva térmica é negativa em certas ocasiões. Os dias longos 
são secos . O total dos meses de gêlo e de meses secos é igual ou inferior a 8 . 

É o clima dos altos vales interiores do Himalaia e dos maciços do Turques
tão, da Serra Nevada (Califórnia) , dos altos picos do Atlas marroquino (clima 
oroxoroterico) . É também o de certas áreas do sudoeste da Sibéria, do · Cáu
caso, etc . 

Ai distinguimos quarto modalidades e em cada uma delas dos caracteres: 
frio e muito frio, se a Cl.\rva térmica desce ou não abaixo de B0 c. 

a) o total de meses de gêlo e de meses secos é 7 ou 8: xer9térico frio 
(ou muito frio) acentuado. Exemplo: Lake Sebrina (Califórnia frio); gráf . 37) . 

b) O total de meses de gêlo e de meses secos é 5 ou 6: xerotérico frio 
(ou multo frio) médio . Exemplo: Akmolinsk (URSS, · muito frio ) ; gráf. 38) . 

c) O total de meses de gêlo e de meses secos é 3 ou 4: xerotérico frio 
atenuado . Exemplo: Odessa (URSS; gráf. 39) . 
. Notemos "que a necessidade de ter pelo menos um mês sêco implica que 
o período frio dure menos de três meses . Esta modalidade quase nunca tem 
um caráter "muito frio" . 1. 

d) O período frio e o período sêco não duram mais do que dois meses, 
no total. 

Neste caso, havendo, por definição, um período sêoo, o periodo frio é 
necessàriamente inferior a dois meses . ~le é, portanto, pouco rigoroso, pois, 
apenas, um só mês desce a menos de OºC. As condições são muito próximas 
do clima mediterrâneo. Chamamos êste clima de "submediterrâneo". ~le esta
belece a transição entre o clima mediterrâneo {xerotérico quente) e o clim~ 
xerotérico frio. Exemplo: Tiflis (URSS; gráf . 40) . 

11. Clima axérico (fig. VD 

Definição - A curva térmica adquire valores negativos em certas épocas 
do ano. 

A curva térmica está sempre abaixo da ômqrica . 
.li:ste tipo compreende, em grande parte, os climas das regiões polares e 

de certos picos, mas, é preciso, sobretudo, reter, que êste é o clima de vastas 
regiões da Terra, em geral muito populosas: Europa central, URSS, Sibéria, 
Mongólia, Coréia, norte do Japão, Canadá, norte dos Estados Unidos, Patagô
nia, etc . 

Neste clima a água aparece em quantidade suficiente. Há margem, por
tanto, para considerar, principalmente, as questões de temperatura. 

É essencial para a vegetação, de um lado, a "quantidade total" de calor 
recebida durante o periodo de vegetação (çurva térmica positiva) , e de outro, 
as mais baixas temperaturas atingidas durante o período frio . É preciso con
siderar, durante o ano, o ritmo da temperatura. Esta se acha na dependência 
da latitude, altitude e CO'lltinentalidade . 

Antes de abordar o estudo dos regimes de temperatura, consideremos pri
meiro duas modalidades que se definem facilmente pela duração do período 
frio: 

a) o período frio dura mais de 8 meses (a curva: térmica durante menos 
de 4 meses é positiva> . Neste caso, a temperatura quase nunca ultrapassa 7 
ou 8°C . É o clima da tundra . Exemplo: Kichson (Sibéria; gráf. 41). É tam
bém o clima das altas altitudes nas proximidades das neves eternas . Pode-se 
chamá-lo "axérico muito frio" . 

Opondo-se ao a~érico muito frio, tem-se o "temperado frio". 
b) O período frio dura menos de 4 meses (a curva térmica é positiva 

durante mais de 8 meses) . Neste caso, o inverno rnunca é muito rigoroso, o 
mês mais frio raramente chegando a s0 c. É o clima "polonês" de Emm. de 
Martonne, aquêle da~ "terras para trigo", da Europa central, sul da Rússia, 
Canadá, das costas sul da Escandinávia, etc. Exemplo: Lwow (Polônia; 
gráf. 42) . · 

Entre estas duas modalidades, situam-se outras variedades para as quais é 
necessário considerar o regime de temperatura . Há portanto: 
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- o regime que chamamos "oceânico". É bem próximo do "oceânico" tem
perado, pelo ritmo da temperatura: pequena . amplitude térmica anual; o 
inverno não é muito rigoroso (temperatura do mês mais frio > 8ºC) e a do 
mês mais quente raramente at~nge 15ºC . Exemplo: Sletnes (Noruega). 

- o regime que chamamos "continental"; a temperatura do mês mais frio 
está compreendida entre 8 e 15°C. A temperatura do mês mais quente é supe
rior a 20°c (e mantem-se em geral abaixo. de 2000). Exemplo: Moscou (URSS). 

- o regime "hipercontinental"; a temperatura do mês mais frio é inferior 
a 15ºC. A ·do mês mais quente é quase sempre superior a 15ºC e muito fre
qüentemente superior a 20ºC. Exemplo: orenbourg (URSS). 

Lembramos que estas considerações se aplicam às regiões de clima axérico 
que têm mais de 4 e menos de 8 meses de gêlo. 

Um quarto regime de temperatura seria "montanhês" (fig . B) . Tem o 
mesmo aspecto do regime oceânico. Dêle, no entanto, se difere: a amplitude 
térmica diária é muito forte na montanha, enquanto nas regiões marítimas, 
ela é pequena; .além disso, o axérico montanhês (oroigrótero), tem, em geral, 
precipitações muito mais abundantes do que o oceânico frio; enfim, entre as 
altas altitudes e as altas latitudes, há uma questão de fotoperiodismo, muito 
importante para a vegetação. 

~stes caracteres térmicos, nós os introduzimos nas duas outras modalidades 
seguintes: 

b) O período frio dura ;de 6 a 8 meses: . 
Axérico frio oceânico. Exemplo: Angmagssalik (Groenlândia; gráf. 45) . 
Axérico frio continental. Exemplo: Jacobshavn (Groenlândia) . 
Axérico frio hipercontinental. Exemplo: Kirensk (Sibéria; gráf. 47). 
Axérico frio oroigrótero. Exemplo: Pico do Midi (Pireneus). 
c) O período frio dura de 4 a 6 meses: 
Axérico medianamente frio oceânico.· Exemolo: St . Paul Island (Alaska) 
Axérico medianamente frio continental. Exemplo: Moscou (URSS; gráf. 46). 
Axérico medianamente frio hipercontinental. Exemplo: Prince Albert -

(Canadá) . 
Axérico medianamente frio oroigrótero. Exemplo: Puy de. Dôme (Maciço 

Central; gráf . 48) . . 
Resumindo as quatro modalidades, temos: 
a) mais de 8 meses de gêlo: axérico muito frio; 
b) de 6 a 8 meses: axérico frio; 
c) de 4 a 6 meses: axérico medianamente frio; 
d) menos de 4 meses: axérico temperado frio . 

Nota - Os autores nórdicos retomaram as idéias de Candolle sôbre a "quan
tidadé de calor" ·e se preocuparam (por motivos econômicos) em caracterizar o 
"pe'.ríodo útil da vegetação" (curva térmica positiva) "". Tomando-se geral
mente cpmo ponto de partida + soe, conta-se, seja o número de graus centí
grados do período de vegetação, seja o total das médias mensais . O Bureau 
Meteorológico Britânico exprime a eficácia da temperatura em "dias-graus" a 
partir de um ponto biológico de aproximadamente + 6°C. Trata-se então de 
saber quantos dias-graus são necessários para uma certa planta, poder ser 
cultivada em determinados climas. . 

Estas concepções são muito úteis em agricultura, para as plantas anuais. 
Não se pode, todavia, aplicá-las, sem restrições, às plantas permanentes que 
contam com o frio hibernal'. 

III - Clima criométrico (glacial) 
I 

Definição - A curva . térmica é sempre negativa. 
É o clima das neves e gelos eternos. O limite depende da altitude e da 

latitude: 6 000 m (aproximadamente) no equador; 4 500 a 5 000 nos trópicos· 
3 200 nos Alpes centrais; 800 a 1 000 na Islândia, 500 no Spitzberg, etc. ' 

" O método gráfico permite apreciar a quantidade de "calor útil". Basta revelar o número 
de quadrados compreendidos entre a ordenada + 5.0 e a curva térmica positiva . Tem-se por 
exemplo: AngmagssaU~. 0,6; Kirensk, 41 Moscou, 6. 

2 - 33 776 
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Regiões e sub-regiões análogas (fig. VII) 

Um dos fins essenciais da climatologia aplicada é indicar, no mundo, quais 
as regiões de climas análogos. Esta questão tem grande interêsse. No caso de 
solos aproximados, a identidade dos climas permite eoncluir sôbre a identidade 
de vegetação. 

Na escala da região e sub-região, onde ,em geral, as questões de solo ainda 
não se apresentam, os diagramas ombrotérmicos permitem distinguir os climas 
análogos bem mais facilmente do que o exame de todos os valores mensais d~ 
temperatura e das precipitações. O deslocamento dêsses valores no tempo pode 
não ser real. Assim em Karachi (Paquistão) ; gráf. 49) o máximo das chuvas 
dá-se em julho; em Agradés (AOF; gráf. 50) em agôsto. i:stes valores são, 
portanto, discordantes. O exame dos diagramas nessas duas estações, no en
tanto, mostra uma concordância perfeita no ritmo conjugado da temperatura 
e da chuva . Agadês e Karachi têm o mesmo clima . 

Os gráficos 49 a 58 mostram àlguns exemplos de climas análogos. 
Ê evidente que não será necessário ter identidade absoluta no traçado das 

curvas para se concluir a identidade de clima. Basta para isto que o clima 
das duas estações se coadune numa das definições dadas. O traçado das curvas 
indicará, porém, com nitidez, a afinidade climática, maior ou menor entre 
duas (ou várias) estações. 

Setores climáticos (fig. VIII) 

A noção de região e sub-região climáticas não tem outro fim senão indicar 
as "formas dos climas", o climà geral, e fornecer, assim, um quadro simples, 
satisfatório e bem definido, dos estudos ecológicos. Regiões e sub-regiões fo
ram bem definidas em função, "dos estados sucessivos da atmosfera no decurso 
do ano", em relação aos estados favoráveis ou desfavorá'veis à vegetação. 

Ê possível (e freqüentemente necessário) descer ainda um grau na hie
rarquia das zonas geográficas. 

Como exemplo, tomemos Bruxelas, Brest e Bordéus (gráf. 59 a 61), esta
ções da sub-região 7b: hipomesaxérico (não tem período sêco, temperatura do 
mês mais frio entre O e 10°C) . Nos diagramas dessas estações são indicadas: 
em traçado fino, as médias mensais mínimas absolutas; em pontos grossos as 
mínimas absolutas mensais. · 

Os diagramas mostram que Bruxelas difere de Bordéus por um inv,erno 
mais frio; as geadas são temidas até maio e recomeçam em outubro; o período 
sem risco de gêlo é de seis meses ,em Bruxelas, de oito meses em Brest, ·de sete 
meses e meio em Bordéus. Esta diferé de Brest pelo inverno ligeiramente mais 
frio, pelo verão muito mais quente e também pelo fato de que, no verão, a 
curva ômbrica é tangente à térmica. Isto quer dizer, tratando-se de curvas 
médias, que há necessàriamente certos verões secos em Bordéus . Esta estação 
é favorável a certas pla!ltas submediterrâneas, enquanto Brest o é, em menor 
escala, e Bruxelas inteiramente desfavorável. 
. Êstes do clima de uma sub-região delimitam o que se pode chamar os 
"setores climáticos". 

Devemos a Heinrich Walter m um estudo minucioso e muito interessante 
sôbre a maneira de estabelecer os diagramas ombrotérmicos para exprimir as 
condições climáticas, baseado nas pesquisas ecológicas sôbre a vegetação e as 
culturas. Ê dêle esta passagem: 

"Os dados (e as cartas) meteorológicas não permitem exprimir um deter-· 
.minado clima, àssim como também não permite que nos livremos das com
parações. Ê precisamente essa necessidade que se faz sentir quando deparamos 
questões relativas à ecologia e à vegetação. Para estudar as condições climá
ticas de certas regiões da .&natólia, a utilização de diagramas permitiu a divisão 
desta região em setores climáticos isolados, muito caracterizados. Utilizamos 
o método e as · convenções de Gaussen e Bagnouls. As conclusões dêsses autores 
foram perfeitamente confirmadas. Nossas verificações, na Anatólia, efetua
ram-se em condições de tal forma favoráveis, que decidimos levar adiante êste 

"' H. Walter, "Die Kllmagramme ais Mlttel zur Beurtel!ung der Kllmaverhaltnlsse fur 
õkologische, vegetatlons kundllche und landwlrtscpftllche Zwecke" (Ber. der deutsch. botanisch 
gesellschaft, 1955) . 
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processo de representação, que exprime muito bem as fases essenciais de um 
clima, e, assim, estendê-lo a outras partes do globo" . , 

Walte'r completa os diagramas ombrotérmicos da seguinte maneira: 
Ankara (Turquia; gráf. 62): em cima do nome da estação, a indicação do 
número de anos de observações; no alto à direita, os valores das médias anuais 
de temperatura e precipitações; em baixo e à esquerda, o número superior indica 
a média das mínimas do mês mais frio e o inferior, o mínimo absoluto. 

Abaixo da linha o0 c, o traço grqsso em prêto indica os meses com mínimo 
médio inferior a OºC (gela) e as hachuras oblíquas indicam os meses com 
mínimo absoluto inferior a Oº (pode gelar) . 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

REGIÕES E SUB-REGIÕES CLIMATICAS 
I - Climas quentf3S e temperados quentes : térmicos e mesotérmicos 

A curva térmica é sempre positiva 

. Denoml· Número 

SUB-REGIÃO 
nação Valor do de meses 

REGIÃO Modalidade abrangida lndlce xerc>- secos 
(12) ténnlco X (na falta 

de X) 
-

Erêmica (desér· Verdadeiro desertô Pode não chover todos oe anos la Em geralX>350 12 
tica quente) .. com t<>ndência mediterrânea chuVllB nos dias curtoa lb 

{ 350>X> 30 com tendência tropical ohuvas nos dias longos lc 
.caráter atenuado chuv~ sem ritmo sazonal ld 

----------- - ---
Hemierêmica Com tendência mediterrânea Dias longos secos 2a 

(oubdesértica com tendência tropical dias curtos secos 2b 300>X>200 9 a 11 
quente) ...... caráter atenuado sem ritmo eazoné.rio 2c 

--- - --
Xerotérica dias Xerote~mo mediterrânea Caráter acentuado 3a 200>X>l50 7 a 8 

longos secos termomediterrânea Caráter mé<jio 3b 150>X>l50 5 a ~ 
(ID8diterrinea) mesomediterrânea Caráter atenuado 3c Ioo>X> 40 3 a 4 

submediterrânea Caráter transição 3d 40>X> o 1 a 2 
----- ---

Xeroquimênica Termoxeroquimênica 

T dom&.,., "''<"'T"'w 4a Th { 200>X>l50 7 - 8 
dias curtos se- Mesoxeroquimênica T do mês mais frio>IS.oC ª"'ntuado 4a Mes 
coe (tropical) Termoxeroquimênica T do mês maia frio<lõ.•C caráter 4b Th 150>X>IOO 5 - 6 

Mesoxeroquimênica T do mês mais frio>lõ.•C médio 4b Mes 
Termoxcroquimênica T do mês mais frio< 15.•C caráter 4c Th { IOO>X> 40 3 - 4 
Mesoxeroquimênica T do mêe maia fr io>l5.oC nlcnuado 4c Meo 
Subtermaxérica T do mês mais frio>IS.oC 4d Th 
Bubmesaxérica T do mês mais frio<IS.OC 4d Mes 40>X> o 1 - 2 
-+-

O conjuu~ dos 2 períodos aecoa é s~pe-
~-- ------- ---

Bixórioa duas Bixérico-hemicrêmica (sub· 
eatações aêcae desértica) rior a 8 meses 2c 300 XI 200 9 a li 

+ 
Termobixérica T do mêa mais frio>IS.oC }caráter X2 

T do mêa mais frio< 15.0C ª'entuado 5a Th 200XI 7 - 8 
5a Mes + 150 

Mesobixérica T do mêe mais frio>IS.OC }caráter X2 
T do mês maia frio< 15.0C médio 5b Th 150 XI 100 5 - 6 

5b Mes + 
Termobixórica T do' mês maia frio>lS.oC },caráter 5o Th X2 
Bubmeouérica T do mês mais frio<ts.oC atenuado 5o Mea IOOXI 40 3·- 4 

+ 
Subtermaxérica T do mês maia frio>IS.oC 5d Th X2 
Submeaaxérica T do mêe maia frio< 15.oC 5d Mes 40Xl 1 - 2 

+ 
X2 

------- -- . --------------- -----------
e. Termaxérica Euternw:érica (equatorial) T do mês mais frio>20.oC 6a o o 

Hipotermaxérica (subequa-
to ri ai) T do mêa mais frio compreendida en-

tre 15 e 20.oC 6b o o 
-----------

7. Meoaxórica Eumeeaxérica (temperada 
quente) T do mês maia frio compreendida en-

tre 10 e 15.DÜ . 7a o o 
Hipomesaxérica (tempera-

rada) T do mês mais frio compreendida en-
tre O e 10.oC (13) 7b o o 

12 - O número comsponde à região climática; indica o caráter easencial do clima. A letra minúscula indica a modalidade e 
n.i de "a", cariter acentuado, a "dh, modalidade de tranoição. . 

13 - A• altaa montanhas equatoriaia têm média meneai de temperaturas superior a OoC, à partir de uma certa altitude, gela 
durante tôdas as noites do ano. São condições biológicas muito especiais. 
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II - Climas frios e temperados frios: psícricos e mesapsícricos 

A curva térmica adquire valores negativos em certas épocas do ano 

REGIÃO SUB·REGIÃO Modalidade Denominação 
abrangida 

------------- -- --:-------·- ---- ------------
8. Erêmica (Desértico' frio) Verdadeiro deserto Pode não chover todos os anos Sa 

Verdadeiro <!eserto Não há neve acumulada Sb 
Deserto Há um pouco de neve acumulada Se 

--- -------------------- -----
9. Hemierêmica (Subdesér-

t ica fria) .............. - Uma s6 modalidade . g 
--· --------- ---------- --------- --
10. Xerotérica dias longos Oroxerótero (nas montanhas) Caráter acentuado !Oa 

secos Submediterrâ·nea Caráter médio !Oh - Caráter atenuado !Oc 
Transição com a xer6tera quente !Od 

------------- --- - --- - ------
11. Axérico frio ........ ... .. Muito fria Mais de 8 meses de gêlo lia . r-· r continenU.l Ct 

Fria . . . . hipercontinental De 6 a 8 meses de gêlo llb Hct 
oroigrótera (na 

montanha) Mt 

r~ r Modera- continenU.l Ct 
mente bipercontinenU.l De 4 a 6 meses de gí!lo llc llct 
fria. . . oroigrótera (na 

monU.nha) Mt 

Temperada fria . .. . ......... Menos de 4 meses de gêlo lld 

Ia. Criomério ............. .. 1 O periodo fr;~ dura todo o ano 12 

O espaço ' livre indica portanto os meses sem risco de gêlo. 

Total de 
meses secos 
+ meses de 

gêlo 

----

11 ou 13 

-------
9 ou 10 

7 - 8 
5 - 6 
3 - 4 
1 - 2 

l 12-de 
~ gflo 

Examina·ndo os diagramas assim ' estabelecidos, Walter encontra uma ex
plicação racional para a presença ou ausência de plantas mediterrâneas, de 
espécies de fôlhas caducas, etc., a possibilidade ou não para cultura do chá, 
arroz, trigo, etc . 

O autor leva mais além o seu método tentando determl:nar as condições 
climáticas que regem, na Europa oriental, os limites: estepe-floresta-estepe e 
floresta-estepe-floresta. 

O limite entre à floresta-estepe é atingido quando pelo menos um mês do 
verão tem P<2T. 

O limite da floresta-estepe e da zona florestal é atingido quando se tem 
2 T<P<3T. Walter chama "subsêco" o mês onde se obtém esta relação . 

• É fácil representar num diagrama ombrotérmico, além da estaWío sêca. 
(com P<2T), a estação "subseca" com P<3T. Basta tomar para as precipi
tações, uma escala correspondendo a um têrço daquela das temperaturas. Con
serva-se a curva térmica . 

Vê-se nos diagramas 59 a 61 que Bordéus tem uma estação subseca . im
portante (indicada em traço fino); em Brest, ela é insignificantei Bruxelas 
não a tem . t 

Na ecologia vegetal dos trópicos, certos autores consideram fator impor
tante, o "mês muito sêco" . P<T. O período "muito sêco" pode ser indicado 
no diagrama, tomando-se a escala das temperaturas igual à das precipitações. 
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Clima local (Quadro VIII) 

Nenhuma definição do clima local foi proposta com clareza. segundo os 
autores, designa, por vêzes, coisas .diferentes . Entendemos por clima local a 
reunião de pontos que sofrem todo o tempo, as mesmas influências atmosfé
ricas: quando chove, a água cai em tôda a localidade; quando neva, o faz 
em todo o lugar; se a temperatura é muito elevada, tôda a localidade se sub
mete à temperatura alta; se o céu é claro, o é em geral, etc. 

Aceitando essa definição, vê-se, portanto: 
1.0 - que a localidade pode ter uma área muito extensa (principalmente 

em planicie) ou, ao contrário, cobrir um espaço reduzido (principalmente em 
montanha); 

2.0 - que para exprimir um clima local no seu conjunto, além dos dados 
que permitem classificar a locaJidade num setor climático, são necessárias ou
tras informações : o número de dias de chuva, o caráter dessas chuvas, o regime 
dos ventos, a insolação, a nebulosidade, a .neve, o granizo, etc. 

O clima local não pode ser expresso por um gráfico, menos ai·nda por uma 
ou várias fórmulas. Precisa ser descrito. 

No diagrama pode-se representar o essencial' do clima . É o que se pre
tendeu fazer para Toulouse (gráf. 63) . Pode-se indicar, à parte, outros ca
racteres climáticos. Obtém-se, assim, a "ficha climática" da localidade. 

MICROCLIMA 

Max Sarre definiu microclima: o conjunto de condições atuando num es
paço limitado e suas depençiências imediatas (sob o coxim de uma planta alpina, 
sob uma videira, a superficie de um terreno, o interior de um apartamento ... ) . 

Vê-se nestas condições muito particulares, que sômente as medidas toma
das naquele ponto têm um valor real, e que os dados meteorológicos têm 
pouca relação com o microclima . ' · 

CONCLUSÃO 

O método de classificação dos climas biológicos jlUe acabamos de expor já 
foi aplicado à índia. e ao reste e oeste do Paquistao. Nessas áreas, pudemos 
fàcilmente caracterizar a grande variedade, ~e climas que lá ocorre. Walter, uti
lizando êste método na Europa, na Asia Menor e nas regiões intertropicais, pôde 
caracterizar nitidamente as condições climáticas que regem a repartição das 
formações vegetais, e indicar as culturas que melhor convêm a certas formas 
de clima . Estudos idênticos foram realizados, com igual êxito, por Vidal" na 
Indochina e por Madame Gazal 1•, para tôda a América do Sul. o método per
mite estabelecer nitidamente a relação entre a vegetação e os diferentes tipos 
bioclimá ticos. 

Os diagramas ombrotérmicos têm grande interêsse na explicação das con
dições climáticas que convêm a uma determinada planta . É mesmo possivel 
juntar, sem sobrecarregar demais o gráfico, as condições edáficas. Eis dois 
exemplos: . 

- A estação de Kouchika (no Rurkmenistão, perto da fronteira do Afga
nistão e do Irã; gráf. 64) indica os caracteres do clima onde a pistácia (Pis
tacia vera L) cresce ·espontâneamente. 

- A estação de Mechéria (Argélia; gráf. 65) indica as condições climá
ticas do centro de abundância da alfa (Stipa tenacissima L) . 

Estendendo à agricultura e à economia florestal, pode-se obter bons re
sultados: exprimindo as condições climáticas dos limites e do centro de ·abun
dância de certas plantas, é possível, por comparação, fazer o inventário das 
regiões, onde as mesmas culturas são possíveis e as essências florestais podem 
ser objeto de intercâmbio. 

>< J . Vldal, "La végétatlon du Laos" (Travaux du Laborato.l.re Florestler de Toulouse, 
premlére sectton : L'Asie, Toulouse, 1956) . · 

15 M.m• Gaza!, Tipos bioclimátieos da. Amértca. do Sul, Toulouse, 1956 . 



Texto Raro 

Tratado Descriptivo do Brazil em 1587 

SEGUNDA PARTE 

MEMORIAL E DECLARAÇAO 

DAS GRANDEZAS DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, DE SUA FERTILIDADE 
E DAS NOTAVEIS PARTES QUE TEM 

CAPITULO I 

Atraz fica dito, passando pela Bahia de Todos os Sántos, que se não 
soffria n'aquelle logar tratar-se das grandezas d'ella, pois não cabiam alll; 
o que se faria ao. deante mui largamente, depois que se acabasse de correr a 
costa com que temos já concluido . Da qual podemos agora tratar e explicar o 
que se d'ella não sabe para que venham à noticia de todos os occultos d'esta 
illustre terra, por cujos merecimentos deve de ser mais estimada e reverenciada 
do que agora é, ao que queremos satisfazer com singelo estillo pois o não 
temos grave, mas fundado tudo na verdade. 

Como El-Rei D. João III de Portugal soube da morte de Francisco Pereira 
Coutinho, sabendo já das grandes partes da Bahia, da fertilidade da terra, 
bons ares, maravilhosas agoas e da bondade dos mantimentos d'ella, ordenou 
de a tomar á sua conta para a fazer povoar, como meio e coração de toda 
esta costa, e mandar edificar n'ella uma cidade, d'onde se pudessem ajudar 
e soccorrer todas as mais capitanias e povoações d'ella como a membros seus; 
e pondo S. Alteza em· effeito esta determinação tão acertada, mandou fazer 
prestes uma armada e provel-a de todo o necessario para esta empreza, em a 
qual mandou embarcar Thomé de Souza do seu conselho, e o elegeu para edi
ficar esta nova cidade, de ·que o fez capitão, e governador geral de todo o 
Estado do Brazil: ao qual deu grande alçada e poderes em seu regimento, com 
que quebrou as doações aos capitães proprietarios por terem demasiada alçada, 
assim no crime como no civel; de que se elles aggravaram à S. Alteza, que 
no caso os não proveu, entendendo convir a si a seu serviço. E como a dita 
armada esteve prestes, partiu Thomé de Souza do porto de Lisbôa aos 2 dias 
de Fevereiro de 1549 annos; e levando prospero vento chegou à Bahia de Todos 
os Santos, para onde levava sua derrota, aos vinte e nove dias de Março do 
dito anno, e desembarcou no porto de Villa Velha, povoação que Francisco 
Pereira edificou, onde pôz mil homens, convêm a saber: seiscentos soldados _ 
e quatrocentos degradados e alguns moradores casados, que consigo levou, e 
outros criados d'El-Rei que iam providos d·e cargos, que pelo tempo em deante 
serviram . 

CAPITULO II 

Em que se contem' quem foi Thomé de Souza e de suas qualidades 

Thomé de Souza foi um fidalgo honrado, ainda que bastardo, homem avi
sado, prudente e múi experimentado ma guerra de Africa e da India, ande 
se mostrou mui valoroso cavalleiro em todos os encont~os em que se achou; 
pelos quaes serviços e grande experiencia que tinha, mereceu fiar d 'elle El-Rei 
tamanha empreza como esta que lhe encarregou, confiando de seus mereci
mentos e grandes qualidades que daria a conta d'ella que se d'elle esperava; 
a quem deu por ajudadores ao Dr . Pedro Borges, para com elle servir de ou-
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vidor geral, pôr o governo da justiça_ em ordem em todas as capitanias; e a 
Antonio Cardoso de Barros para também ordenar n'este estado o tocante à 
Fazenda de S. Alteza, porque até então não havia ordem em uma cousa nem 
em outra, e cada um vivia ao som da sua vontade. O qual Thomé de souza 
tambem levou em sua companhia padres da ,de Jesus, para doutrinarem e con"
verterem o gentio na nossa santa fé catholica, e a outros sacerdotes, para 
ministrarem os sacramentos nos tempos devidos. E no tempo que Thomé de 
Souza desembarcou achou ua Villa Velha. a um Diogo Alvares, de alcunha o 
Caramurú, grande lingoa do gentio, o qual depois da morte de Franciscd Pe
reira fez pazes com o gentio; e, com ellas f.eitas, se veio dos Ilhéos a povoar 
o assento das casas em que d'antes vivia, que era afastado da povoação; onde 
se fortificou e recolheu com cinco genros que tinha, e outros homens, que o 
acompanharam, dos que escaparam da desaventura de Francisco Pereira, os 
quaes, ora com armas, ora com bôas razões se foram defendendo e sustentando 
até à chegada de Thomé de souza, por cujo mandado Diogo Alvares quietou 
o gentio e o fez dar obediencia ao governador,, e offerecer-se ao servir: o qual 
gentio em seu tempo viveu muito quieto e recolhido, andando ordinariamente 
trabalhando na fortificação da cidade a troco do resgate que lhe por isso davam. 

CAPITULO III 

Em que 'se declara conw se edificou a cidade do Sa..lvador 

Como Thomé de Souza acabo.a de desembarcar a gente d'arÔl,ada e a as
sentou na Villa Velha, mandou descobrir · a bahia, e que lhe buscassem mais 
para dentro alguma abrigada melhor que a em que estava a armada, para a 
tirarem d'aquelle porto da Villa Velha onde não estava segura, por ser muito 
desabrigado; e por se achar logo o porto e ancoradouro, que agora está defronte 
da cidade, mandou passar a frota para lá por ser muito limpo e abrigado; 
e como teve a armada segura mandou descobrir a terra bem, e achou que 
defronte do mesmo porto era o melhor sitio que por alli havia para edificar 
a cidade, e por respeito do porto assentou que não convinha fortificar-se no 
porto de Villa Velha, .por defronte d'este porto estar uma grande fonte bem 
à borda da agoa que servia para agoada dos navios e serviço da cidade, o que 
pareceu bem á todas as pessôas do conselho que n'isso assigna.ram. E tomada 
esta resolução se pôz em ordem para este edificio, fazendo primeiro uma cerca 
muito forte de páo a pique, para os trabalhadores e soldados poderem estar 
seguro do gentio. Como foi acabada, arrumou a cidade d'ella para dentro, 
arruando-a por bôa ordem com as casas cobertas de palma ao modo de gentio, 
em as quaes por entretanto se agazalharam os mancebos e soldados que vieram 
na armada. E como todos foram agazalhados, ordenou de cercar esta cidade 
de muros de taipa grossa, o que fez com muita brevidade, com dois baluartes 
ao longo do mar e quatro da banda da terra, em cada um d'elles assentou 
muito formosa artilharia que para isso levava, com o que a cidade ficou muito 
bem fortificada para se segurar do gentio: em a qual o governador fundou 
logo um collegio dos padres da companhia, e outras egrejas e grandes casas, 
para viverem os governadores, casas da camara, cadeia, alfandega, contos, 
fazenda, arniazens, e outras officinas convenientes ao serviço de S. Alteza . 

CAPITULO IV 

Em que se contem conw El-Ret mandou outra armada em favor 
de Thomé de Souza 

Logo no anno de 1550 se ordenou outra armada, com gente e mantimentos, 
em soccorro d'esta nova cidade, da qual foi por capitão Simão da Gama de 
Andrade com õ galeão velho muito afamado e outros navios marchantes, em 
a qual foi o bispo D. Pedro Fernandes Sardinha, pessôas de muita autoridade, 
grande exemplo e estremado pregador, o qual levou toda a clerezia, ornamentos, 
sinos, peças de prata e outras alfaias do serviço da egreja, e toç!.o o _mais 
conveniente ao serviço do culto divino: e sommou a despeza que se fez no 
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sobredito, e no cabedal que se metteu na artilharia, munições de guerra, soldos. 
mantimentos, ordenados dos officiaes, passante de trezentos mU cruzados. 

E logo no a·nno seguinte mandou S. Alteza em favor d'esta cidade outra 
armada, e por capitão d'ella .Antonio de Oliveira com outros moradores ca
sados e alguns forçados, em a qual mandou a Rainha D. Catharina, que está 
em gloria, algumas donzellas de nobre geração, das que ma:ndou criar e reco
lher em Lisbôa no mosteiro das or.phãs, a.$ quaies encommendou muito ao 
governador por suas cartas, para que as cazasse com pessoas principaes d'aquelle 
tempo; a quem mandava dar em dote de casamento .os offlcios do governo 
da fazenda e justiça, com o que a cidade se foi ennobrecendo, e com os escravos 
Guiné, vaccas e ·egoas que s. · Alteza mandou a esta nova cidade, para que 
se repartissem pelos moradores d'ella, e que pagassem o custo por seus soldos 
e ordenados, e o mais lhe mamdava pagar em mercadorias pelo preço que 
custavam em Lisbôa, por a esse tempo não irem a essas partes mercadores. 
nem havia para que, por na terra não haver ainda em que pudessem fazer 
seus empregos~ pelo qual r·espeito S. Alteza mandava cada anno em soccorro 
dos moradores d'esta cidade uma armada com degradados, moças orphãs, e 
muita fazenda, com o que a foi ennobrecendo e povoando com muita presteza, 
do que as mais capitanias se foram também ajudando, as quaes foram visi
tadas pelo governador e postas na ordem conveniente ao serviço d'El-Rei, e 
ao bem de sua justiça e fazenda. 

CAPITULO V 

Em que se trata como D. Duarte da Costa foi governat o Brazil 

Como Thomé de Souza acabou o seu tempo de governador, que gastou tão 
bem gastado n'este novo Estado do Brazil, requereu a S. Alteza que o man
dasse tornar para o reino, a cuja petição El-Rei saptisfez com mandar por 
governador a D. Duarte da Costa, do seu conselho; ao qual deu a atroada 
conveniente a tal pessôa em que passou a este Estado, com a qual chegou 
á salvamento à Bahia de Todos os Santos; desembarcou na cidade do Salvador, 
nome que lhe S. A. mandou pôr; e lhe deu por armas uma pomba branca 
em campo verde, com um rollo à roda branco, com lettras de ouro que dizem 

Sic illa ad arcam reversa est, -

e a pomba tem trez folhas de oliva no bico: onde lhe foi dada posse da 
governança por Thomé de Souza, que se logo embarcou na dita armada e se 
veio para o reino, onde serviu a El-Rei D. João e a seu netto El-Rei D. se
bastião, de veador, e no mesmo cargo serviu depois ã Rainha D. catharina 
em quanto viveu . ' 

E tornando a D . Duarte, como tomou a posse da governança, trabalhou 
quanto foi possível, por fortificar e defender esta cidade do gentio que em 
seu tempo se alevantou e cometteu grandes insultos, os quaes elle emendou 
dissimulando alguns com multa , prudencia, e castigando outros com as armas, 
fazendo-lhe crua guerra, a qual caudilhava seu filho D. Alvaro da Costa que 
n'estes trabalhos o acompanhou, e se mostrou n'elles muito valoroso capitão. 

Em todo o. tempo que D. Duarte governou o Brazil, foi todos os annos 
favorecido e ajudado com armadas que do reino lhe mandavam, e em que 
lhe foram muitos moradores e gente forçada com todo o neccessario, ao qual 
succedeu Mem de Sá, em cujos feitos já tocamos, o qual foi tambem governar 
este Estado por mandado d'El-Rei D. João o Ili, a quem a fortuna favoreceu 
de feição em quatorze annos, que foi governador do Brazil, que subjugou e 
desbaratou todo o gentio Tupynambá da comarca da Bahia e a todo o mais 
até o Rio de Janeiro, de cujos feitos se póde fazer notavel tratado; o qual 
Mem de Sá foi pouco favorecido d'estes reinos, por lhe fallecer logo El-Rei 
D. João que com tanto fervor trabalhava por acrescentar e engrandecer este 
seu Estado, a quem a Rainha D : catharina, no. temi><> que governou estes 
reinos, foi imitando; mas como ena desistiu da governança d'elles, foram es
friando os favores e soccorros que cada anno esta nova cidade recebia, para a 
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qual não mandaram d'alli por deante mais que um gal·eão d'armada, em que 
larri os governadores que depois a foram governar, pelo que este Estado tornou 
a traz de como ia florescendo. E se esta cidade do Salvador cresceu em gente, 
edifícios e fazenda como agora tem, nasceu-lhe da grande fertilidade da terra 
que ajudou aos moradores d'ella, de maneira que tem hoje no seu termo, 
da Bahia para dentro, quarenta engenhos de assucar, mui prosperas de edi
ficios, escravaria e outra muita fabrica, dos quaes houvéra muitos mais, se 
os moradores foram favorecidos como convinha, e como elles estão merecendo 
por seus serviços, com os quaes o governador Mem de Sá destruiu e desbaratou 
o gentio que vivia de redor da Bahia, a quem queimou e assolou mais de trinta 
aldêas, e os que escaparam de mortos ou captivos, fugiram para o sertão e se 
afastaram do mar mais de quarenta legoas, e com os mesmos moradores so
correu e ajudou o dito Mem de Sá as capitanias dos Ilhéos, Porto Seguro e 
a do Espirita Santo, as quaes estavam mui apertadas do gentio d'aquellas partes 
e com elles foi lançar por duas vezes os francezes fóra do Rio de Janeiro e 
a povoal-o, onde acabaram muitos d'estes moradores sem até hoje ser ~ada 
nenhuma saptisfação a seus filhos. E todos foram fazer ~stes e outros muitos 
serviços á sua custa, sem lhe à.arem soldo nem mantimentos, como se costuma 
na India e nas outras partes, e a troco d'estes serviços e despezas dos mora
dores d'esta cidade não se fez, até hoje nenhuma honra nem mêrce a nenhum 
d'elles, do que vivem mui escandalizados e descontentes. 

CAPITULO VI 

Em que sé declara o clima da Bahia, como cruzam os ventos na sua costa e 
correm as agoas 

A Bahia de Todos os Santos está arrumada em treze gráos e um terço, 
como fica dito atraz; onde os dias em todo o anno são quasi iguaes com as 
noites e a differença que tem os dias de verão aos do inverno é uma hora 
até hora e meia. E começa-se o inverno d'esta provincia no mez de Abril, 
e acaba-se por todo o julho, em o qual tempo não faz frio que obrigue aos 
homens se chegarem ·ao fogo, senão ao gentio porque andam despidos. Em 
todo este tempo do inverno correm as agoas ao longo da costa a cem legoas 
ao mar d'ella, das .partes do sul para os rumos do norte, por quatro e cinco 
mezes, e as vezes cursam os ventos do sul, sudoeste e lessueste, que há tra
vessia na costa de Porto Seguro até o cabo Santo Agostinho. 

Começa-se o verão em Agosto como em Portugal em Março, e dura até 
todo o mez de Março em o qual tempo reinam os ventos nordestes e lesnor
destes, e correm as agoas na costa ao som dos ventos da parte do norte para 
e> sul, pela qual razão se não navega ao longo d'esta costa senão com as monções 
ordinárias. Em todo o tempo do anno, quando chove, fazem os céos da Bahia 
as mais formosas mostras de nuvens de mil cores e grande resplendor, que 
se nunca viram em outra parte, o que causa grande admiração. E ha-se de 
notar que, n'esta comarca da Bahia, em rompendo a luz da manhã, nasce 
com ella juntamente o sol, assim no inverno como no verão . E em se recolhendo 
o sol á tarde, escurece juntamente o dia e cerra-se a noite lógo; a que mathe
maticos dêm razões sufficientes que saptisfaçam a quem quizer saber este se
gredo, porque os mareantes e philosophos que a esta terra foram, nem outros 
homens de bom juízo não têm atinado até agora com a causa porque isso 
assim seja. 

CAPITULO VII 

Em que se declara o sitio da cidade do Salvador 

A cidade do Salvador está situada na Bahia de Todos os Santos uma legoa 
da barra para dentro em um alto, com o rosto ao poente, sobre o mar da 
mesma Bahia; a qual cidade foi murada e torreada em tempo do governador 
Thomé de Souza, que a edificou como atraz fica dito, cujos muros se vieram 
ao chão por serem de taipa e se não repararem, nunca, em o que se descuida
ram os governadores pelo que elles sabem, ou por se a cidade ir esten~endo 
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muito por fóra dos muros; e, seja pelo que for, agora não ha memoria aonde 
elles estiveram. Terá esta cidade oitocentos vizinhos, pouco mais ou menos, 
e por fóra d'ella em todos os reconcavos da Bahia, haverá mais de dois mil 
vizinhos, d'entre os quaes e os da cidade, se póde ajuntar, quando cumprir, 
quinhentos homens de cavallo e mais de dois mil de pé, afóra a gente dos 
navios que estão sempre no porto . Está no meio d'esta cidade uma honesta 
praça, em que se correm touros quando convem, em a qual estão da banda 
do sul umas nobres casas, em que se agazalham os governadores, e da banda 
do norte tem as casas do negocio da Fazenda, alfandega e armazens; e da 
parte de leste tem a casa da camara, cadêa e outras casas de moradores, corri 
que fica esta praça em quadro e o pelourinho no meio d'ella, a qual da banda 
do poente está desabafada com grande vista sobre o mar ; onde estão assen
tadas algumas peças de artilharia grossa, d'onde a terra vae muito a pique 
sobre o mar; ao longo do qual é tudo rochedo mui aspero ; e d'esta mesma 
banda da praça, dos cantos d'ella, descem dois caminhos em voltas para a 
praia, um da banda do norte que é serventia da fonte que se diz do Pereira 
e do desembarcadouro da gente dos navios; o caminho que está da parte do 
sul é serventia para Nossa Senhora da Conceição, aonde está o desembarcadouro 
geral das mercadorias, ao qual desembarcadouro vae ter outro caminho de 
carro, por onde estas mercadorias e outras cousas que aqui se desembarcam, 
se levam em carros para a cidade. E tornando á praça, correndo d'ella para o 
norte vae uma formosa rua de mercadores até a sé, no cabo da qual, da banda 
do mar, está situada a casa da Misericórdia e hospital, cuja egreja não é grande, 
mas rriui bem acabada e ornamentada; e se esta casa não tem grandes officinas 
e enfermarias, é por ser muito pobre e não ter nenhuma renda de S. Magestade, 
nem de pessôas particular·es, e sustenta-se sómente de esmolas que lhe fazem 
os moradores da terra que são muitas, mas são as necessidades mais, por a 
muita gente do mar e degradados que d'estes reinos vão muitos pobres, os quaes 
em suas necessidades não têm outro remedio que o que lhe esta casa dá, cujas 
esmolas importam cada anno trez mil cruzados pouco mais ou menos, que se 
gastam com muita ordem na cura dos enfermos e remedio dos necessitados . 

CAPITULO VIII 

Em que se decl~ra o sitio da cidade, da Sé por deante 

A Sé da cidade do Salvador está situada com o rosto sobre o mar da Bahia, 
defronte do ancoradouro das náos, com um taboleiro defronte da porta prin
cipal, bem a pique sobre o desembarcadouro, d 'onde tem gramde vista. 

A egreja· é de trez naves, de honesta grandeza, alta e bem assombrada, 
a qual tem cinco capellas muito bem feitas e ornamentadas, e dois altares 
nas hombreiras da capella mór . Está esta Sé em redondo cercada de terreiro, 
mas não está acabada da torre dos sinos e da do relogio, o que lhe falta, e 
outras officinas muito necessarias, por ser muito pobre e não ter para fabrica 
mais do que cem mil réis cada rumo, e estes muito mal pagos. serve-se n'esta 
egreja o culto divino com cinco dignidades, seis conegos, dois meios conegos, 
quatro capellães, um cura e coadjutor, quatro moços de côro e mestre da ca
pella, e muitos d'estes ministros não são sacerdotes; e ainda que são tão poucos, 
fazem-se n'ella os officios divinos com muita solemnidade, o que custa ao bispo 
um grande pedaço da sua casa; por contentar os sacerdotes que prestam para 
isso, com lhe dar a cada um, tanto com que queiram servir de conegos e dig
nidades, do que os clerigos fogem, por não ter cada conego, mais de trinta 
mil réis, e as dignidades a trinta e cinco, tirado o deão que tem quarenta mil 
réis, o que lhes não basta para se vestirem . Pelo que querem antes ser capellães 
da Misericordia ou dos engenhos; onde têm de partido sessenta mil réis, casas 
em que vivam e de comer: e n•estes logares ·rendem-lhe suas ordens ·e pé de 
altar outro tanto. Está esta Sé muito necessitada de ornamentos, e os de que· 
se serve estão mui damnificados; e de maneira, que nas festas principaes, se 
aproveita o cabido dos das confrarias, onde os pedem emprestados; de que 
S. Magestade não deve estar informado, que se o estivéra, tivéra já mandado 
prover esta necessidade, em que está o culto divino, pois manda receber os: 

, dizimos d"este seu Estado, cuja cabeça está tão damnificada, que convém. 
acudir-lhe com remedio devido com muita presteza. 
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CAPITULO IX 

Em que se declara como corre a cidade do Salvador da Sé por deante 

Passando além da Sé pelo mesmo rumo do norte, corre outra rua mui 
larga, também occupada com lojas de mercadores, a qual vae dar comsigo em 
um terreiro mui bem assentado e grande, aonde se representam as festas a 
cavallo, por ser maior que a praça, o qual está cercado em quadro de nobres 
casas. E occupa este terreiro e parte da rua da banda do mar um sumptuoso 
collegio dos padres da Companhia de Jesus, com uma formosa e alegre egreja, 
onde se serve o culto divino com mui ricos ornamentos, a qual os padres tem 
sempre mui limpa · e cheirosa . 

Tem este collegio grandes dormitorios e muito bem acabados; partes dos 
quaes ficam sobre o mar com grande vi_sta; cuja obra é de pedra e cal, com 
todas as escadas, portas e j anellas de pedradas, com varandas, e cubiculos 
mui bem forrados, . e por baixo lageados com muita perfeição, o qual collegio 
tem grandes cercas até o mar, com agoa muito boa dentro, e ao longo do 
mar tem umas terracenas, onde recolhem o que lhe vem embarcando de fóra . 
Tem este collegio ordinariamente oitenta religiosos, que se occupam em prégar 
e confessar alguma parte d'elles, outros ensinam latim, artes, theologia e casos 
de consciencia, com o que tem feito muito fructo na terra; o qual está muito 
rico, por,que tem de S. M. cada anno quatro mil cruzados e da vantagem, 
importar-lhe-ha a outra renda que tem na terra O"µtro tanto; porque tem 
muitos curraes de vaccas, onde se affirma, que trazem mais de duas mil vaccas 
de ventre, que n'esta terra parem todos os annos, e tem outra muita grangearia 
de suas roças e fazendas onde tem todas as novidades dos mantimentos, que 
se na terra dão em muita .abastança. 

CAPITULO X 

Em que se decl~ra como corre a cidade por este rumo até o cabo 

Passando avante do collegio,. vae outra rua muito comprida pelo mesmo 
rumo do norte, muito larga e povoada de casas e moradores além da qual no 
arrabalde da ' cidade, em. um alto, está um mosteiro de capuchinhos de Santo 
Antonio, que ha pouéo tempo, se começou de esmolas do povo, que lhes com
prou este assento, e outros devotos lhe deram outros chãos junto d'elles, em 
que lhe os moradores fizeram uma egreja, com a qual e o mais recolhimento 
que está feito, se podem acommodar até vinte religiosos, e pelo tempo adeante 
lhe farão outro recolhimento como os padres quizerem, os quaes têm n'este 
recolhimento sua cerca com agoa dentro, a qual cercá vem correndo de cima 
onde está ó mosteiro até o mar. E tornando d'este mosteiro para a praça 
pela banda da terra vae a cidade muito bem arruada, com casas de moradores 
com seus quintaes, os quaes estão povoados de palmeiras carregadas de côcos 
e outras de tamaras, e de laranjeiras e outras arvores de ·espinho, figueiras, 
romeiras e parreiras, com o que fica muito fresca; a qual cidade por esta banda 
da terra está toda cercada com uma ribeira de agoa, que serve de lavagem 
e de se regarem algumas hortas, que ao longo d'ella estão. 

CAPITULO XI 

Em que se declara como corre a cidade da praça para a banda dq sul 

Tornados a praça, pondo o rosto no sul, corre outra rua muito formosa_ 
povoada . de moradores no cabo da qual está uma hermida de Santa Luzia, 
onde está uma estancia com artilharia. E ao longo d' esta rua lhe fica outra 
muito bem assentada, também toda povoada de lojas de mercadores, e no topo 
d'ella está uma formosa egreja de Nossa Senhora d'Ajuda com sua capella 
de abobada; no qual sitio, no principio d'esta cidade esteve a Sé. 

Passando mais avante com o rosto ao sul, no outro arrebalde da cidade, 
em um alto e campo largo, está situado um mosteiro de S. Bento, com sua 
claustra, e largas officinas e seus dormitorios, onde se agazalham vinte reli-
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giosos que n'aquelle mosteiro ha, os quaes têm sua cerca e horta com uma 
ribeira de agoa, que lhe 11asce dentro, que é a que rodêa toda a cidade, como 
fica atraz dito. Este mosteiro de S. Bento é muito pobre, o qual se mantem 
de esmolas que pedem os frades pelas fazendas dos moradores, e não tem 
nenhuma renda de S. Magestade, em quem será bem empregada pelas neces
sidades que tem, cujos religiosos vivem santã e honesta vida, dando de si 
grande exemplo, e estão bemquistos e• mui bem recebidos do povo, os quaes 
haverá trez annos, que foram á esta cidade com licença de S. Magestade fundar 
este mosteiro, que lhes os moradores d'ella fizeram à sua custa com grande 
fervor e alyoroço. , 

E não se faz aqui particular menção das outras ruas da cidade, porque 
são muitas, e fôra nunca acabar querei-as particularisar. 

CAPITULO XII 

.Em que se declaram outras partes que a cidade tem para notar 

Tem estas cidades grandes desembarcadouros com trez fontes na praia ao 
pé d'ella, em as quaes os mareantes fazem sua agoada bem à borda do mar, 
das quaes se serve tambem muita parte da cidade, por serem estas fontes de 
multo bôa agoa. ·No principal desembarcadouro está uma fraca hermida de 
Nossa Senhora da Cdilceição, que foi a primeira casa de oração e obra em que 
se Thomé de Souza occupou. 

A vista d'esta cidade é mui aprazível ao longe, por estarem as casas com 
os quintaes cheios de arvores, a saber: de palmeiras que apparecem por cima 
dos telhados e ae laranjeiras que todo o anno estão carregadas de laranjas, 
cuja vista de longe é mui alegre, especialmente do mar, por a cidàde se esteinder 
muito ao longo d'elle, n'este alto. Não tem a cidade nenhum padrasto, d'onde 
a possam offender, se a cercarem como ena merece, o que se póde fazer com 
lhe ficar dentro uma ribeira de agoa, que nasce junto d'ella; que a vae cercando 
toda, a qual se não bebe agora, por estar o nascimento d'ella pizado dos bois, 
que vão beber, e porcos; mas limpa, é muito bôa agoa; da qual se não apro
veitam os moradores por haver outras muitas fontes de que bebe cada um, 
segundo a affeição, que lhe toma.m, e da que lhe fica mais perto se ajuda 
por serem todas de bôa agoa. 

A terra que esta cidade tem, uma e duas Iegoas á roda, está quasi toda 
occupada com roças, que são como os casaes de Portugal, onde se lavram muitos 
mantimentos, fructas e hortaliças, d'onde se remedêa toda a gente da cidade 
que o não tem de sua lavra, á cuja praça se vae vender, do que está sempre 
mui provida, e o mais do tempo o está do pão, que se faz das farinhas que 
levam do reino a ordinariamente à Bahia, onde também levam muitos vinhos 
da ilha da Madeira, e das Canarias, onde são mais brandos, e de melhor cheiro 
e cor e suave sabor, que nas mesmas ilhas d'onde os levam; os quaes se vendem 
em lojas abertas, e outros mantimentos de Hespanha, e todas' as drogas, sedas e 
pannos de toda a sorte, e as mais mercadorias a~ostumadas. 

CAPITULO XIII 

Em que se declara o como se tratam os moradores da cidade do Salvador, e 
algumas qualidades suas 

Na cidade do Salvador e seu termo ha muitos moradores ricos de fazendas 
de raiz, peças de prat~ e ouro, jaezes de cavallos, e alfaias de casa, em tanto, 
que ha muitos homens que têm dois e trez mil cruzados em ioias de ouro e 
prata lavrada. Ha na Bahia mais de cem moradores que têm cada anno de 
mil cruzados até cinco mil de renda, e outros que têm mais: cujàs fazendas 
valem vinte mil até cincoenta e sessenta mil cruzados, e davantagem, os quaes 
tratam suas pessôas mui honradamente, com muitos- cavanos, criados e es
cravos, e com vestidos demasiados, especialmente as mulheres, porque não ves
tem senão sedas, por a terra não ser fria, no que fazem grandes despezas, 
mórmente entre a gente de menor condição; porque qualquer peão anda com 
calções e gibão de setim ou damasco, e trazem as mulheres com vasquinhas 
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' e gibões do mesmo, os quaes, como tem qualqm~r possibilidàde, têm suas casas 
mui bem concertadas e na sua mesa serviço de prata, e trazem suas mulheres 
mui bem ataviadas de joias de ouro. 

Tem esta cidade quatorze peças de artilharia grossa, e quarenta pouco mais 
ou menos, de artilharia miuda: a artilharia grossa está assentada nas estancias 
atraz declaradas, e em outra que está na ponta do Padrão para defender a 
entrada da barra aos navios dos corsarios, se a commetterem, d 'onde não lhe 
pódem fazer mais damno que afastai-os da carreira, para que não .possm tomar 
o porto do primeiro bordo, porque é a barra muito grande e podem passar 
as náos que quizerem, sem lhes a artilharia fazer nôjo. 

CAPITULO XIV 

Que trata de como se póde defender a Bahia com mais facilidade 

Não parece desproprosito dizer n'este Iogar, que tem El-Rei Nosso Senhor 
obrigação de com muita instancia mandar acudir ao desamparo em que esta 
cidade está, mandando-a cercar de muros e fortificar, como convém ao seu ser
viço e segurança dos moradores d'ella; porque está arriscada a ser saqueada 
de quatro corsarios, que a forem commetter, .por ser a gente espalhada por 
fóra, e a da cidade não ter onde se possa defender, até que a gente. das fa
zendas e engenhos a possa vir soccorrer. Mas emquanto não fôr cercada, não 
tem remedio mais facil para se poder defender dos corsarios que na Bahia 
entrarem, que pelo mar com quatro galeotas que com pouca despeza se podem 
fazer, e estarem sempre armadas; á sombra das quaes podem pelejar muitas 
barcas dos engenhos, e outros barcos, em que se póde cavalgar artilharia, para 
poderem pelejar; e esta armada se pode favorecer com as náos do reino, que 
de continuo estão no porto oito e dez, e d'aqui para cima até quinze e vinte, 
que estão tomando carga de assucar e algodão, em as quaes se póde metter 
gente da terra a defender, ·e alguma artilharia com que offender aos contrarios, 
os quaes se não levarem a . cidade do primeiro encontro, •não a entram depois, 
porque póde ser soccorrida por mar e por terra de muita gente portugueza até 
a quantia de dois mil homens, de entre os quaes podem sahir dez mil escravos 
de peleja, a saber: quatro mil pretos de Guiné, e seis mil · indios da terra mui 
bons flexeiros, que juntos com a gente da cidade, se fará mui arrazoado exer
cito com o qual corpo de gente, sendo bem caudilhada, ·se póde fazer muito 
damno a muitos homens de armas, que sahirem em terra, aonde se hão de 
achar mui embaraçados, e pejados por entre o matto que é mui cego e ser
-lhe-há forçado recolher-se com muita pressa, o que Deos não permitta que 
aconteça, pelo desapercebimento que esta cidade tem; do que sabem a certeza 
os i·nglezes, que á ella foram já; d'onde podem tirar grande presa, da maneira 
que agora está, se a commetterem com qualquer armada, porque acharão no 
porto muitos navios carregados de assucar e algodão, e muita somma d 'elle 
recolhido pelas terracenas que estão na .praia dos mercadores, tanto das mer
cadorias como de muito dinheiro de contado, muitas peças de ouro e prata, 
e muitas alfaias de casa. 

CAPITULO XV 

Em que se declaram as grandes qualidade que tem a Bahia de Todos os Santos 

El-Rei D. João III de Portugal, que está em gloria, estava tão afeiçoado 
ao Estado do Brazil, especialmente á Bahia de Todos Santos, que se vivera 
mais alguns annos, edificára n'elle ,um dos mais notaveis reinos do mundo, 
e engrandecêra a cidade do Salvador de feição que se podéra cantar entre 
as mais notaveis de seus reinos: para o que· ella estava mui capaz, e agora o 
está ainda mais em poder e apparelho para isso; .porque é senhora d'esta 
Bahia, que é a maior e mais formosa que se sabe pelo mundo; assim em 
grandeza como em fertilidade e riqueza. Porque esta Bahia é grande, e de 
bons ares, mui delgados e sadios, de muito frescas e delgadas agoas, e mui 
abastada de mantimentos naturaes da terra, de muito caça, e muitos e mui 
saborosos pescados e fructas, a qual está arrumada pela maneira seguinte. 
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A Bahia se entende da ponta do Padrão ao morro de Tinharé que demora 
um do outro ·nove ou dez legoas, ainda que o capitão da capitania dos Ilhéos 
não quer consentir que se entenda senão da ponta da ilha de Taparica á do 
Padrão: mas está já .averiguada por- sentença, · que se entende a Bahia da 
ponta do Padrão até Tinharé, como já fica dito; a qual sentença se deu por 
haver duvida entre os rendeiros da capitania dos Ilhéos e da Bahia, sobre a 
quem pertenciam os dízimos do pescado, que se pescava junto a este morro 
de Tinharé, o qual dizimo se sentenciou ao rendeiro da Bahia, por se averiguar 
entender-se a Bahia do morro para dentro, como na verdade se deve de 
entender. 

CAPITULO XVI 

Em que se declaram as barras que tem a Bahia de Todos os Santos, e como 
está arrumada a ilha de Taparica, entre uma barra e a outra 

. Acima fica dito como dista a .ponta de Tinharé da do Padrão nove ou 
dez legoas, entre as quaes pontas da banda de dentro d'ellas está lançada 
uma ilha de sete legoas, de comprido que se chama Itaparica, a qual Thomé 
de Souza, sendo governador geral do Estado do Brazil, 'deu de sesmaria a 
D. Antonio de Athayde primeiro conde de castanheira, o que lhe S . Alteza 
depois confirmou, e lhe fez nova doação d'ella, com titulo de capitão e gover
nador; ao que veio com embargos a camara da cidade do Salvador, sobre o 
que contendem ha mais de trinta annos, e lhe impediu sempre a jurisdicção, 
sem até agora se averiguar esta causa. Deixa esta ilha entre si e o morro 
do Tinharé outra bahia mui grande, com fundo e porto, em que pódem entrar 
náos de todo o porte, e tem grande ancoradouro e abrigada á sombra do morro, 
de que se aproveitam muitas vezes as náos que vem do reino, quando lhe 
escacêa o vento, e não podem entrar na bahia da ilha para dentro . . Da ponta 
d'esta ilha de It~parica á ponta do Padrão está a barra de leste, e entre a 
outra ponta da ilha. e a ponta de Jaguaripe está a barra de !oeste, por cada 
uma d' estas barras se entra na bahia com a prôa ao norte. A barra de !oeste 
se chama de Jaguaripe .por se metter n'ella um rio do mesmo nome. · Haverá 
da terra firme á esta ponta da ilha perto de uma legoa de terra a terra, 
a qual barra é aparcellada por ser cheia de baixos de arêa, mas tem um 
canal estreito por onde navegam, pelo qual entram caravellões da costa e 
barcas dos engenhos; mas ha de ser com tempos bonançosos, porque com 
marulho não se enxerga o canal. E corre grande perigo quem se aventura 
a commetter esta barra de Jaguaripe com tempo fresco e tormentoso. 

CAPITULO XVII 

Em que se declara como se navega pela barra de Santo Antonú> para entrar 
na Bahia 

A barra principal da Bahia é a da banda de leste, a que uns ·chamam a 
barra da cidade e outros de Santo Antonio, por estar junto d'ella da banda 
de dentro em um alto uma sua hermida; a qual barra tem de terra a terra 
duas legoas, e tanto dista da ponta do Padrão à terra de Taparica como á 
ponta onde está o curral da Cosme Garção, que é mais sahida ao mar. Da 
banda da ilha tem esta barra uma legoa de baixos de pedra, onde o mar 
anda o mais do tempo em flôr. Por entre estes bai:iros ha um canal por onde 
entram com bonança navios de quarenta toneis, e fica a barra por onde as -
náos costumam entrar e sahir da parte do Padrão, a qual tem uma legoa de 
largo, que toda tem fundo, por onde entram náos da India de todo o porte, 
em o qual espaço não ha baixo nenhum. Por esta barra podem entrar as 
náos de noite e dia com tOdo o tempo, sem haver de que se guardar, e os 
pilotos, que sabem bem esta costa, se não podem alcançar esta barra com 
de dia, e conhecem a terra, quando a vêm de mar em fóra, maream-se com 
a ponta do Padrão, e como ficam a barlavento d'ella, navega.IIJ. com a prôa 
ao norte e vão dar comsigo no ancoradouro da cidade, onde ficam seguros 
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sobre amarra de todos os ventos tirado o sudoeste, que, quando venta, ainda 
que é .muito rijo, no inverno, nunca passa a sua tormenta de vinte e quatro 
horas, em as quaes se amarram os navios muito bem, e ficam seguros d'esta 
tormenta, que de maravilha acontece: em o qual tempo se ajudam os navios 
uns aos outros, de maneira que não corre perigo, e d'este porto da cidade, 
onde os navios ancoram, á ponta do Padrão póde ser uma legoa . 

CAPITULO XVIII 

Em que se dec~ara o tamanho do mar da Bahia em que podem andar náos d 
vella, e de algumas ilhas 

Da banda da cidade á terra firme da outra banda, que chamam do Pa
raguaçú são nove ou dez legoas de travessia, e fica n'este meio uma ilha, 
que chamam a dos Frades, que tem duas legoas de comprido; e uma de largo. 
Ao norte d'esta ilha está outra, que chamam de Maré, que tem uma legoa de 
comprido e meia de largo; e dista uma ilha da outra trez legoas. Da ilha de 
Maré á terra firme da bwnda do .poente haverá espaço de meia legoa. Da 
ilha dos Frades á de Taparica são quatro legoas. Da cidade à ilha de Maré 
são seis legoas, e haverá outro tanto da mesma cidade á ilha dos Frades, de 
maneira que da ponta da ilha de Taparlca até a dos Frades, e á ilha de Maré, 
e d'ella á terra firme contra o rio de Matoim, e d'esta corda para a cidade, 
por todo este mar até á bocca da barra, se pode barlaventear com náos de 
todo o porte ·sem acharem baixos nenhuns, como se afastarem da terra um 
tiro de berço. Esta ilha dos Frades é de um João Nogueira, lavrador, o qual 
está de assento n'ella com seis ou septe lavradores, que n"ella tem da sua mão, 
onde tem suas grangearias de roças de mantimentos, com creações de vaccas 
e porcos; a qual ilha tem muitas agoas mas pequenas para engenhos, cuja 
terra é fraca para cannav·eaes de assucar. A ilha de Maré é muito bôa terra 
para cannaveaes, e algodões, e todos os mantimentos, onde está um engenho 
de assucar que lavra com bois, que é de Bartholomeu Pires mestre da capella 
da Sé aonde estão assentado de sua mão passante de vinte moradores, os quaes 
têm aqui uma egreja de Nossa Senhora das Neves, muito bem concertada, 
com seu cura que administra os Sacramentos a estes moradores . 

CAPITULO XIX 

Em que se declara a terra da Bahia; da cidade até à ponta de Tapagipe, e a 
suas ilhas 

Atraz fica dito como da cidade até á ponta do Padrão ha uma legoa: 
agora convem que vamos correndo toda a redondeza da Bahia e reconcavos 
d'ella, para se mostrar o muito que tem para ver, e que notar . 

Começando da cidade para , a ponta de Tapagipe, que é uma legoa, no 
meio d'este caminho se faz um engenho de agoa em uma ribeira chamada 
agoa dos Meninos, o qual não será multo proveitoso por ser tão perto da 
cidade . Este engenho faz um morador dos principaes da terra, que se chama . 

1 Christovam de Aguiar de Altero, e n'esta ponta de Tapagipe estão umas olarias 
de Garcia de Avilla e um . curral de vaccas do mesmo, a qual ponta bem 
chegada ao cabo d'elLa tem uma aberta pelos arrecifes, por onde eintram 
caravellões, que com tempo se recolhem aqui, e da bocca da barra para déntro 
em um calheta onde estes caravellões e barcos estão seguros. N'esta ponta, 
quando se fundou a cidade, houve pareceres que ella se edificasse, por ficar 
mais segura e melhor assentada e muito forte, a qual está norte e sul com 
a ponta do Padrão . 

Virando d'esta ponta,. sobre a mão direita está um esteiro mui fundo, por 
onde entram nãos de quatrocentos toneis, ao qual chamam Pirajá. Este esteiro 
faz para dentro grandes voltas; em uma d'ellas tem uma praia onde se põe 
os navios a monte muito a vontade, e se calafetam muito bem ás marés, 
porque com as agoas vivas descobrem até a quilha, aonde se queimam e cala-
feteam bem. · 

I 
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D'este esteiro para dentro ao longo d'esta ponta estão trez ilhetas povoadas 
e lavradas com cannaveaes e roças, e na terra d'esta ponta estão outras duas 
olarias de muita fabrica, por haver aqui muito e bom barro, d'onde se provêm 
d'elle os mais dos engenhos, pois se purga o assucar com este barra. ' 

CAPITULO XX 

Em que se declaram os engenhos de ~ssucar que ha n'este rio de Pirajái 

Entrando por este esteiro pondo os olhos na terra firme, tem uma for
mosa vista de trez engenhos' de assucar, e outras muitas fazendas mui for-

' mosas da vista do mar, e no cabo do salgado se mette n'elle uma formosa 
ribeira de agoa com que móe um engenho de assucar de S. Magestade, que 
aUl está feito com uma egreja de S. Bartholomeu, freguezia d'aquelle limite, 
o qual engenho anda arrendado em seiscentos e cin~oenta arr?bas de ~ssucar 
branco cada anno. Pelo sertão d'este engenho, meia Jegoa d elle, está. outro 
de Diogo da Rocha de Sá, que móe com outra ribeira, o qual está muito ornado 
de edificios com uma egreja de S. Sebastião muito bem concertada. A mão 
·esquerda d'este engenho de S. Magestade está outro de João de Barros Car
doso, meia legoa para a banda da cidade até onde este esteiro faz um braço, 
por onde se serve com suas barcas; o qual engenho tem grande- aferida e 
fabrica de escravos, grandes edificios e outra multa grangearia de roças canna
veaes e curraes de vaccas onde tambem está uma hel'mida de Nossa Senhora 
da Encarnação muito bem concertada de todo o necessario. E entre um engenho 
e outro está uma casa de cozer meles com muita fabrica, a qual é de Antonio 
Nunes Reimão. A - mão direita d'este engenho de S. Magestade está outro 
de D. Leonor Soares, mulher que foi de Simão da Gama de Andrade, o qual 
móe com uma ribeira de agoa com grande aferid~ e está bem fabricado. 
Este rio de Pirajá é muito farto de pescado e marisco de. que se mantem a 
cidade e fazendas de sua vizinhança, em o qual andam sempre septe ou oito 
barcos de pescar com redes, onde se t.oma muito peixe, e no inverno em tempo 
de tormenta pescam dentro n'elle os pescadores de jangadas dos moradores 
da cidade e os das fazendas duas legoas á roda, e sempre tem peixe de que 
se todos remedeiam. 

CAPITULO XXI 

Em que se declara a terra e sitio das fazendas que ha da bocca de Pirajá até 
o . rto de M atoim 

Por este rio de Pirajá abaixo, e da bocca d'elle para fóra ao longo do 
mar da Bahia, por ella acima, va·e tudo povoado de formosas fazendas e tão 
alegres da vista do mar, que não cansam os olhos de olhar para ellas. 

E no principio está uma de Antonio de· Oliveira de carvalhal, que foi 
alcaide mór de Villa Velha, com uma hermida de S. Braz; e vae correndo 
esta ribeira do mar da Bahia com esta formosura até Nossa Senhora da Escada, 
que é uma formosa egreja dos padres da companhia, que a tem muito bem 
concertada; onde às vezes vão convalescer alguns padres de suas enfermidades, 
por ser o Jogar para isso; a qual egreja está uma legoa do Rio de Pira.já e 
duas da cidade. De Nossa Senhora da Escada, para cima se recolhe a terra 
para de'Iltro até o porto de Paripe, que é d'ahi uma legoa, cujo espaço se 
chama Praia Grande, pelo ella ser e muito formosa, ao longo da qual está 
tudo povoado de mui alegres fazendas, e de um engenho de assucar que móe 
com bois, e está muito bem acabado, cujo senhorio se chama Francisco de 
Aguillar, homem principal, castelhano de nação. D'este porto de Paripe. obra 
de quinhentas braças .pela terra dentro está. outro engenho ;le bois que foi 
de Vasco Rodrigues Lobato, todo cercado de cannaveaes de assucar, de que 
se faz muitas arrobas. 

Do porto de Paripe se vae a . terra aff.eiçoando á maneira de ponta lançada 
ao mar, e corre assim obra de uma legoa, onde está uma hermida de S. Thomé 
em um alto, ao pé do qual ao longQ do mar estão umas pégadas assignaladas 
em uína lagea, que diz o gentio, que diziam seus antepassados que andára 
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por alli havia muito tempo um santo, que fizéra aquelles signaes com os pés . 
Toda a terra por aqui é mui fresca, povoada de cannaveaes e .pomares de 
arvores de espinho, e outras fructas de Hespanha e da terra; d'onde se ella 
torna a recolher para dentro, fazendo outra praia mui formosa e povoada 
de mui frescas fazendas, por cima das quaes apparece a egreja de Nossa Se
nhora do O, freguezia da povoação de Paripe, que está junto d'ella, arruada . 
e povoada de moradores, que é a mais antiga povoação e julgado da Bahia. 

D'esta praia se torna a terra a affeiçoar à maneira de ponta para o mar, 
e na mais sahida a elle se chama a ponta do Toquetoque, d'onde a terra torna 
a recuar para traz até á bocca do rio de Matoim, tudo povoado de alegres 
fazendas . Do porto de Paripe ao rio de Matoim são duas legoas, e de Matoim 
á cidade são cinco legoas. 

CAPITULO XXII 

Em que se declara o tamanho do rio de Matoim e os engenhos que tem 

·Entra a maré pelo rio de Matoim acima quatro legoas, o qual tem da bocca, 
de terra a terra, um tiro de berço uma da outra, e entrando por elle acima 
mais de uma legoa vae povoado de muitas e mui frescas fazendas, fazendo 
algumas voltas, esteiros e enseadas, e no cabo d'esta legoa se alarga o rio 
muito de terra á terra; e á mão direita por um braço acima está o famoso 
engenho de Paripe, que foi de Affonso de Torres e agora é de Balthazar Pe
reira, mercador . A este engenho pagam fôro todos as fazendas que ha no 
porto de Paripe, a que tambem chamam do Tubarão, até a bocca de Matoim, 
e pelo rio acima duas legoas. 

E virando d'este engenho para cima sobre a mão direita, vae tudo povoado 
de fazendas, e em uma de Francisco Barbuda, está uma hermida de S. Bento 
e mais adeante, em outra fazenda de Christovam de Aguiar, está outra her
mida de Nossa Senhora: e assim vae corr·endo esta terra até o cabo do Salgado, 
mui povoada de nobres fazendas, mui ornadas de aposentos, e no cabo d'este 
está um engenho de bois de duas moendas de Gaspar Dias Barboza, peça de 
muito preço o qual tem n'elle uma egreja de Santa Catharina . Junto d'este 
engenho está uma ribeira em que se póde fazer um engenho d'agoa mui bom, 
o qual se não faz por haver demanda sobre esta agoa, entre partes que a 
pretendem. · 

Da outra banda d'este engenho está · assentado outro que se diz de Se
bastião da Ponte, que móe com uma ribeira que chamam Cotigipe, o qual 
engenho está muito adornado de edificios mui aperfeiçoados; e tornado por 
este rio abaixo, sobre a mão direita obra de meia legoa, está uma ilha de Jorge 
de Magalhães, mui formosa por estar toda lavrada de cannaveaes, e no meio 
d'ella em um alto tem umas nobres casas cercadas de larangeiras arruadas, 
e outras arvores, cousa muito para ver; e descendo uma legoa abaixo do en
genho de Cotigipe está uma ribeira que se chama de Aratú, em a qual se
bastião de Faria tem feito um soberbo engenho de agoa, com grandes edifícios 
de casas de purgar e de vivenda, e uma egreja de S. Jeronymo, tudo de pedra 
e cal, no que gastou mais de doze mil cruzados. 

Meia legoa d'este engenho pelo rio abaixo está uma ribeira a que chamam 
de Carnaibuçú, onde não está engenho feito por haver litigio sobre esta agoa. 
Na bocca d'esta ribeira está uma ilha muito fresca, que é de Nu'no Fernandes; 
á uma legoa está um engenho de bois, de que é . senhorio Jorge Antunes, o 
qual está mui petrechado de edificios de casas, e tem uma egreja de Nossa 
Senhora do Rosario . 

D'este engenho a,té a bocca do rio será uma legoa pouco mais ou menos, 
o qual está povoado de mui grandes fazendas, cujos edifícios e cannaveaes 
estão á vista d'este rio, que é mul formoso e largo de alto até baixo. 

Defronte da bocca d'este rio de Matoim está a ilha de Maré, que começa 
a correr d'elle para cima, no comprimento d'ella, da qual fica dito atraz, o 
que se podia dizer . 
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CAPITULO XXII! 

Em que se declara a feição da terra da bocca de Batoim até o esteiro de 
Mataripe, e os engenhos que tem em si 

Sahindo pela bocca de Matoim fóra, virando sobre a mão direita, vae a 
terra fabricada com fazendas e cannaveaes d'alli á mela legoa onde está 
outro engenho de Sebastião de Faria, de duas moendas que lavram com bois, 
o qual tem grandes edificios assim do engenho, como de casas de purgar, de 
vivenda e de outras officinas e tem uma formosa egreja de Nossa Senhora da 
Piedade, que é freguezla d'este limite, a qual fazenda mostra tanto apparato 
da vista do mar, que parece uma villa . 

E indo correndo a ribeira do Salgado, d'este engenho a meia legoa, está 
tudo povoado de fazendas, e no cabo está uma que foi do Deão da Sé, com 
uma hennida de Nossa Senhora muito concertada, a qual está em uma ponta 
da terra. Defronte d'esta ponta bem chegada á terra firme está uma ilha, 
que se diz de Pedro Fernamdes, onde elle vive com sua familia, e tem sua 

1 grangearia de cannaveaes e roças com agoa dentro . 
Da fazenda de Deão se começa de ir armando a enseada que dizem de 

Jacarecanga, no meio da qual está um formoso engenho de bois de Christovam 
de Barros, até onde está tudo .povoado de fazendas e lavrado de cannaveaes; 
este engenho tem mui grandes edifícios e uma egreja de Santo Antonio . Esta 
enseada está em feição de meia lua, e terá segundo a feição da terra duas 
legoas, em a qual está uma ribeira de agoa, em que se pode fazer um engenho, 
o qual se deixa de fundar por se não averiguar o letigio que sobre ella há 
e toda esta enseada á roda, sobre a vista da agoa, está povoada de fazendas 
e formosos cannaveaes. 

E sahindo d'esta enseada, virando sobre a ponta da mão direita, vae cor
rendo a terra fazendo um canto em espaço de meia legoa, em a qual estão 
dois engenhos de bois, um de Tristão Rodrigo junto da ponta da enseada, 
defrO'Ilte da qual à ilha de Maré está um ilhéo que se chama de Pacé, d'onde 
tomou o nome a terra firme d'este limite . Este engenho de Tristão Rodrigo 
tem uma fresca hermlda de Santa Anna. O outro engenho está no cabo d'esta 
terra, que é de Luiz Gonçalves Varejão, em o qual tem outra egreja de Nossa 
Senhora do Rosario, que é freguezia d'esse limite . 

'D'este engenho se torna a affeiçoar a terra fazendo ponta para o mar, 
que terá comprimento de meia legoa, e no cabo d'ella se chama a ponta de 
Thomaz Alegre, até onde está tudo povoado de fazendas e cannaveaes, em 
que entra uma casa de meles de Marcos da Costa. Defronte d'esta ponta está 
o fim da ilha de Maré, e d'aqui torna a fugir a terra para dentro, fazendo 
um modo de enseada em espaço de uma legoa que toda está povoada de nobres 
fazendas e grandes cannaveaes, no cabo da qual está um formoso engenho 
de agoa de Thomaz Alegre, que tem uma hermida de Santo Antonio mui bem 
concertada. D'este engenho á uma legoa é o cabo de um esteiro, que se diz 
a Petinga, até onde está tudo povoado e plantado de cannaveaes mui for
mosos. Esta Petinga é uma ribeira assim chamada, onde se póde fazer um 
formoso engenho de agoa, o que se não faz por haver contenda sobre a dita 
ribeira. 

Por aqui se serve o engenho de Miguel Baptista, que está pela terra dentro 
meia legoa, o qual tem mui ornados edlficlos, e uma hermlda de Nossa Se
nhora mui concertada. E tornando atraz ao esteiro e porto de Petinga, torna 
a terra a correr para o mar obra de meia legoa, onde faz uma ponta em 
redondo, onde está uma formosa fazenda de André Monteiro, da qual torníl 
a terra a recuar para traz outra mela legoa por um esteiro acima, que se diz 
de Mataripe; onde está uma casa de meles de João Adrião mercador; por 
este esteiro se serve a egreja, e julgado do lugar de Tayaçupina ( ?), que 
está meia legoa pela terra dentro em um alto á vista do mar, povoação em 
que vivem muitos moradores que lavram n'este sertão algodões e mantimentos, 
e a egreja é da invocação de Nossa Senhora do Q. 
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CAPITULO XXIV 

Em que se declara o sitio da terra da bocca do estt;iro de Mataripe até á ponta 
. Marapé, e dos engenhos que em si tem 

D'este esteiro de Mataripe ao de Caipe será meia legoa, ou menos, a qual ' 
está toda lavrada e approveitada de muitos cánnaveaes que os moradores, que 
por esta terra vivem, têm feito. N'este esteiro de Caipe está um engenho de 
bois de duas moendas, peç,a de muita estima, o qual é de Martin Carvalho, onde 
tem uma hermida da Santíssima Trindade mui concertada com as mais offi
cinas necessarias. 

Defronte d'este ·esteiro de Caipe está um ilhéo de pedra, meia legoa ao 
mar, que se diz !ta-pitanga, do qual esteiro corre a terra quasi direita obra 
de uma legoa ou mais, no cabo da qual está outro engenho de bois, fazenda 
muito grossa de escravos e cannaveaes, com nobres edifícios de casas, com uma 
fresca egreja de .Nossa Senhora das Neves muito bem acabada; o qual engenho 
é de André Fernandes Margalho, que o herdou de seu pai com muita fazenda. 
Ao longo d'esta terra, um tiro de berço, está estendida a ilha de cururupeba, 
que é de meia legoa de comprido, a qual é dos padres da Companhia, que a 
tem arrendada a septe ou oito moradores, que n'ella vivem . 

Entre esta ilha e a dos Frades estão duas ilhetas, em cada uma das quaes 
está um morador, que a lavra, e são de Antonio da Gosta. D'este engenho 
de André Fernandes para cima vae fazendo a terra uma enseada de uma 
legoa, no cabo da qual está o esteiro de Parnamirim; e defronte desta enseada 
bem chagadas á terra firme estão trez ilhas; a primeira defronte do engenho, 
que é do ·mesmo André Fernandes, que tem perto de meia legoa, onde tem 
alguns moradores que lavram cannas e mantimentos; e junto d'esta ilha está 
outra mais pequena, que é do mesmo, d'onde tira lenha para o engenho; e 
mais avante de Parnamirim esta outra ilha, que se diz a das Fontes, que é 
de João Nogueira, a qual é de meia legoa, onde tambem vivem septe ou oito 
moradores. A terra de todas estas trez ilhas é alta e muito bôa. Na bocca 
do esteiro de Parnamirim está um engenho de bois de Belchior Dias Porcalho, 
que tem uma hermida de Santa Catharina. Por este esteiro de Parnamirim.._ 
entra a maré uma legoa, no cabo da qual está outro engenho de bois de 
Antonio da Costa, que está muito bem acabado. Este esteiro de uma parte 
e da outra está todo lavrado de cannaveaes, e povoado de formosas fazendas, 
no meio do qual está uma ilha de Vicente Monteiro, toda lavrada com uma 
formosa fazenda. E tornando a bocca d'este esteiro, andando sobre a mão 
direita d'ahi á uma legoa, está tudo povoado de moradores, onde tem muito 
boas fazendas de cannaveaes e algodões, a qu~l terra se chama Tamarari, 
no meio da qual está uma egreja de Nossa Selihora, que é freguezia d'este 
limite. Esta terra faz no cado uma ponta; e virando d'ella sobre a mão direita 
vae fugindo a terra para traz, até dar em outro esteiro que chamam Marapé, 
opde se começam as terras de Mem de Sá, que agora são de seu genro o 
conde de Linhares. 

CAPÍTULO XXV 

Em que se declara o rto de Seregipe, e terra d'elle á bocca do Paraguaçu 

Partindo com a terra da Tamarari começa a do engenho do conde de 
Linhares, a qual está muito mettida para dentro fazendo uma maneira de 
enseada, a que chamam Marapé, a qual vae correndo até a bocca do rio de 
Seregipe, e terá a grandura de duas legoas, que estão povoadas de mui grossas 
fazendas. Entra a maré por este rio de Seregipe passando de trez legoas, onde 
se mette uma ribeira, que se diz Traripe, onde esteve já um engenho, que fez 
Antonio Dias Adorno, o qual se despovoou por lhe arrebentar um açude, que 
lhe custou muito a fazer; pelo que está em mortuario; mas não estará assim 
muito tempo; por ser a terra muito bôa e para se metter n'ella muito cabedal. 

Descendo por este esteiro abaixo, legoa e meia . sobre a mão direita, está 
situado o afamado engenho de Mem de Sá, que agora é do conde de Linhares 
seu genro, o qual está mui fabricado de casa forte e de purgar; com grande 
machina de escravos e outras bemfeitorias, com uma egreja de Nossa Senhora 
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da Piedade. D'esta banda do engenho até a barra do rio, que podem ser duas 
legoas, não vive nenhum morador; por ser necessarla a terra. para o meneio 
do engenho, e por ter perto da barra uma ribeira, onde se póde fazer- outro 
engenho muito bom; mas da outra banda do rio, de cima até abaixo, está 
tudo povoado de muitas fazendas, com mui formosos cannaveaes, entre os 
quaes está uma, que foi de um Gonçalo Annes que se metteu frade de S . Bento, 
onde os frades têm feito uma egreja do mesmo Santo com seu recolhimento, 
onde dizem missa aos vizinhos. Na bocca d'este rio, fóra da barra d'elle, está 
uma ilha que chamam Cajaiba, que será de uma legoa de comprido e meia 
de largo, onde estão assentados dez ou doze moradores, que n'ella têm bons 
cannaveaes e roças de mantimimtos, a qual é do conde de Unhares. Junto 
d'esta ilha está outra pequena despovoada, de muito bôa terra. E bem chegado 
a terra firme, no cabo do rio da banda do engenho está outra ilha, de meia 
legoa em quadro, por entre a qual e a terra firme escassamente póde passar 
um barco, a qual tambem com as duas atraz são do conde de Linhares. Da 
bocca d'este rio de Seregipe, virando ao sahir d'ella sobre a mão dir·eita, vae 
fazendo a terra grandes enseadas, em espaço de quatro legoas, até onde cpa
mam o Acúm, por ter o mesmo nome uma ribeira, que alli se vem metter no 
salgado, em a qual se podem fazer dois engenhos, os quaes não estão feitos 
por ser esta terra do engenho do conde de Linhares e não a querer vender 
nem aforar, pelo que vivem poucos moradores n'ella, onde o conde tem um 
formoso curral de vaccas. Do cabo d'esta terra do conde à bocca do rio Para
guaçú, são trez ou quatro legoas, des.t>Ovoadas de fazendas, por a terra ser 
fraca e não servir para mais que para criação de vaccas, onde estão alguns 
curraes d'ellas . 

Esta terra foi dada a Braz Fragoso de sesmaria, e pelo rio de Paraguaçú 
acima quatro legoas; a qual se vendeu a Francisco de Araujo, que agora a 
possue com algumas fazendas que n'ella fez onde a terra é bôa, que é pelo 
rio acima. I 

CAPITULO XXVI 

Em que se declara a grandeza do rio Paraguaçú, e os seus engenhos na terra 
d'El-Rei 

Este rio de Paraguaçú é mui caudaloso, e terá na bocca de terra á terra 
um tiro de falcão, por o qual entra a maré, que sobe por elle acima seis 
legoas; e de uma banda e da outra até a ilha dos Francezes, que são duas 
legoas, é a terra alta e fraca e mal povoada, salvo de alguns curraes de vaccas. 
Da barra d'este rio para dentro está uma ilha de meia legoa de comprido, e 
de quinhentas braças de largo e á parte de menos, a qual se chama de 
Gaspar Dias Barbosa, cuja ·terra é baixa e fraca. E tornando acima no cabo 
d'estas duas legoas está uma ilha, que chamam dos Frruncezes, mui alterosa, 
que terá em roda seiscentas braças, onde elles em tempo atraz, chegavam com 
suas náQs por ter fundo para isso, e estavam n•esta ilha seguros do gentio, 
com o qual faziam d'ella seus resgates á vontade. D'esta 1lha para cima se 
abre uma formosa bahia, até a bocca do rio da Agoa Doce, que serão duas 
legoas; e defronte d'esta ilha dos Francezes está uma casa de meles de Antonio 
Peneda . E sahindo d'esta ilha para fóra, pondo a vista sobre a mão direita, 
faz este rio um reconcavo de trez legoas, cousa mui formosa, a que chama 
Uguape; e olhando pela · mão esquerda se estende perto de duas legoas, parte 
das quaes estão occupadas· com trez ilhéos despovoados; mas cheios de arvo
redo que se podem povoar, e de uma ilha de Antonio de Paiva, que está 
approveitada com cannav·eaes, onde a terra firme se vae apertando, que ficará 
acima d'esta ilha o rio de terra á terra uma meia legoa . Mas tornando á 
casa de meles de Antonio Peneda, virando d'ella para a enseada de Uguape, 
sobre a mão direita, d'aqui a duas legoas, é a terra fraca e não serve senão 
para curraes de vaccas. No melo d'este caminho está uma ilha rasa, que 
Antonio Dias Adorno teve já cheia de mantimentos; além da qual está outra 
ilha, que chamam da Ostra; d'onde se tem tirado tanta quantidade que se 
fizeram de ostras mais de dez mil moios de cal, e vae-se cada dia tirando 
tanta que faz espanto, sem se acabar. No cabo d'estas duas legoas começa a 
terra bôa, que está povoada até o engenho de Antonio Lopes Ulhôa, de muitos 
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ca:p.naveaes e formosas fazendas, no que haverá espaço de uma legoa. Este 
engenho móe com grande aferida, e está mui ornado com edificios de pedra 
e cal, e a ribeira com que móe se chama Ubirapitanga. E indo d'este engenho 
para cima, sobre a mão direita ao longo do salgado, vae povoada a terra de 
fazendas e cannaveaes, em que entra uma casa de meles de Antonio Rodrigues, 
e andando assim até junto do rio da Agoa Doce do Paraguaçú, que podem 
ser duas legoas, vão dar com o notavel e bem assentado engenho de João de 
Britto de Almeida, que está senhoreando esta bahia com a vista, o qual engenho 
é de pedra e cal, e tem grandes edificios de casas, e muito formosa egreja 
de S. João, de pedra e cal; o qual engenho tem mui grande aferida, e móe 
com uma ribeira que vem a este sitio por uma levada de uma legoa, feita 
toda por pedra viva ao picão com suas açudadas, com muros e botareos de 
pedra e cal, cousa muito forte. E a'Iltes de se chegar a este engenho, junto 
da terra d'elle, estão trez ilhéos de arêa pequenos cheios de mangues, onde 
se vae mariscar. Acima d'este engenho um tiro de berço d'elle, ·entra n'esta 
bahia, que este rio aqui faz, o rio da Agoa Doce do Paraguaçú, o qual terá 
na bocca de terra á terra um tiro de falcão de espaço, e navega-se por elle 
acima até á cachoeira, que pode ser á trez legoas, com barcos grandes; e indo 
por elle acima sobre a mão direita tem poucas fazendas, por ser a terra do 
engenho de João de Britto. E antes de chegarem á cachoeira, á vista d'elle, 
está outro engenho de agoa mui bem acabado, o qual fez um Rodrigo Martins, 
mameluco, por sua conta, e de Luiz de Britto de Almeida, junto do qual vivem 
muitos mameh_\cos com suas fazendas. 

CAPITULO XXVII 

Em que se declara a terra do rio de Paraguaçú, tocante á capitania de D. Alvaro 

Até agora trata.mos n'este capitulo atraz da grandeza do rio de Paraguaçú, 
no tocante á· terra d'El-Rei, e d'aqui por deante convém tratar do mesmo rio, 
e declarar a terra da outra banda, que é da capitania de D : Alvaro da Costa, 
que tem da bocca da barra d'este rio por elle acima dez legoas de terra, e 
ao longo do mar da bahia até o rio de Jagoaripe, e por elle acima outras dez 
legoas; de que El-Rei D. João lhe fez mercê, com titulo de capitão e governador 
d'esta terra, de que diremos n'este capitulo . 

Começando da cachoeira d'este rio de Paraguaçú para baixo, descendo sobre 
a mão direita, o qual rio está povoado de muitos moradores por onde faz 
muitos esteiros, em que se mettem outras ribeiras, sem haver ainda nenhum 
engenho; e sahindo pela bocca fóra d'este rio á bahia que o salgado n'elle faz, 
e virando sobre a mão direita, obra de uma legoa, ao longo das ilhas de que 
já dissemos, se vae dar no braço que se diz de Igaraçú: e por elle acima 
espaço de duas legoas vae o rio mui largo, cuja terra da parte esquerda é 
fraca, de campinas, e mal povoadas, de fazendas, e da banda direita é a 
terra bôa, mas muito fragosa e povoada de fazendas. No cabo d'estas duas 
legoas se aparta este rio em tréz braços, por onde entra a maré. E no braço 
da mão direita está o engenho de Lopo Ferna'Ildes, obra mui forte, e de pedra 
e cal assim o engenho como os mais edifícios, e a egreja, que é de Nossa 
Senhora da Graça, obra mui bem acabada, com seus cannaveaes ao redor do 
engenho, de que faz muito assucar. Pelo braço do meio vae subindo a maré 
duas Iegoas, no cabo qas quaes se mette n'elle uma formosa ribeira de agoa, 
que se diz Igaruçú, onde se póde fazer um engenho; e de uma banda e da 
outra é tudo povoado de roças e cannaveaes. Na ponta d'esta terra entre um 
esteiro e outro está uma hermida de s . João; e pelo outro esteiro que está 
á mão esquerda está um prospero engenho de pedra e cal, com grandes edi
fícios de casas de vivenda e de purgar, e uma formosa egreja. Este engenho 
é copioso como os mais do rio, o qual edificou Antonio Adorno, cujos herdeiros 
o possuem agora. 

N'este rio de Paraguaçú e em todos os seus reconcavos, por onde entra o 
salgado, ha muito marisco de toda a sorte, especialmente ostras muito grandes, 
onde em uma maré vasia quatro negros carregam um barco d'ellas, e tem 
grandes pescarias, assim de rede como de linha, especialmente na bahia que 
faz abaixo; porque por uma banda tem· duas Iegoas de comprido, e por outra 
duas de largo, pouco mais ou menos, e em toda a terra d'este rio ha muita caça. 
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CAPITULO XXVIII 

Em que se declara e como corre a terra do rio de Paraguaçú ao longo do mar 
da Bahia, até a bocca de Jaguaripe e por este rio acima 

Do cabo do rio Paraguaçú, onde se elle mette na bahia grande, vae fazendo 
a terra umas enseadas de arêa obra de duas legoas, que estão povoadas de 
curraes de vaccas e de pescadores, e no cabo d'estas duas legoas faz a terra 
uma ponta de arêa muito sabida ao mar da bahia, a qual corta a l'naré a 
passos; e quando é cheia, fica parte d'esta ponta em ilha e passada da outra 
banda tem septe ou oito ilhéos de arêa cheios de mangues; e tornando a correr 
a costa contra Jaguaripe, se vae armando em enseadas obra de trez legoas que 
estão povoadas, até em direito da ilha da Pedra, de curraes de vaccas e fa
zendas de gente pobre, que não plantam mais que mantimentos, de que se 
mantêm. Esta ilha da Pedra é de pouco mais de meia legoa de comprido e 
tem muito menos de largura; e mais avante está outra ilha que tem mais de 
Iegoa de eomprido, que se diz a de Fernão Vaz. Por detraz d'esta ilha vae 
correndo a costa da terra firme mui chegada á ellas, a qual costa por detraz 
d'estas ilhas terá trez legoas de espaço até chegar ao rio de Jaguaripe, tudo 
terra despovoada por ser fraca de campinas, onde se mette no salgado uma 
ribeira, que se chama Pujuca; que servirá para um engenho, ainda que junto 
do porto vem a agoa baixa, e será necessario fazer o engenho uni pedaço pela 
terra a dentro, por amor da aferida . E virando a bocca de Jaguaripe para 
cima, d'ahi á duas legoas, é a terra mui fraca, que não serve senão para 
vaccas e roças de mantimentos; e do cabo d'estas duas legoas até a cachoeira 
é a terra soffrivel e tem cinco ribeiras, que se vêm metter a este rio, em 
que se podem fazer cinco engenhos, os quaes não são já feitos por o capitão 
d'esta terra não querer dar agoas menos de a dois por cento do fôro, que no 
cabo de anno vem a montar oitenta a cem arrobas de assucar, que valem 
a oitocentos réis cada arroba. 

Este rio de Jaguaripe é tamanho como o Douro mas mais àprazivel na 
frescura: navega-s.e até a cachoeira que está cinco legoas da barra, e duas 
legoas abaixo da cachoeira é agoa doce, a qual o salgado com a força da 
maré faz recuar até á cachoeira. Junto da cachoeira, virando sobre a mão 
direita, para baixo está um engenho de agoa de Fernão Cabral de Athayde, 
obra mui formosa e ornada de nobres edificios de casas de vivenda e de outras 
officinas, e de uma egreja de S. Bento mui bem acabada, o qual engenho 
está feito nas terras de El-Rei, que estão livres de todo o fôro, que costumam 
por os capitães. D'este engenho para baixo vivem alguns moradores que têm 
suas roças e cannaveaes ào longo do rio, que o aformoseam muito, em o qual 
se · vêm metter trez ribeiras por esta mesma banda, capazes de trez engenhos, 
que se n'ellas podem mui bem fazer, duas legoas abaixo de Fernão Cabral; 
mas a terra d'està banda é rasa e de arêa, que não serve para mais que para 
lenha dos mesmos engenhos, a qual terra fica no cabo em lingoa estreita 
defronte da ilha de Fernão Vaz, a qual ponta tem uma ilhota no cabo, onde 
se vem ajuntar o rio de Irajuhi com o de Jaguaripe. 

CAPITULO XXIX 

Em que se explica o tamanho e formosura do rio Irajuhi e seus reconcavos 

Correndo por esta ponta de entre ambos os rios acima com a mão direita 
ao longo da terra, da ponta duas legoas pelo rio acima, é a terra fraca que 
não serve senão para lenha dos engenhos; d'aqui para cima uma legoa da 
cachoeira d'este rio, é tudo povoado de cannaveaes e fazendas de moradores, 
até onde a agoa salgada se mette por dois esteiros a.cima, onde se ajuntam 
com elle duas ribeiras de agoa em as quaes estão dois engenhos, os quaes' 
deixemos estar para dizermos primeiro do rio de Irajuhi, que vae por este 
meio um quarto de legoa para cima, povoado de cannaveaes e fazendas em 
que entra uma casa de meles de muita fabrica de Gaspar de Freitas, além 
da qual junto á cachoeira está situado o engenho de Diogo Corrêa. de Sande, 
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que é uma das melhores peças da Bahia, por que está mui bem acabado, com 
grandes aposentos e outras officinas, e uma fresca egreja de Vera Cruz. 

E tornando abaixo ao esteiro da mão direita, que se chama Caipe; indo 
por elle acima, está um soberbo engenho com casas de purgar e de vivenda, 
e muitas outras officinas, com grande e formosa egreja de S. Lourenço, onde 
vivem muitos visinhos em uma povoação que se diz a Graciosa. Esta terra 
é muito fertil e abastada de todos os mantimentos e de muitos cannaveaes 
de assucar, a qual "é de Gabriel Soares de Souza; e d'este engenho ao de Diogo 
Corrêa não ha mais distancia que quatrocentas braças de caminho de carro, 
e para vislnharem se servem os carros de um engenho ao outro por cima de 
duas pontes, e atravessam estes rios e ficam os engenhos á vista um do outro. 

E tornando ao outro esteiro que fica da outra ba•nda do rio Irajuhi, onde 
se mette a ribeira que se diz de Jacerú, com a qual móe outro engenho que 
agora novamente fez o mesmo Diogo Corrêa, o qual está mui bem acabado e 
aperfeiçoado com as .officina~ necessarias; todo este esteiro está povoado de 
fazendas de moradores com formosos cannaveaes; e descendo por este rio 
abaixo, ao longo da terra da mão direita, andando mais de uma legoa, va·e a 
terra povoada da mesma maneira, onde este rio é como o Téjo de Vllla Franca 
para cima. ' 

E d'aqui até em direito da ponta que divide este rio de Jaguaripe é a terra 
fraca, onde ha trez esteiros que entram por ella dentro duas legoas, em os 
quaes se mettem ribeiras com que se podem móer engenhos; mas a terra 
não é capaz para dar muitos annos cannas. E abaixo d'este esteiro está uma 
ilheta que chamam do Sal, porque o gentio, quando vivia mais perto do mar, 
costumava-o vir fazer alli, defronte do qual está outra ilheta no Ci!-bO da 
ponta de ambos os rios. D'esta ilha até a ponta da barra haverá wna legoa, 
tudo terra de pouca substancia. 

D'esta terra á ilha de Fernão Vaz é perto de uma legoa, e entre esta 
ilha e a de Taparica e a terra firme, fica quasi em quadra uma bahia de 
uma legoa, onde se mette a barra que se chama de Jaguaripe, de que se faz 
já menção. 

CAPITULO XXX 

Em que se declara a terra que ha da bocca da barra de Jaguarlpe até Juquirfjape, 
d'hai até o rio de Una 

Da ponta da barra de Jaguaripe ao· rio de Juquirijape são quatro legoas 
ao longo do mar, á feição de enseadas quasi pelo rumo de norte e sul, cuja 
terra é baixa e fraca com pouco matto, pelo qual atravessam das campinas 
quatro ribeiras de pouco cabedal, a qual terra não serve para mais que para 
criações de vaccas. Este rio de Juquirijape tem a barra pequena e baixa, 
por onde não podem entrar mais que caravellões da costa por ter uma lagea 
na bocca que a toma toda.; da barra para dentro até a cachoeira é muito 
fundo, por onde podem navegar navios de cem toneis e de mais; e de wna 
parte á outra póde haver quatro legoas. Este rio ·é tão formoso como o de 
Guadiana, mas tem muito mais fundo; e tem Indo por elle acima, de uma 
banda e da outra até duas legoas, a terra fraca, e pela mór parte de campinas 
com muitos alagadiços, terra bôa para vaccas; e tem indo por elle acima mais 

·avante dois esteiros, em os quaes se podem fazer dois engenhos. 
Do esteiro mais do cabo, para a banda da cachoeira uma legoa toda de 

vargea, e terra mui grossa para cannaveaes; da outra banda é a terra mais 
somenos, e junto desta cachoeira se vem metter uma ·ribeira com grande 
aferida, onde Gabriel Soares tem começado um engenho, em o quaT tem feito 
grandes bemfeitorias, e assentado uma aldêa de. escravos com um feitor que 
os manda. Na barra d'este rio tem uma roça com mantimentos, e gente com 
que se grangea. Este rio é muito provido de pescado, marisco e muita caça, 
e fructas sylvestres. 

Da barra de Juquirijape 'ao curral de Sebastião da Ponte serão cinco legoas 
ao longo do mar, tudo despovoado em feição de enseada, onde se mettem trez 
ribeiras que nascem nas campinas d'esta terra, que não servem para mais 
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que para creação de vaccas. Toda esta praia e costa no inverno é .mui desa
brigada até á · barra de Jaguaripe, onde o tempo leste lessueste é travessia, 
e toma aqui os caravellões da costa que se mettem por esta barra, e elles não 
ac·ertam com a bocca de Juquirijape para recolherem dentro, não tem outro 
remedia senão varar em terra, onde não ha perigo das pessôas por ser tudo 
arêa. Este curral de Sebastião da Ponte está em uma ponta sahida ao mar 
com o rosto no morro de Tinharé; da qual vae fugindo a terra para dentro, 
fazendo uma ·enseada até o rio Una, que será trez legoas todas de praia. Por 
este rio entra a maré mais de duas legoas, no cabo das quaes está situado o 
engenho de Sebastião da Ponte,- que tem duas moendas de agoa em uma casa 
que móe ambas com uma ribeira, o qual engenho é mui grande e forte, está 
mui bem fabricado de casas de vivenda, de purgar e outras officinas, com 
uma formosa egreja de S . Gens com· trez capellas de abobada; e por este 
rio Una vivem alguns moradores que n'elle tem .feito grandes fazendas de 
cannaveaes e mantimentos . 

CAPITULO XXXI 

Em que se ezylica a terra do Rio Una até Ttnharé, e da ilha de Taparica com 
outras ilhas 

Da bocca do Rio Una á uma legoa se mette no mar outro rio, que se diz 
Tairiri; pelo qual entra a maré duas ou trez legoas, onde Fernão Rodrigues 
de Souza fez uma populosa fazenda com um engenho mui bem acabado e 
aperfeiçoado, com as officinas acostumadas e uma egreja de Nossa Senhora 
do Rosario muito bem concertada, onde tem muitos homens de soldo para se 
defenderem da praga dos .Aymorés, que lhe fizeram já muito damno. E tor
nando à bocca d'este rio, que está muito visinho da ilha de Tinharé, d'onde 
vae correndo até o morro, fazendo uma enseada de obra de trez legoas até 
a ponta do morro, ande se acaba o que se entende a Bahia de Todos os Santos . 
Esta ilha faz abrigada á esta terra até a ponta do curral, por a sua terra ser 
alta, a qual é fraca para cannaveaes, onde vivem alguns moradores, que n 'ella 
estão assentados da inão de Domingos Saraiva, que é senhor d'esta ilha, o 
qual vivia n'ella e tem ahi sua fazenda com grandes creações e uma hermida 
onde lhe dizem missa. Da bocca d'este rio de Tairiri á esta ilha póde ser u_m 
tiro de falcão. No mar que ha entre esta ilha e a terra firme, ha grandes 
pescarias e muitos mariscos, onde por muitas vezes no inverno lança o mar 
fóra n'esta ilha e nas praias de defronte até o Juquirijape ambar gris muito 
bom; 

Tornando á ilha de Tapa.rica, de que atraz se faz menção, pela banda de 
Tinharé não tem porto aonde se possa desembarcar por ser cercada de baixos 
de pedra, aonde o mar quebra ordinariamente, a qual pela banda de dentro 
da bahia tem 'muitos portos, onde os barcos podem desembarcar com todo 
tempo. Tem esta ilha pela banda de dentro grandes pontas e enseadas, aonde 
com tormenta se recolhem as embarcações, que vem das outras partes da 
bahia para a cidade. 

Na ponta d'essa ilha de Taparica defronte da barra de Jagoaripe está uma 
ilheta junto á ella, que se diz de Lopo Rebello, que está cheia de arvoredo, 
d'onde se tira muita madeira. E d' aqui para dentro é povoada Taparica de 
alguns moradores, que vivem junto ao mar, que lavram cannas e mantimentos, 
e criam vaccas. E d'aqui até Tamaratiba serão duas legoas da costa d'esta 
ilha, entre a qual e a de Tamaratiba haverá espaço de um tiro de falcão . 
Esta ilha de Tamarãtiba tem uma legoa de comprido, e meia de largo, cuja 
terra não serve para mais que para mantimentos, onde vivem seis ou septe 
moradores, a qual é do conde de Castanheira. Junto da Tamarãtiba da banda 
da terra firme está uma ilheta S. Gonçalo, cheia dEl arvoredo, muito rasa, 
cuja terra é fraca e de arêa, onde o mais do tempo estão differentes pescadores_ 
de rede, por haver alll muitos lanços; e deante d'ella estão trez ilhéos rasos, 
fazendo uma ponta ao mar contra' a outra que vem da banda do Paraguaçú, 
e póde haver de uns aos outros uma legoa; do mar contra a ponta de Taparica 
está outro ilhéo raso com arvoredo que não serve senão a pescadores Q.e redes . . 
No cabo da ilna Tamarãtiba entre ella e de Taparica estão trez ilhéos de 
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arêa pequenos, e junto d'elles está uma ilheta, que chamam dos Porcos, que 
será de seiscentas braças em quadro . Mais avante junto da terra de Taparica 
está outra ilheta, que se diz de João Fidalgo, onde vive um morador. Avante 
d'esta ilheta, em uma enseada grande que Taparica faz, está um engenho 
de assucar que lavra com bois, o qual é de Gaspar Pacheco, por cujo porto se 
servem os moradores que vivem pelo sertão da ilha, onde tem uma egreja de 
Santa Cruz; e d'este engenho á duas legoas está a ponta de Taparica, que 
é mais sahida ao mar, que se chama ponta da Cruz até onde está povoada 
a ilha de moradores, que lavram mantimentos e algumas cannas . D'esta ponta 
uma legoa ao -norte está uma ilha que se diz a do Mêdo, cuja _terra é rasa 
e despovoada por ser de arêa e não ter agoa. 

Da ponta de Taparica se torna a recolher a terra fazendo rosto para 
cidade, a qual está toda povoada de moradores que lavram muitos manti
mentos e cannaveaes . E na fazenda de Fernão de Souza está uma egreja 
mui bem c"oncertada da advocação de Nossa Senhora, ondf,l os visinhos d'esta 
banda têm missa aos domingos e dias santos. ' 

E por aqui temos concluído com a redondeza da Bahia e suas ilhas, que 
são trinta e nove, a saber, vinte e duas ilhas e dezessete ilhéos; :fóra as ilhas 
que ha dentro nos rios, que são dezesseis entre grandes e pequenas, que junto 
todas fazem a somma de cincoenta e cinco; e tem a Bahia da ponta do 
Padrão, andando-a por dentro sem entrar nos rios, até chegar a ponta do 
Tinharé, cincoenta e trez legoas. 

COMMENTARIOS 

75 . O texto da Academia põe a sahida de Thomé de Souza de Lisbôa a 
1 de Fevereiro e não a 2, como os mais codices. 
76. Volve Soares a occupar-se do . celebre Caramurú, a cujo assumpto parece 
que dedicava certa predilecção . As noticias são ainda mais minuciosas que 
as que chamaram nossa attenção -no comentario 28. 
77. O primeiro assento da povoação da cidade era proximo á barra, e segundo 
a tradição onde hoje está o bairro da Victoria. 
78 . As sabias providencias da metropole em f~vor da colonisação da Bahia 
deveu talvez Portugal a conservação de todo o Brazil, segundo melhor desen-
volveremos em outro logar. · 
79. No texto da Academia se dão mais as seguintes informações acerca do 
governador D. Duarte: "fidalgo muito illustre, filho de D. Alvaro da Costa, 
embaixador d'el-rei D. Manoel ao imperador Carlos V". - Não as admittimos 
por não se acharem nos · melhores codices. 
80 . A explicação de - Porto Seguro até o cabo Santo Agostinho - com que 
conclue o 1.0 § não se contém no texto academico. 
81. Ao lermos esta parte da descripção da cidade, quando aportamos na Bahia 
em principio de Maio d'este anno, quasi que ·acomparihavamos o autor passo 
a passo? tanta verda~e ha em sua descripção . 
82. Quasi no fim do capitulo em vez de - capellães da misericordia ou dos 
engenhos - diz incorrectamente o texto da Academia - capellães da miseri
cordia ou dos engeitados. 
83 . A respeito do collegio dos padres da Companhia na Bahia parece-nos que 
o leitor levará a bem que lhe demos aqui outra descripção; ainda quando não 
seja senão para lhe fazer constar a existencia de um curioso livrinho como é 
a obra do P. Fernão Cardim, que imprimimos em 1847 . Diz este escriptor 
em 1585: "Os padres tem aqui collegio novo quasi acabado, é uma quadra. 
formosa com bôa capella, livraria e alguns treze cubículos, os mais d'·elles 
tem as janellas para o mar; o edifício é todo de pedra e cal destra, que é 
tão bôa como a de pedra de Portugal os cubículos são grandes, os portaes de 
pedra, as portas de angelim forradas de cedro; das janellas descobrimos grande 
parte da Bahia, e vimos os cardumes dos peixes e balêas andar saltando n'agóa, 
os navios estarem tão perto que quasi ficam á falla; a egreja é capaz bem 
cheia de ricos ornamentos de damasco branco e rôxo, veludo verde e carmesim, 
todos com tela de ouro, tem uma cruz e thuribulo de prata; etc ... 
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A cerca é mui grande, bate o mar n'ella, por dentro se vão os padres 
embarcar, tem uma fonte perenne de boa agoa com seu tanque, aonde se 
vão recrear; está' cheia de arvores de espinhos, etc ... ". 
84. Corrigimos hortas onde no fim do capitulo dizia outras o texto academico; 
e tambem segundo a licção dos melhor·es codices dizemos vinte religiosos, em 
vez de doze. 
85. Tambem aqui seguimos os melhores codices, escrevendo Sua Magestade 
duas vezes e não Sua Alteza. 
86. Este capitulo foi bastante retocado á vista das copias mais dignas de 
fé, como póde deduzir pela confrontação. A observação dos Soares de melho
rarem de sabor e aroma os vinhos fortes que passam a linha é hoje tão 
admittida como é verdade que da Europa se mandam vinhos a viajar através 
da zona torrida, só para os beneficiar. 
87. Na ante-pen ultima linha do § l.º do capitulo 13 dizia erradamente o 
primitivo texto -:- por civilidade -, em vez de - possibilidade como es
crevemos: 
88. Chamamos a attenção do leitor sobre a relação de 1: 2: ·3: entre as 
classes dos defensores da Bahia em 1587; a saber: dois mil colonos europeus, 
quatro mil africanos, e seis mil índios civilisados. 
89. O nosso autor que tanto enthusiasmo e predileção mostra pelo Brazil, 
não contente com o haver dito no proemio que este estado era "capaz para 
se edificar rn'elle um grande imperio" - repete esta sua aspiração á nossa 
independencia e nacionalidade dizendo n'este capitulo que já D. João III, 
com mais alguns annos de vida, poderá ter aqui edificado "um dos mais no
ta veis reinos do mundo." 

É sabida a anecdota referida pelo alJ,tor dos Dialogos das grandezas do 
Brazil (obra escripta no seculo de seiscentos) de profeccia do astrologo, que, 
ao chegar a Lisbôa a nova do descobrimento da terra da Vera Cruz, vaticinou 
que havie ella de ser abrigo e amparo da metropole. Depois da acclamação 
de D. João IV tratou a Hespanha de lhe ceder o Brazil, e tornar a reunir a 
si Portugal; o que se teria realizado se a França não se mettesse de permeio. 
O marquez de Pombal ideou trazer ao Pará a sede da monarchia; depois d'elle 
o poeta Alvarenga convocava para o · Brazil a rainha Maria I (Florilegio da 
poesia brazileira, t. 2.0 , 370 e o alferes Lisbôa (em 1804 desejava que em Minas 
o príncipe D. João fosse estabelecer seu imperio (Florilegto- p. 574). - Estes 
factos pelo menos são curiosos. 
90. Na doação da ilha de Taparica, ou Itaparica como agora se diz, se com
prehendia a de Tamarantiba. Receberam ambas foral em 1556. 
91. Onde se diz - da parte do Padrão - parece-nos que houve salto de 
uma palavra e se deve entender - da parte da ponta do Padrão. 
92. A ilha de Maré de que se faz aqui menção é a mesma que inspirou o 
poeta bahiano Manoel Botelho de Oliveira que tão bellamente a descreveu 
na sua Musica do Parnaso (Lisbôa 1705, p. 127). - Essa bonita composição 
foi reproduzida no Florilegio, t. 1 p. 134. 
93. O texto da Academia contém depois da palavra Pirajá do 3.0 § d'este 
capitulo, as seguintes linhas que não encontramos nos melhores codices, e de-

ºvemos julgar introduzidas por curiosos: "Esta enseada tem na barra de furndo 
duas braças de preaniar; cabem até 80 navios de força, os quaes entram 
descarregados e hão de sahir na mesma fórma. Tem na bocca duas fortifi
cações, uma maior de uma banda, e outra mais pequena da outra." 
94. o texto a que nos temos referido trazia - Alteza onde outra vez 
admitimos - Magestade. 
95. Diz o mesmo tex.to - Ponta do Toque em vez de P. do Toque-Toque -
como sabemos que se chama. 
96. Aratú l·emos n'um dos codices, e admittimos a licção, ao saber que havia 
por alli um engenho com tal nome; o que se não dá segundo no.s asseveram 
varios bahianos entendidos com o nome Utum do texto academico. - Otuim 
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e Utuim se lê porém em alguns manuscriptos. - No texto mencionado lê-se 
tambem Curnuibão em vez de Carnaibuçú ou carnaybuçú como lemos no J. 
de Coimbra n.0 86 p. 67 . 

No mesmo texto se lê ainda erradamente Sacarecanga e Pitanga, em vez 
de Jacarecanga e Petinga . 
97. A palavra Tayaçupina a que puzemos um ponto de interrogação não nos 
foi possível decifrar adequadamente. 
98 . Caipe Cahype quer dizer o - esteiro do matto. - Tratando do engenho 
de Antonio da Costa, lê-se no texto d'Academia depois da frase - que está 
multo bem acabado - as seguintes palavras - evidentemente anachronlcas 
para o livro ·de Soares: "que depois foi de Estevam de Brito Freire, que Deus 
perdoe, e fez outro engenho por nome S . Thiago, bem no fim de Pernamerim, 
para a banda da freguezia Tamaratl de agoa das melhores que hoje no Brazil 
ha." - De Itapitanga volve a occupar-se o autor no ca'p. 187. 
99. Notam-se grandes variantes entre o nosso texto e o d'Academia. Além 
de Unhas que lá faltam, leram-se errados os bem conhecidos nomes Paraguaçú, 
Marapê, Acúm, Cajaiba e Tamararl. Farrelrey foi erro que escapou ainda no 
nosso texto: lêa-se Tareiry. 
100 . No mesmo texto academico lê-se Antonio Pennella e Rodrigo Muniz, 
em vez de Antonio Peneda e Rodrigues Martins, como encontramos nos codices 
mais dignos de credito . 
101 . Aqui temos um novo rio de Igaraçú, o que prova que habitualmente 
alli chegavam, como fica dito (comentario 15), as náos dos europeus. 
102. Pujuca é o nome que dá o nosso texto á ribeira que, entre outros, o da 
Academia escreveu Puinqua. . 
103. O rio Irajuhi é o que hoje se diz Pirajuhia. No texto da Academia 
encontram-se Irayaha, o que procedeu naturalmente de má leitura do copista . 

. 104. Jiguriçá é o nome que hoje se dá ao rio que Soares designa por Jequei-
rijape. -

105. Conclue Soares com a sua minuciosa descripção de todos os Reconcavos 
da Bahia cuja extensão, sem metter os rios d'agoa doce, avalia em 33 legoas; 
e n'essa extensão ·conta 39 ilhas além de 16 do interior dos rios. A topographia 
do Reconcavo ainda até hoje não teve melhor, nem mais exacto alumno. 
106. São curiosas as notas estatisticas da Bahia (em 1587), e permitta-se 
que as recapitulemos: 36 engenhos, que exportavam annualmente para cima 
de 120 mU arrobas d'assucar; 62 egrejas, entrando 16 freguezias, e 3 mosteiros 
e 1 400 barcos de remo . 

o Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrãtico, destina11-
do-se êste à guarda de documentos como seJam úiéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir s6b.re o território brasileiro. 

-. 



R e se n h a e Op i n i õ e s 

Plano Regional do Seridó 

I - OBJETIVOS 

O Encontro Regional do Seridó é 
a continuação do esfôrço já iniciado 
com o Encontro Regional do Oeste 
(Pau dos Ferros - 27, 28 e 29 de junho 
de 1959) e corresponde à necessidade 
de se proceder a uma avaliação, com 
fundamento em estudos e observações 
existentes, dos fatôres de produção 
disponíveis e potenciais nas diversas 
regiões· do estado, visando à formula
ção do Plano de Desenvolvimento Eco
nômico e Social do Rio Grande do 
Norte . 

É importante considerar que um 
dos dispositivos fundamentais !IlO me
canismo do planejamento econômico é 
a compreensão e aceitação dos seus 
postulados pelas comunidades cujo 
bem-estar e progresso se deseja promo
ver. É à base da experiência e das as
pirações dessas comunidades que o pla
nejamento deve começar como garan
tia da eficácia dos programas estabe
lecidos . 

Por isso mesmo representa um mo
vime!Ilto de opinião consciente e or
ganizado -das populações do Seridó, no 
sentido de que o processo de cresci
mento econômico da área seja orien
tado em função de finalidades precisas, 
e sob a inspiração dos seguintes prin
cípios: 

1.º O objetivo final do desénvol
vimento econômico não é o enriqueci
mento de regiões, grupos ou pessoas, 
mas a medida em que êsse enriqueci
mento contribua para o bem-estar das 
populações e para a dignidade da cria
tura humana; 

2.º o desenvolvimento econômico 
não é tarefa exclusiva do poder pú
blico, senão atra.vés da criação e ma
nutenção de serviços oficiais necessá
rios ao normal funcionamento e ex
.pansão das atividades econômicas e 
daqueles · empreendimentos pioneiros 

Apresentado pelo Deputado Aloísio 
Alves no "Encontro Regional do 
Seridó", realizado na cidade de 
Currais Novos, nos dias 11, 12 e 13 
de dezembro de 1959 . 

inacessíveis à iniciativa privada. É, 
sim, a necessidade de integrar governos 
e governados, patrões e empregados, 
homens e mulheres, técnicos e leigos, 
.para a grande missão de extrair do 
meio em que vivem, trabalham e so
frem as populações, as condições de 
segurança, e as oportunidades de rea
lização de cada um na sua vocação e 
no seu destino; 

3.0 É necessário oferecer aos go
vernos federal, estadual e municipal, 
às represe!Iltações legislativas e à opi
nião pública em geral um estudo ob
jetivo das grandes linhas dos proble
mas econômicos e sociais da região, a 
fim de que possa organizar planos de 
governo, libertando-se da fase empí
rica das soluções improvisadas e per
dulárias, sem nenhuma possibilidade 
de influir na transformação dos des
graçados níveis de pobreza e atraso 
que marcam, através de 3 séculos, a 
vida do Nordeste . 

II - CARACTERIZAÇÃO DA AREA 
SERIDOENSE 

Fisiogràficamente é o Seridó cons
tituído dos municípios de Acari, Caicó, 
carnaúba dos Dantas, currais Novos, 
Cêrro Corá, Cruzeta, Florânia, Jardim 
de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucuru
tu, Parelhas, São João do Sabuji, São 
Vicente, Serra Negra do Nort~, Ouro 
Branco e São Fernando. 

Do ponto de vist~ de uma área com 
interêsses econômicos comuns, pode-se 
acrescentar a êsses 16 municípios, os 
de campo Redondo, Coronel Ezequiel, 
Lajes Pintadas, Santa Cruz, São Bento 
do Trairi e santana do Matos . 

Sua população, em 1950, era de 
137 426 habitantes, correspondentes a 
9,2 da população do estado, excluíd9s 
dêsse total os habitantes dos municí
pios que não integram fisiogràfica
mente o Seridó. Atualmente, a popu-
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lação do Seridó, como reg1ao econômi
ca, alcança 250 000 habitantes, aproxi
madamente. 

O Seridó propriamente dito se 
identifica como uma região de solos 
rasos, assentando num embasamento 
de rochas cristalinas que cO'Ilstituem 
uma estrutura geológica inadequada à 
formação de reservas hídricas· subter
râneas de fácil aproveitamento · eco
nômico. 

A topografia ondulada em alguns 
pontos e acidentada em outros, aliada 
aos métodos irracionais, adotados pelo 
homem, na exploração dos recursos 
naturais, conferiram à região o seu 
aspecto atual, caracterizado por solos 
quase inteiramente desnudos, que os
tentam vegetação rala e de porte re
duzido. Predominam as espécies alta
mente adaptadas ao clima quente e 
sêco da região, salientando-se entre as 
culturas de valor econômico o algodão 
mocó, principal fonte de renda agri
cola da região . 

Na flora silvestre típica da região, 
salienta-se o faveleiro, euforbiácea 
passível de aproveitamento, pela con
tribuição que poderá trazer como fonte 
de alimento protéico para o gado e 
para o próprio homem. 

A região é fortemente afetada pe
las sêcas periódicas que se verificam 
no Nordeste. :l!:sse fato, aliado à es
cassez e irregularidade de chuvas 
mesmo em anos normais e agravado 
pela estrutura geológica desfavorável, 
contribui para o enquadramento do 
Seridó no conceito de região semi
-árida. 

As precipitações pluviométricas 
dessa área, nos anos de chuvas regu
lares, oscilam entre um mínimo de 
400 milímetros e um máximo de 800 mi
límetros por ano . 

A bacia hidrográfica é a do rio Açu 
ou Piranhas, que é o coletor geral de 
todos os rios do Seridó, que irrigam e 
drenam a região. Os tributários prin
cipais do Açu são: o rio Seridó, o Es
pinharas e afluente do Seridó, o Acauã, 
todos secos, sendo o. Açu semi perene . 

III - ASPECTOS GERAIS DA 
ECONOMIA 

A primeira dificuldade para equa·
cionar adequadamente os problemas 
econômicos do Seridó reside na insufi
ciência de estudos específicos, de ca
ráter técnico, sôbre os recursos atuais 

e potenciais da área e sôbre os fatôres 
que retardam o seu desenvolvimento. 

A realização de pesquisas econômi
cas e sociais sôbre as verdadeiras con
dições e potencialidades da região de
verá constituir o primeiro passo para 
o completo planejamento de seu cres
cimento econômico, à base de medidas 
de longo prazo . 

Entretanto, o conhecimento direto 
de problemas locais, trazidos ao En
contro por autoridades, técnicos e re
presentantes das classes produtoras, 
permitiram identificar aspectos funda
mentais sôbre os quais convêm con
centrar a ação imediata, sem prejuízo 
de que venham a ser objeto de estudos 
mais profundos, com prioridade, atra
vés das pesquisas acima referidas. 

1 . Trans']X)rtes 

Entre as providências suscetíveis 
de impulsionar mais decisivamente o 
progresso do Seridó, inclui-se o ace
leramento da construção das estradas
-tronco constantes do Plano Rodoviá
rio Nacional e que permitirão a am
pliação e diversificação dos mercados 
de que dependem as atividades econô
micas regionais. 

Contudo, o transporte rodoviário, 
mesmo nas melhores condições, consti
tui fator limitante ao desenvolvimento 
da indústria extrativa mineral que, já 
proporcionando acentuada contribui
ção para a · renda regional, oferece_ 
amplas possibilidades de progresso, em 
face da variedade e riqueza das jazidas 
existentes na região . · 

éom efeito, a rodovia não é o meio 
de transporte ideal para as cargas pe
sadas oriundas das minas, porque a 
pequena capacidade dos veículos im
porta no encarecimento dos fretes, so
brecarregando os custos dos minérios. 
Daí porque o Seridó leva alguma des
vantagem na competição com zonas de 
minérios situadas nos estados vizinhos 
e que dispõem dos serviços de linhas 
férreas. 

Os trilhos da Estrada de Ferro 
Natal-C.aicó ainda não penetraram o 

-Seridó, encontrando-se em São Rafael. 
É da maior urgência, não só estendê
-los até Caicó, como, através de um 
ramal que tenha Jucurutu como ponto 
de partida, estabelecer a ligação dessa 
estrada de ferro com a zona de miné
rios de Currais Novos, a mais rica d() · 
estado. 
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2 . Energia elétrica 

É escassa a disponibilidade de 
energia elétrica na região. A maioria 
das cidades dispõe de grupos gerado
res diesel de pequena capacidade, to
dos sobrecarregados pela demanda 
efetiva. Caicó ·e Jardim do Seridó, dois 
dos mais importantes centros urbanos 
do estado, encontram-se pràticamente 
às escuras, já há vários anos. 

A deficiência de energia represen
ta, sem dúvida, um dos pontos de es
trangulamento do desenvolvimento do 
Seridó, que não satisfaz, assim, requi
sito indispens,ável à industriallização, 
ou pelo menos, à criação de condições 
mínimas para o bem-estar das popu
lações locais. 

o plano de eletrificação do estado 
prevê a chegada das linhas de Paulo 
Afonso à capital do estado até dezem
bro de 1960. Somente depois dessa data 
se pretende cuidar da energia oriunda 
daquela fonte para a maioria dos mu
nicípios. 

A rêde transmissora deverá, nessa 
primeira etapa, alcançar Santa Cruz, 
onde será instalada uma estação abai
xadora, da qual partirá, no futuro, o 
ramal para currais Novos e Caicó. 

Deve-se considerar, entretanto, que 
êsse ramal terá a extensão de apenas 
120 quilômetros . Logo, tudo indica ser 
viável que se ataque a sua construção 
simultâneamente com os trabalhos 
previstos para a primeira etapa, pois 
as providências e despesas decorrentes 
não prejudicam nem alteram o plano 
básico. 

O consumo atual de energia em 
currais Novos, gerada por motores 
diesel, que se tornariam dispensáveis 
em face da disponibilidade da energia 
mais barata do São Francisco, assegu
raria, desde logo, um mercado com
pensador à companhia distribuidora. 
Como se sabe, localizam-se nessa cida
de duas grandes indústrias de benefi
ciamento de minérios, que seriam im
portantes compradores de energia, 
juntamente com o número razoável de 
pequenos consumidores já existentes. 

3. Armazéns gerais 

o volume da produção agrícola do 
Seridó está a exigir estudos técnicos, 
com certa urgência, sôbre a constru
ção, na área, de uma rêde de armazéns 
gerais, nos pontos mais indicados, a 
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fim de que a comercialização dos pro
dutos regionais se processe em condi
ções de competição mais favoráveis ao 
produtor. 

4. Outros serviços públicos 

Não existem comunicações telefô
nicas de qualquer espécie ao alcance 
do público na região do Seridó. A po
pulação relativamente densa nas wnas 
urbanas e a intensidade das ativida.:. 
des econômicas justificam que se ini-
1ciem estudos e entendimentos sôbre 
um sistema que atenda as necessidades 
da área nesse particular, dotando-a de 
um elemento importante para dinami
zar o seu desenvolvimento. 

Impõe-se, ainda, instituir planos 
para proporcionar abastecimento de 
água às cidades da região, pois si'>mente 
um centro urbano (Caicó) dispõe dêsse 
serviço. A escassez de água no Serídó 
indica a conveniência de se realizarem 
estudos de ordem geral, para identifi
car as possibilidades e os meios mais 
adequados de se introduzir êsse impor
tante melhoramento nas cidades. os 
serviços de fornecimento de água, além 
de essenciais para a melhoria do estado 
sanitário das populações urbanas, se
riam fatôres de relêvo na criação de 
condições gerais favoráveis ao desen
volvimento das cidades, como pontos 
de contacto com os mercados e centros 
de assistência educacional, médica, 
dentáJria e hospitalar às rêdes rurais. 

5. Crédito 

Operam na zona duas agências do 
Banco do Brasil, localizadas nas cida
des de Caicó e Currais Novos . O Banco 
do Nordeste faz-se presente através do 
sistema de crédito rural supervisiona
do, em articulação com a Associação 
Nordestina de Crédito e Assistência 
Rural (ANCAR), atuando nos municí
pios de currais Novos, Santa Cruz, São 
Vicente e parte de Cêrro Corá. 

Existem ainda 18 cooperativas de 
crédito, que negociam com recursos 
próprios ou que lhes são emprestados 
pelos bancos oficiais. 

Reconhece-se, de modo geral, a 
necessidade de que a Tegião disponha 
de maior número de agências bancá
rias e de cooperativas de crédito, de 
modo que o comércio, a indústria e a 
agricultura locais possam obter assis
tência mais ampla. 
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O problema, porém, é particular
mente importante no que toca aos fi
nanciamentos agrícolas. O Banco do 
Brasil, através de duas agências, presta 
considerável assistência, especialmente 
para o custeio de lavouras diretamente 
e por intermédio de cooperativas. A 
maioria dos produtores, porém, vale-se, 
ainda, de fontes tradicionais, tais como 
as firmas compradoras de seus produ
tos, que lhes fazem adiantamentos. ou 
lhes adquirem a produção na "fôlha". 

A próxima abertura de uma agên
cia do Banco do Nordeste em Santa 
Cruz contribuirá apreciàvelmente para 
melhorar a oferta de crédito à agricul
tura da área. 

A maior penetração do crédito na 
agricultura depende, especialmente, do 
aperfeiçoamento e expansão da rêde 
de cooperativas . Essas instituições 
constituem o instrumento mais indi
cado para levar a assistência finan
ceira ao pequeno e médio produtores . 

Efetivamente, o incremento das 
atividades das cooperativas e a multi
plicação das entidades dêsse tipo faci
litaria a vinculação direta de maior 
número de agricultores com o sistema 
bancário. Dispondo de estabelecimen
tos financiadores situados mais próxi
mos de suas propriedades, os produto
res estarão sujei tos a menores despesas 
de deslocamento para obtenção dos 
empréstimos. De outro lado, o proces
samento dos pequenos financiamentos 
pode ser mais simples, dada a identi
dade de in terêsses e o conhecimento 
pessoal existente entre os dirigentes 
das cooperativas e os cooperados. 

contudo, nem tôdas as cooperati
vas funcionam com a eficiência dese
jável, quer pela falta de mentalidade 
coo_P,erativista dos associados, quer por 
deficiência de organização e de pessoal 
habilitado. Ademais, não possuem se
não limitados recursos próprios e, em 
geral, não conseguem atrair depósitos, 
não apenas pela escassez de poupanças 
na região, mas também porque não 
inspiram confiança aos depositantes 
potenciais. 

o Ba1nco do Brasil e o Banco do 
Nordeste fazem empréstimos a coope
·rativas selecionadas, e o segundo pres
ta assistência técnica àquelas que, 
não satisfazendo as condições mínimas 
para operações com aquêle estabeleci
mento, desejam habilitar-se a obter 
financiamentos, através de alterações 
na sua estrutura administrativa ou da 

adoção de práticas racionais de fun
cionamento . 

O trabalho de fiscalização e orien
tação de cooperativas, promovido pelo 
Departamento de Assistência a Coope
rativas, precisa ser intensificado no 
Seridó, inclusive no tocante a aspectos 
organizacionais e administrativos e 
especialmente no treinamento de pes
soal habilitado, aspecto a que se tem 
dedicado pouca atenção. 

O Seridó dispõe de alguns escritó
rios da ANCAR que supervisionam em
préstimos concedidos pelo Banco do 
Nordeste e desenvolvem atividades de 
extensão rural. O estímulo às ativida
des dêsses escritórios e à criação de no
vas entidades seria de inegável valia 
para o aperfeiçoamento dos métodos 
de produção agrícola na área . 

os processos educativos inerentes 
à extensão rural poderiam colaborar 
decisivamente para que os produtores 
se beneficiassem de modo mais amplo 
dos financiamentos concedidos pelas 
instituições de crédito rural. A adoção 
de melhores práticas agrícolas e a assi
milação de princípios racionais de ad
ministração facilitam o acesso do agri
cultor às fontes de crédito e assegu
ram-lhe melhor aproveitamento dos 
recursos postos à sua disposição pelos 
Bancos. 

Infelizmente, as verbas de que 
dispõe a ANCAR, dependentes em 
grande parte de acôrdos celebrados 
com o govêrno federal, são escassas e, 
no corrente ano, não lhe foram ainda 
entregues. i!:sse fato, aliado a dificul
dades para o recrutamento de técnicos, 
limita as possibilidades de expansão 
daquela entidade. Seria de tôda a 
conveniência, porém, que se formulasse 
um plano específico para aumentar os 
escritórios da ANCAR na região do 
Seridó, zona de pequenos agricultores 
e que teria na extensão rural excelente 
ponto de apoio para o progresso de sua 
agricultura . 

A disseminação do crédito rural 
encontra, ainda, alguns obstáculos no 
Seridó em virtude do baixo nível cul
tural da grande maioria dos produto
res . Entre êles, deve ser destacado o 
desconhecimento dos meios que podem 
ser utilizados para regularizar os títu
los de propriedade, cuja situação é ir
regular em considerável número de 
casos . Convém considerar também, 
nesse tocante, a cobrança de custas 
elevadas pelos cartórios, para o fome-



RESENHA E OPINIÕES 593 

cimento de certidões, regularização de 
títulos de propriedade, registro de pe
nhôres, lavratura e inscrição de escri
turas hipotecárias. 

A criação de comissões locais de 
orientação aos agricultores, integradas 
de representantes das instituições fi
nanciadoras, associações rurais e ou
tras entidades interessadas na expan
são do crédito agrícola, poderia contri
buir grandemente para o financia
mento de maior número de produtores 
e para que êstes obtenham melhores 
resultados no uso das quantias que lhes 
sejam emprestadas. 

6 . Crédito de emergência 

Há um problema no setor de cré
dito sôbre o qual não podemos silen
ciar. Da reunião com prefeitos, vigá
rios e agricultores que fizemos em abril 
de 1~58 em Gêrro Oorá, resultou a 
apresentação da projeto que em 28 de 
novembro de 1958 foi transformado na 
lei n.O 3 471, que institui crédito de 
emergência para pequenos e médios 
agricultores e criadores . Regulamen
tada a lei em fevereiro dêste ano, ela
borou o Ministério da Fazenda o con
vênio com os Bancos do Brasil e do 
Nordeste, para a execução daquele tipo 
de empréstimo, nas seguintes bases: 

- Cr$ 2 000,00 por hectare de 
terra cultivada e Cr$ 1 000,00 corres
pondentes a cada cabeça de gado 
vacum; 

Prazo de amortização - 5 anos 
- a partir de 31 de dezembro de 196G. 
- Juros de 4% ao ano. 

O Tribunal de contas apresentou 
objeções ao registro do convênio por 
divergências de ordem jurídica, e só 
agora a 10 de agôsto, o Ministério da 
Fazenda pediu a reconsideração da
quela decisão. 

Esperamos que o Tribunal de Con
tas seja sensível às tristes condições 
dos pequenos e médios agricultores e 
criadores, e com urgência, registre o 
convênio, assim como esperamos que 
o govêrno prorrogue até 31 de dezem
bro dêste ano o prazo da entrega das 
propostas atualmente fixado para 30 
de setembro; 

Ao apresentarmos o projeto de lei 
de crédito de emergência, visamos a 
dar aos pequenos e médios produtores 
nordestinos a possibilidade de contar 
com o crédito barato e a prazo médio, 
que permita reorganizar a sua econo-

mia, abalada pelos efeitos da sêca de 
1958 sôbre as suas já precárias condi
ções econômicas, por fôrça da cronici
dade das nossas deficiências. 

E ao reafirmar aos seridoenses 
que, apesar de todo emperramento bu
rocrático, de tôdas as i•ndiferenças, de 
tôdas as omissões, êles terão o crédito 
de emergência para ajudá-los na re
cuperação econômica do seu trabalho 
rural, sabemos que estamos reacen
dendo sôbre os seus desânimos, a es
perança, que como tantas outras, só 
poderá ser mantida, preservada e 
triunfante, na medida em que êles e 
nós, juntos, lutarmos na defesa de 
suas reivindicações. 

IV - PROBLEMAS FUNDAMENTAIS 
DA ECONOMIA 

1. Mineração 

Era o Seridó uma das reg10es tí
picas do estado, vivendo em bases agro
peeuárias até 194(}, quando surgiu o 
ciclo da mineração, caracterizado pela 
extração inicial, irregular e precária, 
de alguns minérios. 

Embora sem contarmos ainda com 
os levantamentos técnicos que se fa
zem necessários podemos assinalar que 
existe na região do Seridó, além da 
xilita, cuja produção brasileira é nesta 
região representada por 90%, as se
guintes categorias de minérios: 

Minerais de pegmatitos: - Quar
tzo, feldspato, mica, cassiterita, beril'J, 
tantalita, columbita, ambligonita, es
podumênio, monazita, apatita, lepido
lita, rutilo, columbatos e tantalatos 
radioativos, uranitas, limonitas, umo
nitas e alanita . 

Outros minerais: - Fluorita, dia
tomito, argilas, amianto, zircônio, es
taurolita, baritina, coridon, ouro e 
chumbo. A estaurolita, o rutilo, a mo
nazita, o zircão, a limonita, hematitas, 
granadas e umenitas são mais abun
dantes em aluviões e eluviões. 

O feldspato, caulim, quartzo e ar
gilas, apesar de preços baixos, vêm en
contrando colocação nas indústrias ce
râmicas, com o inconveniente de frete 
oneroso e de capacidade limitada por 
ser o transporte rodoviário o predo
minante. Para essa categoria de ma
téria-prima, futuramente poderá vigo
rar o transporte ferroviário de mais 
capacidade de frete e mais barato. 

A exploração da xillta vem sendo 
feita de modo semi-racional, embora 
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os concessionários das minas não te
nham contado, como era de esperar, 
com assistência técnica e financeira 
do poder público. Mesmo assim, algu
mas emprêsas conseguiram um nível 
razoável de organização econômica, en
tre elas: as minas Brejuí (Mineração 
Tomás Salustino S/ A), Bodó (Bodo
minas e Metalurgia S/ A), Cafuca 
(Aristófanes Fernandes e Silva) e 
Malhada do Angicos (Florêncio Lu
ciano) tôdas de capital da região. 

Graves problemas econômicos tem 
enfrentado a indústria de exploração 
da xilita, entre êles o de incapacidade 
para a exploração em bases técnicas 
recomendáveis e o da colocação da 
produção em condições comerciais 
compensadoras. 

No momento, e numa crise que se 
prolonga desde fins de 1956, sofre a 
indústria da xilita o impacto da queda 
vertical de seus preços, pondo em risco, 
se medidas imediatas não forem to
madas, a própria sobrevivência dessa 
atividade econômica. 

É forçoso reconhecer que os pro
dutores regionais não têm contado com 
o mecanismo de defesa que a rigor só 
poderia ser criado e dirigido pelo poder 
público, pela simples circunstância de 
que a produção brasileira representa 
apenas 5% da oferta mundial, sem 
fôrça, portanto, para influir •na cota
ção dos preços internacionais. 

Começou êsse problema na época 
da guerra, quando o govêrno, através 
de acôrdos com os Estados Unidos, se 
comprometeu a fornecer xilita como 
colaboração indispensável ao esfôrço 
das nações que lutavam pela liberdade, 
e aceitou preços que já naquele período 
não correspondiam às necessidades do 
lucro razoável com a margem indis
pensável para os investimentos da or
ganização industrial. 

A segunda crise resultou de haver 
o Brasil se recusado a participar do 
acôrdo firmado entre os Estados Uni
dos, país consumidor, e os países pro
dutores de tungstênio, acôrdo que as
segurou, pelo prazo de 6 anos, o preço 
mínimo de · 55 dólares e máximo de 
65 dólares aos países signatários. Os 
nossos produtores viram-se então na 
contingência de vender a xilita a preço 
que oscilava entre 13 e 18 dólares a 
firmas que transferiam os nossos esto
ques para os países signatários do 
acôrdo, e de lá os recambiavam para 
os Estados Unidos, ganhando preço 

mínimo à custa da espoliação da pro
dução brasileira, por culpa da inépcia 
do govêrno federal. 

Na crise que começou em 1956 e 
que se prolonga ainda, com conside
rá veis prejuízos para a economia re
gional e brasileira, outros fatôres po
dem ser mencionados, entre êles o de
saparecimento da competição comer
cial a partir do momento em que a 
Mineração Wah Chang S/A (fórmula 
brasileira da Wah Chang Corporation), 
tornando-se também produtor, pelo 
arrendamento da Mina Barra Verde, 
no município de Currais Novos, ficou 
na privilegiada situação também de 
único comprador, regulando os preços 
de acôrdo com os seus interêsses e con
veniências. Isto se deu no mesmo mo
mento em que os custos de produção 
subiram vertiginosamente, pelos au
mentos de salários e pela elevação dos 
preços de materiais de trabalho e com
bustíveis. 

Não temos mercado consumidor 
nacional, senão em pequena escala, e 
o mercado internacional está pràtica
mente limitado aos Estados Unidos, e 
nesse país, aos interêsses da Wah 
Chang. A Wah Chang, operando 
24 horas por dia, produz muito mais 
do que tôdas as outras minas reunidas. 
Regula produção e preço. É, portanto, 
o dono do mercado. 

o govêrno federal, que largou os 
produtores regionais, não os ajudando 
para a exploração industrial, enquanto 
concedia tôdas as facilidades àquelas 
firmas estrangeiras, tentou em algu
mas oportunidades, e atendendo a 
apelos clamorosos da região, melhorar 
as condições de preço, aumentando o 
subsídio cambial. Cada vez que isto 
ocorria, a medida era anulada por uma 
imediata baixa no mercado interna·· 
cional. 

E · nesse instantâneo temos a situa
ção de uma das fontes de riqueza do 
Nordeste. 

No momento, lutam os produtores 
por duas soluções que lhes permitam 
atravessar a crise de preços: 

1.º) a de financiamento, pelo 
Banco do Brasil, pelo prazo de 6 meses 
de estoques limitados produzidos nas 
minas que apresentem melhores con
dições de rentabilidade e reduzida re
sistência financeira como as de Brejuí, 
Malhada do Angicos, Bodó e Cafuca 
ao preço não superior à cotação in
ternacional - treze dólares - equiva-
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lente a 11,5 dólares em pôrto brasileiro, 
por toneladas de 2 000 libras, com as 
seguintes características: 

Limite global - 50 milhões de 
cruzeiros - Base de adiantamento - · 
70% do valor mínimo ao preço de ... 
Cr$ 180,00 por quilo de concentrados 
de 70% de wo3; 

Limites individuais - Limite fi
xado pela produção média anual de 
cada mina em 1957-1958; e que daria: 

Brej~í ....... .. ...... ., 
Bodo ... . ........... .. . . 
Malhada do Angicos .. . 
Cafuca ... . . ... .. .... . 

Toneladas 
mensais 

33 · 
14 
5 

1(} 

Prazo - 6 meses a partir de se
tembro de 1959, prorrogável, se as con
dições aconselhassem; 

Garantia - Penhor mercantil de 
xilita na forma usualmente adotada ; 

Taxa de juros - 10% ao ano; 
Comissão de abertura de crédito --

1 % sôbre o valor do financiamento; 
Forma de empréstimo - Crédito 

e:rn conta-corrente. 
Dada a tendência atual à recupe .• 

ração dos preços, pode-se admitir co .. 
mo seguro que nenhum prejuízo advirá 
para o govêrno, dessa operação e que, 
se executado neste esquema não ape·· 
nas evitará perda de divisas para o 
Brasil como fornecerá um !clima de 
les~belecim..ento sa.dio na exportação 
do produto . 

Ao que nós adiantamos: social
mente, então seria mais proveitosa 
ainda a operação fixando o operaria
do, vítima da· paralisação das minas, 
que passaria com suas famílias à si
tuação de simples flagelados, o que 
convém evitar. 

De acôrdo com o govêmo ameri-· 
cano pagar-se-ia em x.ilita no prazo 
de 5 anos a dívida decorrente da sus
pensão das entregas de minerais ra
dioativos, cuja exportação foi proibida 
por contingências da segurança nacio
nal. Essa solução teria a vantagem 
para os produtores de assegurar preço 
estável por um prazo razoável cujos 
resultados financeiros, permitiriam, 
além da sobrevivência da exploração 
atual, a expansão das operações em 
condições técnicas e econômicas, mas 
além dessas providências de curto pra
zo é indispensável que, com a extensão 

ao Rio Gra:nde do Norte da energia 
de Paulo Afonso, se iniciem os estudos 
visando à futura instalação da siderur
gia do tungstênio que terá em currais 
Novos seu centro natural, com tôdas as 
condições que indicam esta zona como 
centro do desenvolvimento da indústria 
mineral. 

2 . Setor agropecuário 

É o Seridó possuidor do melhor al
godão brasileiro, de fibra longa, e a 
sua pecuária fornece a melhor carne 
e o melhor queijo da região, graças às 
peculiaridades do solo e à obstinação 
de sua gente, que desbrava e amanha 
a terra sob condições as mais hostis 
que a natureza pode oferecer ao ho
mem em todo o Nordeste brasileiro. O 
seridoense, levado por seu alto senti
mento de amor à terra e premido por 
tais condições, criou o que pode ser 
considerado um estilo de sobrevivência 
próprio, sem o qual seria impossível a 
vida dentro das condições do seu meio . 

Em flagrante contraste com a fi
siografia geral da região, surgem o al
godão mocó e o gado como as prin
cipais fontes de renda, no setor agro
pecuário. Face a tal conjunto de cir
cunstâncias, não seria possível desen
volverem-se tais riquezas, sem uma sé
rie de problemas, até hoje sem solu
ções práticas, que tornariam essas ati
vidades econômicas razoàvelmente lu
crativas e racionais. 

A agricultura na região do Seridó, 
ressalvados os casos das serras do Dou
tor e de Santana, onde predominam 
as características ecológicas das zonas 
de caatinga, com melhores condições 
de solo e pluviosidade para o agricultor, 
está limitada à cultura do algodão 
mocó e às culturas de cereais, produtos 
de sobrexistência, nas terras úmidas 
dos açudes, que complementam o ins
trumento de fixação do homem à terra. 

Dentre os inúmeros e complexos 
problemas da agricultura seridoense, 
ressalta como um dos mais graves, a 
escassez de bons solos agrícolas, redu
zidos que estão ao pequeno número de 
faixas ú~das dos poucos açudes, e 
dos limitados baixios de formacão 
aluvional. Dêste problema fundamen
tal, que impõe a necessidade imperiosa 
de um aproveitamento intensivo do 
solo cultivável, decorrem vários outros, 
sugerindo soluções urgentes, e recla
mando providênClas inadiáveis, que 
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pela sua maior gravidade, seriam as · 
seguintes: 

V'> Adoção de método de cultivo 
e práticas conservacionistas, visando a 
rendimentos mais elevados, sem con
tudo comprometerem a fertilidade do 
solo. Assim, os plantios em curva de 
nivel e o cuidado de deixar os solos 
agricolas descobertos, expostos à ação 
direta do sol e dos ventos o mínimo 
possível, constitui medida de grande 
alcance prático para conservar o solo 
e aumentar a sua produtividade. 

2.ª) Emprêgo de sementes sele
cionadas, cujo rendimento é 30 a 40% 
mais elevado do que os de sementes 
comuns . 

3.ª) Emprêgo de adubos orgânicos 
e químicos de elevado grau de eficiên
cia. 

4.ª) Emprêgo criterioso de inse
ticidas no combate às pragas da la
voura - outra medida que se impõe 
para assegurar melhores rendimentos 
culturais e econômicos. 

5.ª) Criação de facilidades aos 
agricultores por meio de um serviço de 
revenda, com financiamento para a 
aquisição de vasilhame adequado para 
armazenamento e conservação dos 
grãos alimentícios na própria unidade 
de exploração agrícola . 

6.ª) Além dessa, como medida de 
ordem geral, e onde fôr mais indicado, 
a construção de uma rêde de silos e 
armazéns gerais na região, preservan· 
do o setor comercial das safras de 
grãos, com vista à qualidade . e ao 
preço. 

7.ª) Aproveitamento das terras 
úmidas em tôrno dos açudes com plan
tações de espécies frutícola de sistema 
radicular profundo, capazes de apro
veitar a água em profundidades maio
res nos períodos de longa estiagem. 
Igualmente com a produção de horta
liças diversas que, aliadas às frutas, 
contribuiriam para o melhor balancea
mento e equilíbrio alimentar da po
pulação. 

8.ª) Criação de postos de defesa 
sanitária vegetal, nos pontos mais in
dicados da área, para assistência aos 
agricultores, no combate às pragas . 

9.ª) Aparelhamento das casas de 
lavoura, conseguindo junto ao govêrno 
federal a liberação do crédito rotativo 
do Ministério da agricultura, incluído 
totalmente no Plano de Economia, com 
efeitos danosos para a economia da 
região. 

Outro grave problema de igual im
portância ao anteriormente citado, 
talvez mais grave ainda pelas conse
qüências desastrosas que acarreta, é o 
da falta de água . · 

As rochas cristalinas, que predo
minam na estrutura geológica do Se
ridó, representam condições desfavorá
veis à formação de reservas hídricas 
subterrâneas, com água de boa quali
dade, exploráveis econômicamente. Es
ta situação, agnavada pela ausência 
quase total de revestimento florístico 
do solo, faz com que predomine na zo
na o escoamento superficial das águas 
que só a açudagem pode deter e dar
-lhes condições de aproveitamento ra
cional. 

A pouca vegetação nas terras do 
Seridó, constitui outro problema da 
maior gravidade, assumindo as mais 
das vêzes proporções alarmantes, pela 
ausência completa de cobertura vege
tal, resultante geralmente da devasta
ção indiscriminada da flora . Tal pro
cedimento levou os solos mais inclina
dos pelo efeito da erosão, a um estado 
de degradação agrícola, que torna difi
cil, senão impraticável, a sua recupe
ração por meio de práticas conserva
cionistas racionais . 

Pecuária - Problemas e sugestões 
- Levando-se em conta as necessida
des gerais da vida regional, e ainda a 
ausência de mercado próximo especia
lizado em produtos da pecuária, res
salta que não seria de todo econômi
camente produtivo atribuir-se à ex
ploração pecuária da região uma fun
ção econômica única e especializada, 
mas, teria de ser diversificada, com 
vista à produção de carne, leite e ani
mais de trabalho. 

Assim, não teria sentido econômi
co bem definido a difusão de uma ra
ça pura, única na r·egião, a não ser 
que dispuséssemos de espécimes de 
função mista, com características de 
adaptação às condições do meio . 

No exame mesmo superficial dos re
banhos da zona do Seridó, surgem mui
tos problemas que estão a reclamar, 
quanto ao tipo zootécnico, conforma
ção e produção dos animais que os 
compõem. O tipo de gado proveniente 
das remotas importações européias, à 
época da colonização, já não se adapta 
ao meio, degenerando a espécie, com 
sensíveis prejuízos para o pequeno 
mercado de carne. 

Assim, face a tal estado de coisas, 
necessário se torna a concretização dos 



RESENHA E OPINIÕES 597 

seguintes planos para o aprimoramen
to da pecuária: 

l.º) Criação de diversos postos 
zootécnicos em vários pontos da área, 
onde fôssem mantidos reprodutores 
das raças leiteiras mais facilmente 
adaptáveis às condições do clima do 
Seridó, além de exemplares das raças 
indianas, para o cruzamento com o 
gado já existente e com os animais 
importados. 

2.º) criação de postos de defesa 
sanitária animal no sentido de tornar 
possível a manutenção de reprodutores 
de alta linhagem nos postos zootécni
cos e nas próprias fazendas, além de 
desenvolver um constante e intenso 
trabalho de profílaxia dos rebanhos, 
com vista à eliminação das epizootias 
mais comuns. 

3.0 ) Instalação de serviços de 
agrostologia, visando ao conhecimento 
das forrageiras nativas, à introdução 
de espécies novas, vindas de condições 
idênticas às nossas, sobretudo com 
vistas à difusão de espécies arbóreas, 
por serem estas de mais fácil adapta
ção à viêla vegetal no clima quente e 
sêeo, valendo frisar a êsse respeito, a 
existência do faveleiro, euforbiácea 
silvestre existente com abundância 
n~sta zona. 

4.º) Desenvolvimento da produ
ção algodoeira na área como fonte sub
sidiária que é, através do seu benefi
ciamento, de importante alimento pro
téico para o gado . 

5.º) Desenvolvimento da açuda
gem particular pela possibilidade que 
representa para a produção de forra
gem verde para o gado. 

6.0 ) O sabor característico da 
carne do Seridó e a condição física que 
ostentam os seus rebanhos, mesmo du
rante as épocas de prolongada estia
gem, levantam no espírito dos estu
diosos e observadores do fenômeno, 
suspeitas de que a pecuária seridoense 
esteja recebendo através da pastagem 
e da água a influência de algum• com- , 
ponente da riqueza mineral da região, 
como explicação mais satisfatória, tal
vez, para o fenômeno que se verifica. 

Conviria, então, que pesquisas 
fôssem conduzidas no sentido de es
clarecer-se o assunto, pois, uma vez 
realmente comprovados os fatos que 
dão motivo a essa observação, seria o 
caso de se passar a aplicar o elemento 
por êle responsável, artifiCialmente, no 
melhoramento das pastagens e da 
própria natureza . 

7.0 ) Maior facilidade aos criado
res, para a obtenção de créditos para 
a aquisição de reprodutores. 

8.0 ) Incremento da indústria lei
teira na região, criando-se condições 
mais favoráveis ao seu desenvolvimen
to, como financiamentos a longo prazo 
com juros módicos, isenção de impos
tos nos primeiros anos, e estabeleci
mento do Instituto Técnico-Industrial 
de Lacticínios, em uma das cidades da 
zona do Seridó. 

No estudo da cultura algodoeira do 
Seridó, o que nos impressionou mais 
sêriamente foi o fato de estar reduzida 
hoje a uma atividade pouco lucrativa, 
senão mesmo deficitária, condenada 
portanto ao declínio e à decadência, 
pois sem lucro não haverá o estímulo 
que desenvolve e aumenta a produção. 
- Como causas determinantes desta 
situação, mencionaremos: 

1.0 ) Alto custo unitário da pro
du,ção; 

2.0 ) Baixo rendimento cultural 
por área; 

3.0 ) Preço comercial pouco com
pensador para o produtor. 

Alto custo unitário de produção -
O encarecimento da mão-de-obra, 
indispensável à broca do mato, plan
tio, limpas, colheitas e de tôda ati
vidade agrícola; o preço cada vez mais 
alto das máquinas, enxadas, insetici
das; os transportes absorvendo alta 
porcentagem do que recebe o agricultor 
quando vende o seu produto; a inci
dência direta ou reflexa de uma série 
de impostos com vários nomes rotula
dos, elevando fatalmente o teto altís
simo do custo da produção . Contabili
zados êstes gastos acrescidos dos juros 
dos capitais, conclui-se pela grande, 
senão completa, redução da margem 
de lucros para o agricultor. A sobre
vivência da cultura algodoeira, têmo-la 
ainda ao preço do regime de fome e 
trabalhos estafantes dos "meeiros", 
aliado ao desequilibrio financeiro dos 
proprietários, que "escapam" com 
vendas anuais de gado e outros bens, 
adquiridos em outras fontes. 

Baixo rendimento cultural por 
área - Enquanto, utilizando métodos 
modernos de cultura, a Estação Expe
rimental do seridó, no município de 
Cruzeta (RN) obtém uma produção de 
500 quilos por hectare, os agricultores 
do Seridó obtém apenas 180 ou 200 em 
igual área, seguindo velha e superada 
rotina agrícola. Contribuindo para 
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êsse precano resultado, apontamos o 
abandono em que deixamos a terra, 
da qual queremos tudo, sem · lhe dar 
nada . 

Enquanto êste empobrecimento 
caminha a passos largos, o agricultor 
não recebe a orientação convincente 
para iniciar a recuperação, possível 
através de um acertado emprêgo de 
adubos. 

A baixa produção é agravada por 
não haver suficiente distribuição de 
sementes selecionadas na hora opor
tuna, quando a necessidade e a igno
rância levam o agricultor a plantar 
sementes de péssimas qualidades, ad
quiridas em qualquer parte. 

Contribui igualmente para a pro
gressiva queda de produção a consor
ciação esgotante utilizada em tôda 
parte, com espaçamento irregular e 
condenável, muitas vêzes. 

Finalmente, a praga completa o 
ciclo de perseguição, debilitando, se
não matando, a planta e desqualifi
cando o produto. O freqüente malôgro 
do combate às pragas nos adverte da 
possibilidade da adulteração dos vene
nos comprados, ou então êrro no mé
todo de sua aplicação . São essas, em 
linhas gerais, as causas da nossa pe
quena produção por área agrícola. 

Preço comercial pouco compensa
dor para o produtor - O preço justo 
de venda do algodão seria obtido atra
vés de •um levantamento da despesa 
total de produção, acrescida da mar
gem de lucro que proporcionasse o de
senvolvimento e aperfeiçoamento cres
cente da atividade humana. O preço 
mínimo estabelecido pelo govêrno, 
longe de resolver, agravou a crise, 
dando uma base legal à injustiça que 
o mercado comercial perpetra contra 
a agricultura algodoeira. A igualdade 
de preço para o algodão seridó 34/ 
/36 mm desestimula aquêles, que, pa
trióticamente, insistem em cultivar as 
linhagens selecionadas do algodão 
mocó 36/38, 38/40 mm . 

V - SUB-REGIÕES 

1 . Serra de Santana 

A serra de Santana, que se inicia 
ao nordeste de Currais Novos, na de
pressão de Cêrro Corá, tomando rumo 
leste-oeste e atravessando terras dos 
municípios de Cêrro Corá, santana do 
Matos, São Vicente, Currais Novos e 
Florânia, modifica o relêvo da região 

do Seridó, que forma um verdadeiro 
vale sêco de clima semi-árido. 

A chamada "Chapada da Serra", 
que é a área realmente cultivável da 
serra de Santana, se constitui de uma 
ifaixai de 80 quilômetros de ,compii
mento, com uma largura oscilando de 
4 a 20 quilômetros e altitude média de 
670 metros. 

O solo, a altitude, as chuvas e o 
clima possibilitam nessa região a. ex
ploração heterogênea de culturas agrí
colas como milho, feijão, fava, man
dioca, sorgo, batata, amendoim, pinha, 
manga, jaca, caju, graviola, mamona, 
sisa! e algodão. 

A precipitação pluviométrica nos 
anos de inverno varia de 500 a 550 mi
límetros . 

o escoamento da produção agrí
cola é facilitado pehr existência de 
vias de comunicação de construção 
simples, havendo ligações com quase 
todos os pontos da Chapada. 

A área cultivada dos municípios 
compreendidos na serra de Santana é 
de 13 700 hectares e a não-cultivada 
de 59 700 hectares. A produção de fa
rinha de mandioca, milho, feijão, fava, 
mamona e sisai, relativa ao ano de 
1957, nos cinco municípios citados, foi 
de 2 826 toneladas, no valor total de 
Cr$ 23 314 000,00. 

Seus problemas - os problemas da 
serra de Santana foram recentemente 
estudados pelo agrônomo João da Mata 
Toscano Neto e êsse estudo deve ser
vir de base à formulação do "Plano de 
Aproveitamento da Serra de Santana", 
a ser executado sob a supervisão da 
Secretaria da Agricultura do estado 
ou do Ministério da Agricultura, em 
convênio com as prefeituras da região 
e órgãos de iniciativa privada . 

Aguas - Durante o verão e nos 
anos de sêca, principalmente, a popu
lação da Chapada fica sujeita, para 
seu consumo diário à água transpor
tada da cidade de currais Novos e de 
outros pontos distantes, porque os re
servatórios ou os pequenos poços já 
existentes se esgotam fàcilmente, dei
xando a agricultura e os rebanhos 
carentes dêsse precioso elemento . 

Terras - A Chapada da Serra 
ainda é largamente aproveitada na 
criação de gado, com prejuízo das pos
sibilidades agrícolas a explorar, para 
torná-la o celeiro do Seridó. 

Armazenagem dos produtos agrí
colas - A produção de farinha, mi-
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lho, feijão, fava, em 1957, foi de 
1 635 000 quilos. Admitindo-se que 40% 
dessa produção se destinem ao consumo 
dos 8 300 habitantes da região, o res
tante (um milhão de quilos, aproxi
madamente) é exportado para as ci
dades vizinhas e demais pontos dos 
municípios do Seridó. A inexistência 
de silos para armazenagem no local, 
para preservação dos cereais da de
teriorização a que estão expostos, obri
ga o produtor a oferecer a sua merca
doria, !llOS centros comerciais · mais 
próximos, com sensíveis prejuízos para 
sua economia. 

outros problemas - Há ainda a 
considerar, como problemas que inci
dem negativamente na economia da 
região, a ausência de financiamento da 
produção do pequeno agricultor, a fal
ta de escolas e de postos médicos em 
tôda a área, constituindo assuntos que 
devem merecer a especial atenção dos 
poderes públicos. 

Serviços reali,zados pelos poderes 
públicos 

DNOCS - Foram perfurados na 
Chapada seis poços tubulares com uma 
vazão total de 8 400 litros/hora. Dês
tes existem dois na vila de Lagoa Nova 
- município de currais Novos, apa
relhados com cata-ventos. Entretanto, 
a água por êles fornecida não se pres
ta ao consumo humano . Dos restan
tes, dois foram apenas perfurados e 
os demais necessitando de reaparelha
mento geral. Dêstes, cabe uma refe
rência especial ao poço 47-RN-58 cons
truído pela prefeitura municipal de 
Cêrro Corá. Embora se saiba que a 
água nêle encontrada possui excelen
tes qualidades para o consumo, o poço 
ainda não pôde ser concluído, por falta 
de recursos da municipalidade que não 
obteve a ajuda do estado ou da União. 

Levantamento agrogeológico e pes
quisas geofísicas - Em 1952, foi reali
zado um levantamento do solo da área 
considerada, pelos professôres Paulo 
Vegeler, Alcides Frainco, Alfredo Er
nesto Géve, Tatiana May de Vegesack 
e Frederico Nagy. Nestes estudos che
gou-se às seguintes conclusões: a) o 
elemento principal destruidor da Cha
pada permanece sendo a erosão, devi
do, principalmente, às chuvas torren
ciais de março, abril e maio; b) tor
na-se aconselhável a abertura de poços 
que seriam alimentados pelas chuvas 
anuais; c) em vista da conformação 
geológica do solo, é desaconselhada a 

construção de grandes açudes na Cha
pada. 

Assistência técnico-agranómica e 
crédito rural supervisionado - Há 
quatro ou cinco anos a Associação 
Nordestina de Crédito e Assistência 
Rural (ANGAR), através do escritório 
de Currais Novos, iniciou suas ativida
des em alguns pontos da Chapada, com 
alguns resultados compensadores, po
sitivados nas transformações observa
das em processos e medidas agrotécni
cas adotadas nos trabalhos do campo, 
pelos habitantes da citada região. · 

Escritório técnico de agricultura 
Brasil-Estados Unidos - Prajeto 40 -
O ETA instalado no Recife iniciou suas 
atividades no Rio Grande do Norte, em 
1959, na chapada da serra de Santa
ina. Foram realizados estudos de adap
tação, competição e rendimento de va
riedades de plantas oleaginosas e for
rageiras, com resultados interessantes 
nas observações feitas com o amen
doim e o sorgo. 

2. Vale do Piranhas 

O vale do Piranhas apresenta ex
celentes condições de aproveitamento 
com o rio parcialmente perenizado, o 
que permite aumentar e melhorar a 
criação de gado e a produção agrícola. 

Um rio perene, ou perenizado, 
numa região em que a água é, por ex
celência o fator limitante da produção, 
representa, por assim dizer, uma im
portante condição para o desenvolvi
mento das atividades econômicas em 
que se ocupam as populações ribeiri
nhas. 

O sistema do alto Piranhas, pinça
do aos rios Piancó e Aguiar, respecti
vamente pelas barragens do Curema e 
Mãe d'Agua, veio criar graças a des
carga permanente de suas turbinas, 
uma animadora possibilidade para a 
região do Seridó pela perenização do 
rio Piranhas que abrange as localida
des de Jardim do Seridó, São Fernan
do, Jucurutu e São Rafael. 

Dada a estimativa de apreciável 
área irrigada ao longo dêsse trecho 
impõe-se como medida preliminar para 
o seu aproveitamento a providência de 
um levantamento agrológico e cadas
tral das terras marginais do vale, no 
sentido de se conhecer a qualidade do 
solo, as possibilidades de drenagem e 
outras características básicas para 
fins de irrigação . 
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É indispensável aprofundar e com
pletar os estudos sôbre os seguintes 
pontos: 

a) projeto visando à construção 
do açude Boqueirão de Oiticica, desti
nado à irrigação do baixo Piranhas; 

b) a perenização do rio Piranhas, 
resultante do sistema Curema-Mãe 
d'Agua; 

c) utilização imediata 'das várzeas 
irrigáveis do Piranhas no trecho com
preendido pelos municípios de Jardim 
de Piranhas, São Fernando, Jucurutu 
e São Rafael, numa extensão aproxi
mada de 70 quilômetros; 

d) introdução de forrageiras de 
elevado teor alimentício, para a ma
nutenção de um melhor rebanho lei
teiro; 

e) extensão da energia do São 
Francisco, para substituição dos con
juntos "diesel" e em futuro próximo; 

f) criair maiores facilidades aos 
agricultores na aquisição de motobom
bas, sementes, mudas e animais de alta 
produtividade .. 

VI - S~CA E AÇUDAGEM 

A sêca, segundo os modernos es
tudos econômicos, realizados sôbre o 
Nordeste, não é, como até bem pouco 
se pensava, o único e grande problema 
da região, mas apresenta apenas um 
dos aspectos no complexo de fatôres 
que nos têm identificado como uma 
área subdesenvolvida. 

No Seridó, a escassez de extensas 
áreas para a grande irrigação tem li
mitado as possibilidades econômicas 
da grande açudagem pública. Em tais 
circunstâncias cabe aos açudes públi
cos já existentes e a serem construídos 
a função principal de núcleos produ
tores de sementes selecionadas, mudas 
e outros elementos de assistência aos 
agricultores, com uma escala de méto
dos, práticas e ensinamentos, a influ
enciar e nortear a iniciativa particular 
na exploração racional do solo. 

A açudagem particular, existente 
na região, fruto exclusivo da iniciativa 
privada, tem trazido substancial con
tribuição à exploração agropecuária 
nas fazendas, representando mesmo, 
podemos dizer, a principal razão de ser 
da vida nas propriedades rurais da 
região. 

A intensificação da pequena açu
dagem particular na região com base 

na ampla demonstração feita nos re
sultados já existentes, mediante a con
cessão de facilidades financeiras, cons
titui providência das mais objetivas 
no sentido de se dar estabilidade à 
economia da propriedade rural do Se
ridó. Todavia para o desenvolvimento 
de um programa de tal natureza depa
ram-se os particulares com a dificul
dade decorrente da falta de patrulhas 
técnicas, devidamente equipadas para 
o estudo adequado dos projetos d'Os 
açudes a serem construídos, e que fre
quentemente cria sérios obstáculos ao 
agricultor ao se apresentar às institui
ções de crédito para obter os recursos 
financeiros necessários à execução da 
obra. Seria o caso, a nosso ver, de criar 
o DNOCS, na área uma "residência" 
com o fim de atender não somente 
às solicitações dos agricultores para 
fins de execução imediata, quer se 
trate de, açudes a . serem construídos 
inteiramente com recursos próprios, 
quer sejam por cooperação com o 
DNOCS. 

Igual providência tem ainda sen
tido altamente objetivo com vistas aos 
estudos de outros açudes possíveis de 
serem construidos, mesmo que não seja 
para construção imediata, mas visando 
à formação de uma reserva de projetos 
para um intenso programa de execução 
por ocasião da emergência das sêcas . 
Isso, ao mesmo tempo que possibilita
ria o emprêgo da mão-de-obra deso
cupada em locais próximos de sua ha
bitação, evitando grandes deslocamen
tos, aliviaria consideràvelmente a enor
me pressão dos nossos trabalhadores 
sôbre os diversos órgãos do poder pú
blico atuantes na região sêca, além de 
ir aumentando progressivamente as 
condições de resistência da proprkda
de rural ao fenômeno de depressão 
econômica ocasionada pelas sêcas. 
Com estas e com o mesmo objetivo se
ria de grande interêsse o planejamento 
de outros melhoramentos que viessem 
melhorar a estrutura econômica de 
cada unidade de exploração que pudes
sem ser atacados por ocasião das sêcas. 

VII - A V ALORIZAÇAO HUMANA 

1. Problemas sociais 

O problema social da !região do 
Seridó apresenta-se sob dois aspectos: 
um mais amplo, de interêsse de tôda 
esta zona - o homem rural, e outro 
mais restrito - o trabalhador da _ in-
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dústria. No primeiro caso o homem ru
ral encontra-se socialmente desajusta
do . Não há espírito de classe, nem 
também se acordou para isso. A impre
vidência gerou o desconfôrto em mui
tos lares. Existe o hábito de se esperar 
tudo dos poderes públicos e em conse
qüência a decepção. Verifica-se algu
ma injustiça social entre P,atrões e mo
radores. O êxodo rural considerado 
inevitável desajustou muitos lares se
parando das famílias os seus chefes . 
Desaparece o amor ao trabalho. Há 
um clima geral de insatisfação social. 

O homem da indústria encontra-se 
melhor amparado socialmente, com 
entidades de classes e serviços assisten
ciais. 

Verifica-se na região do Seridó, de 
maneira generalizada, quase completa 
ausência de espírito associativo . Das 
organizações sociais existentes a mino
ria funciona regularmente; a maioria 
vive em estado precário de funciona
mento, por vários motivos, dentre os 
quais citaremos: 

- processo vertical de instituição 
dessas entidades, geralmente 

· acobertadas pelos poderes pú
blicos; 

- falta de educação de base para 
que a comunidade participe ati
vamente e desenvolva o espírito 
associativo. 

E esta situação não será corrigida 
sem a coordenação de esforços das en
tidades existentes para promover a 
educação do homem para a vida em 
grupo, a orientação de cada classe 
(agricultor, criador, trabalhador rural, 
minerador, etc.) a fim de que suas as
sociações venham a ser dirigidas por 
pessoas operantes da classe e partici
pantes da própria comunidade e o in-

· centivo ao revigoramento das entidades 
existentes através de: 

- reuniões educativas 
- divulgação através 

audi-visuais (rádio, 
te, cartaz, etc.) . 

periódicas; 
de meios 

alto-falan-

Aspectos da vida de família - A 
família como instituição básica conser
va ainda sua estrutura social cristã, 
recebendo, contudo, influências de 
agentes externos, como sejam: 

- o econômico, sintetizado na âin
sia de sobrevivência, gerando indivi
dualis~o e a ausência de educação -

fator do qual decorre a ignorância da 
proteção legal à família ; o descaso pe
los hábitos de higiene, da alimentação 
e do vestuário; o desconhecimento dos 
direitos e deveres da família; e a falta 
de i1ntercâmbio da família com a escola. 

Há, na quase totalidade dos muni
cípios da região, clubes de mães, aju
dados pelo Departamento da Criança 
e pelo FISI, trabalho da ANCAR nos 
municípios de Santa Cruz e Currais 
Novos, cobrindo parte dos municípios 
de Cel. Ezequiel, São Bento, Campo 
Redondo, São Vicente e Cêrro Corá . 
Trabalho do SESI, através de um 
núcleo regional em Currais Novos. 

Todos êsses serviços apresentam, 
de modo geral, as seguintes deficiên
cias: 

falta de recursos - materiais 
e humanos - para que as obras 
e entidades possam promover 
com maior eficiência o trabalho 
de educação da familia; 

- falta de seleção e preparação 
dos elementos dirigentes; 

__: pouca participação da comuni
dade; 

- ausência de assistência técnica 
e apoio dos órgãos competentes. 

Em relação à habitação, observa
·mos que: 

- a superpopulação das faixas, da 
maioria dos açudes públicos, 
acasiona somente problemas 
econômicos, assim como, desa
justamentos morais, deficiência 
de higiene, etc. Como esclareci
mento fornecemos os seguintes 
dados: · 

Açude Itãs 

Capacidade ............ . 
Airea cultivável ....... . 
Total de famílias resi-

dentes .. .. .. .. .. .. .. . 
Total geral de habitantes 

Açude Cruzeta 

29 878 500 m• 
2 874Ha 

242 
1658 

Capacidade . . . . . . . . . . . . 29 875 500 m• 
Area cultivável ... . ..... . 
Total de familia resi-

dentes ... ............ . 
Total geral de habitantes 

818 
4 803 
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- as condições de habitação das 
minas satisfazem em parte en
quanto há, ali, residências 
construídas obedecendo satisfa
tórias medidas de salubridade, 
higiene, etc. ; 

- outras não oferecem o mínimo 
de ccmfôrto; 

- considerando, todavia, de ma
neira generalizada o aspecto 
residencial do pequeno agricul
tor e mesmo do trabalhador ru
ral da zona em estudo, verifica
mos que, embora êstes últimos 
não possuam casa própria, es
tão, em comparação com outras 
regiões do estado, em melhores 
condições. 

Quanto à recreação 

Sistemàtlcamente não há educação 
com base recreativa. A ANCAR, o SES!, 
os clubes de mães e as entidades pa
roquiais realizam atividades educativas, 
que, infelizmente não satisfazem às 
necessidades do meio. 

As diversões mais comuns são: 
- jogos - baralho, bilhar e ou

tros; 
- bailes, nas cidades, realizados 

nos clubes e na zona rural, nas 
residências familiares; 

- cinemas; 
- festas populares - vaquejadas, 

"São João", "Natal" novenas 
em família, etc.; 

- esporte - futebol, voleibol e 
outros; 

Da falta de recreação orientada 
decorrem vários problemas: 

- embriaguez; 
- vício do jôgo-de-azar; 
- prática de superstições, etc. 

Condições do trabalhador - A co
missão estudou a situação do homem 
trabalhador sob dois aspectos: no meio 
rural e no meio industrial. 

- No meio rural - As condições do 
trabalhador rural são precárias e las
timosas, provenientes de vários fatôres: 

- salários baixos em relação ao 
alto custo de vida; 

ausência de qualquer proteção 
legal; 

- superpopulação das terras agrí
colas; 

- condições climáticas desfavorá
veis, e 

- falta de orientação previden
ciária. 

Não há meios de amparo e prote
ção ao trabalhador rural. 

No meio industrial as condições 
são melhores, mas não as desejáveis . 
O salário ainda não é suficiente. Para 
uma minoria da classe industriária há 
sindicatos, serviços assistenciais e pre
videnciários . 

Funcionam, para atender a essas 
necessidades, a 

Agência do IAPETEC; 
Serviços assistenciais das minera

ções; 
Núcleo Regional do 
STI da Extração 

SES!; 
de Minérios, 

ouro, etc.; 
Médicos credenciados do IAPC, 

!API e IAPETC'. 
Embora não sejam ainda satisfató

rios, os serviços assistenciais que me
lhor atendem são os mantidos pelas 
emprêsas patronais . Os órgãos previ
denciários mantêm serviços precários, 
que longe estão de atender às necessi
dades reais dos trabalhadores. 

:)jóillõ-

Diante do exposto concluímos que: 
- as instituições condizentes aos 

interêsses _do homem trabalha
dor, na quase totalidade, não 
funcionam; 

- o homem rural não tem educa
ção para promover o funciona
mento de seus grupos associa
tivos; 

- quase tudo que o poder público 
criou em amparo ao rurícola 
tem sido desvirtuado . 

2. Educação 

0 aparelhamento educacional no 
Seridó apresenta defeitos comuns a 
outras zonas do estado e do país . A 
insuficiência de técnicos educacionais 
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competentes nos municípios que com
põem a região avulta como a causa 
primaz de inúmeras deficiências, facil
mente identificáveis. 

Preparar devidamente e fixar o 
técnico, eliminando a improvisação de 
educadores, é ponto fundamental em 
qualquer plano que vise ao melhora
mento do panorama educacional. 

Concomitantemente, impõe-se le
van ta·r as necessidades reais da região 
em matéria de ensino, em função, in
clusive das exigências dos planos de 
desenvolvimento que vierem a ser for
mulados para aplicação na área. Nesse 
levantamento, particular atenção de
verá ser dada ao ensino técnico-pro
fissional, pràtlcamente inexistente. 

A subdivisão da zona escolar do Se
ridó em subzonas, plano já objeto de 
cogitação, facilitaria a administração e 
o funcionamento do sistema educacio
nal na área, permitmdo o atendimento 
equitativo das necessidades de tôda a 
região . 

Independentemente da formulação 
de planos de maior profundidade, há 
problemas que estão a exigir ação ime
diata. É o caso por exemplo, das esco
las de iniciação agrícola existentes na 
região, com prédio instalado, diretores 
e funcionários nomeados, mas sem de 
fato funcionarem. Trata-se de um ab
surdo que é de maior interêsse elimi
nar, a bem do prestígio e da autoridade 
do poder público. 

Cumpre, igualmente com urgência, 
elevar várias escolas reunidas nos di
versos municípios da região à categoria 
de grupos escolares, possibilitando a 
conclusão do curso primário e possível 
acesso ao ensino secundário . Devem, 
ainda, ser tomadas medidas pelo estado 
para regularizar a distribuição do ma
terial escolar destinado às escolas e 
grupos do Seridó, cujo desaparelha
mento é patente. 

Seria também da maior utilidade 
encetar entendimentos com o govêrno 
federal a fim de que sejam instituídos 
cursos intensivos de férias nos muni
cípios mais importantes. 

Finalmente, como base para medi
das de maior alcance, impõe-se desde 
logo a necessidade de conversações com 
o Instituto Nacional do Ensino Pedagó-

gico (INEP) , Diretoria do Ensino In
dustrial, Serviço de Educação Rural e 
Superintendência do IDnsino Agrícola e 
Veterinário, a fim de, através de acôr
do de cooperação, ser obtida a assistên
cia do govêmo federal para a investi
gação das necessidades e expansão do 
ensino técnico-profissional na região, 
à base das reais exigências do seu pro
gresso. 

A educação rural, através do ser
viço de extensão agrícola mantido pela 
ANCAR. 

No setor da educação rural, devem, 
ainda, ser estudadas as possibilidades 
de expansão do serviço de extensão 
agrícola mantido pela ANCAR, de modo 
que possa alcançar maior número de 
agricultores. Nesse sentido, deveria o 
estado, entre outras providências, in
teressar-se junto ao govêrno federal 
para que libere com oportunidade as 
verbas destinadas àquela instituição, 
destinando-lhe, nos próximos orçamen
tos dotações para aplicação especifica 
no Rio Grande do Norte . 

3. Saúde 

No setor de saúde, a região do Se
ridó não difere em quase nada do qua
dro geral que apresenta o Rio Grande 
do Norte, no que tange à criação, fun
cionamento •e manutenção de obras 
hospitalares, necessidade premente de 
tôdas as zonas econômicamente fortes, 
cujo desenvolvimento não pode sofrer 
solução de continuidade, sem uma equi
paração condizente com as suas neces
sidades e deficiências nesse setor. 

Evidentemente não há falar em 
progresso econômico de uma região, 
sem o problema da saúde do seu povo, 
·resolvido, ou pelo menos planejado. No 
Seridó, as obras já existentes, tôdas 
elas se ressentem da falta de apare
lhamento adequado para o funciona
mento normal, e para o alcance dos 
seus objetivos. 

Assim é que situando o problema 
nos diversos municípios do Seridó, te
mos Ouro Branco, São João do Sabuji, 
Carnaúba dos Dantas, cruzeta, São Vi
cente e Jucurutu contando apenas com 
um pôsto de saúde, mantido pelas res
pectivas prefeituras, inexistindo nos 
mesmos uma só maternidade . Em con
traposição, os municípios de Parelhas, 
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Serra Negra do Norte e Santa Cruz, en
contram-se regularmente aparelhados 
nesse particular, atendendo normal
mente às suas populações. 

O município de Currais Novos, por 
sua vez, mesmo contando com o Hos
pital Padre João Maria, não se encon
tra, nesse setor de saúde à altura do 
seu progresso e do seu desenvolvimento. 
Basta salientar, que êsse hospital já 
não comporta o número de atendimen
tos que mantém regularmente, apre
sentando deficiências as suas acomo
dações. Da mesma forma, inexiste ma
terial cirúrgico, sendo necessária uma 
providência urgente no sentido de am
pliação de suas dependências, com a 
construção de um nôvo pavilhão, bem 
como a aquisição de uma ambulância. 

Já no município de Jardim do 
Seridó, funcionam diversas instituições 
de assistência à saúde, tais como uma 
maternidade, um hospital-materni
dade e um pôsto de puericultura, em 
fase final de acabamento e um abrigo
-dispensário em funcionamento, com 
capacidade para 20 agregados. 

Caicó, por sua vez, com o Hospital 
do Seridó, mas êste, por absoluta falta 
de recursos e auxílios governamentais, 
tende para o fechamento, caso não se
jam tomadas imediatas providências 
nesse sentido. Dispõe ainda de uma 
maternidade, e um pôsto de puericul
tura . Outro hospital vem surgindo em 
Caicó, o que poderá representar sensí
vel melhoria nos seus serviços de assis
tência à saúde . 

Nos demais municípios, a situação 
é idêntica, faltando-lhes amparo do 
poder público e das entidades privadas 
que mantêm as diversas instituições de 
assistência hospitalar. 

VII - CONCLUSÕES GERAIS 

Do exame objetivo da realidade 
econômica e social do Seridó, podemos 
recolher algumas conclusões gerais 
imperativas: 

1.ª) Os níveis econômicos e sociais 
da vida do Seridó revelam tôdas as 
características das regiões subdesenvol
vidas, e exigem, por isso mesmo, o es
fôrço global, sistemático e planejado, 
através de medidas que se inspirem na 

justiça social, na organização técnica 
do trabalho, na organização dos mer
cados, evita,ndo a dominação dos eco
nômicamente fortes sôbre a massa in
defesa dos produtores de matérias
-primas e dando ao trabalho rural e às 
primeiras iniciativas a oportunidade 
de prosperarem pelas suas próprias 
fôrças. 

2.ª) Longe de ser menosprezada a 
função que já exerce o poder público 
no desenvolvimento de certas ativida
des desta região, deve ser êle estimula
do a que considere os problemas em 
suas perspectivas e conseqüências de 
ordem geral eliminando os erros da 
pulverização de recursos em obras pa
ralelas e isoladas, e, por outro lado, 
evitando as medidas artificiais de cima 
para baixo, de cujos estudos e de cujos 
efeitos não participe a comunidade . 

3.ª) É inadiável a formulação de 
uma política de desenvolvimento eco
nômico e social que planeje os investi
mentos públicos, suscite e ajude a ini
ciativa privada, fuja aos contrôles e 
deformações das interferências políti
cas indevidas, promova o espírito de 
pesquisa e crie condições tecnicológicas 
para o trabalho agrícola e industrial, 
sempre tendo em vista o aproveita
mento das possibilidades potenciais e 
diversificadas de nossas condições na
turais. 

4.ª) A política de desenvolvimen
to econômico social que aqui se preco
niza deve somar os esforços das esferas 
federal, estadual e municipal do poder 
público, sem preconceitos de ordem po
lítico-partidária ou de qualquer outra 
espécie, e deve coordenar a iniciativa 
privada, distinguindo, no planejamen
to, as atribuições de uma e de outra 
atividade. 

5.ª) A política de desenvolvimen
to econômico-social do Seridó, basean
do-se na realidade regional, não pode 
se divorciar da economia do estado e 
do Nordeste e deve visar a sua inte
gração nos níveis da economia geral do 
país, contribuindo para suprimir a ter
rível desigualdade, que não separando 
econômicamente o Norte-Nordeste do 
Centro-Sul, ameaça separá-los espiri
tualmente, dentro da mesma nação, 
nascida para o mesmo destino. 



RESENHA E OPINIÕES 605 

Geólogo: futuro de uma profissão 

Fonte: Boletim da Petrobrás, a.gôsto de 1963. 

Que profissão mais útil e mais eno
brecedora pode alguém escolher, tendo 
em conta .o presente e o futuro do nos
so país, do que a de geólogo? É certo 
que o seu exercício, principalmente nos 
primeiros anos, é duro, áspero, difícil 
mesmo, tais os impactos que a vida 
prática oferece, em um país como o 
nosso, cheio de contrastes climáticos e 
demográficos, apresentando regiões 
nas quais, por vêzes, as dificuldades 
são quase intransponíveis. Dizia o sau
doso Gonzaga de Campos, antigo dire
tor do Serviço Geológico e Mineralógico 
do Brasil, aos jovens que se inclina
vam, a trabalhar em geologia: Se al
guém de vocês tem aconchego ao lar 
e gosta da vida das cidades, aconse
lho-o a não abraçar essa profissão. Ao 
geólogo cabe a vida duríssima, em 
meios inóspitos, em regiões virgens e 
desabitadas. Com o manifesto desen
volvimento brasileiro, os óbices foram 
abrandados em muitas áreas do país 
e quase extintos em outras. Mantém
-se, todavia, difícil a vida do geólogo, 
dado que a própria natureza da pro
fissão marca-lhe o seu exercício como 
desconfortável, especialmente para os 
jovens egressos das escolas. Mas é jus
tamente na luta contra as dificuldades 
que se caldeia o espírito do geólogo. 

Vivemos em um país que se desen
volve, disparado mesmo, em certos se
tores e certas regiões, e disso nos or
gulhamos. Ao reverso, contudo, apon
tamos extensas regiões ainda vazias, 
estáticas, desconhecidas. Nesses au
tênticos desertos está também a terra 
brasileira, clamando pela sua ocupação 
e valorização. É imperativo integrar na 
comunhão nacional êsses milhões de 
quilômetros quadrados que jazem iner
tes, fantástica expressão geográfica, 
nulidade completa em poder econômico. 
E integrá-los significa antes de mais 
nada conhecê-los, avaliar as riquezas 
que guardam, as quais, uma vez explo
radas, poderão resultar num substan
cial fortalecimento da economia bra
sileira. Eis uma nobre tarefa para os 
jovens geólogos. 

A geologia brasileira tem passado 
por fases grandiosas e melancólicas. O 
velho Serviço Geológico, fundado em 
decorrência da necessidade de estudar 
o combustível fóssil do sul do país -
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o carvão -, teve com Orville Derby o 
seu primeiro diretor. Sucedeu-lhe 
Gonzaga de Campos que consolidou a 
obra do seu antecessor e se atirou, com 
os parquíssimos recursos de que dis
punha, a estudos científicos de alto 
valor. Veio, em seguida, Eusébio Paulo 
de Oliveira, cuja atuação se caracte
rizou por dois fatos destacados. Foi êle 
o inconteste pioneiro das pesquisas de 
petróleo no Brasil; e foi êle também 
que, congregando em tôrno de si um 
grupo de jovens profissionais, desenca
deou campanha das mais memoráveis, 
viagens pioneiras, por todos os recan
tos que os recursos ínfimos permitiam, 
para levantar um pouco mais o véu 
da geologia de regiões absolutamente 
virgens e quase inacessíveis. Muda
ram-se os tempos e amortecido foi 
aquêle extraordinário programa, que 
ficou como um marco na história da 
nossa geologia. Mais recentemente, 
essas viagens pioneiras - que nunca 
deviam ter sido interrompidas - fo
ram reencetadas pela PETROBRAS, 
especialmente na bacia amazônica, na 
·região Maranhão-Piauí, ao longo do 
rio São Francisco, em Mato Grosso e 
no sul de Goiás. Mas a PETROBRÁS 
tem problema restrito a bacias sedi
mentares, enquanto o resto do país -
com cêrca de ci'nco milhões de km• 
com formações geológicas que não para 
petróleo - está à espera dos técnicos, 
num desafio a esta geração . 

Ao geólogo nôvo acha-se aberto um 
vasto campo de atividade neste país. 
A administração pública compete pro
ver do indispensável estudo geológico 
amplas faixas do nosso território, in
teiramente desconhecidas ou fraca
mente reconhecidas em viagens pionei
ras anteriores. Não pode o Brasil atra
sar-se na solução de tão importante 
problema. Um conf·ronto com a Guiana 
Inglêsa - pequeno trato de terras 
quase debaixo do equador -, patenteia 
que ali têm trabalhado, ultimamente, 
mais de cem geólogos; em Gana, na 
áfrica, também sob a linha equatorial, 
mais de duas centenas de geólogos vas
culham o território e descobrem recur
sos minerais, fazendo crescer, assim, o 
potencial econômico e a produção mi
neira do país . 
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É alentador verificar-se, nestes úl
timos vinte anos, um interêsse eres
cente pelo estudo das ciências naturais 
no Brasil. A fundação das faculdades 
de Filosofia, em diversos estados, trou
xe sangue nôvo para muitas aprecia
ções e realização de estudos relativos à 
geologia. O clímax, no entanto, foi 
atingido com a formação das Escolas de 
Geologia. Ouve-se, muitas vêzes, a 
afirmação de que caminhamos para 
uma pletora de geólogos; de que êsses 
cursos talvez não tenham êxito no fu
turo, pois dentro de poucos anos o 
mercado estará saturado, o que virá 
afastar a ambição de jovens estudantes 
para abraçarem proximamente a car
reira. Nada mais falso . Em compara
ção com os grandes países do mundo, 
o número de geólogos existentes no 
Brasil é insignificante. E os nossos jo
vens geólogos estão galgando, em curto 
espaço de tempo, posições de respon
sabilidade em sua profissão, mormente 
os que se especializam em petróleo . 
Um rápido cotejo entre a extensão 
territorial do Brasil e a de muitos ou
tros países, sejam jovens estados afri
canos, sejam nações de outros conti
nentes, altamente desenvolvidas, mos
tra que continuaremos, por longo tem
po ainda, em deficiência clamorosa 
quanto ao número de geólogos. O 

Brasil, como se sabe, tem cêrca de 
2400 municípios; se nos fôsse dado ter 
dois geólogos para cada um - e há 
municípios, como o de Itaituba ou de 
Altamira, com área igual à do estado 
de São Paulo! - , chegar-se-ia à con
clusão de que necessitaríamos de pelo 
menos cinco mil geólogos no país. E 
isto, diga-se de passagem, para um in
cipiente, embora ininterrupto, trabalho 
sôbre todo o território nacional . Em 
Gana, país africano já antes men.cio
nado, há um geólogo para cada mil 
quilômetros quadrados; aplicando-se 
tal proporção à área territorial do Bra
sil, teríamos necessidade de nada me
nos de 8 500 especialistas . Vê-se, pois, 
quanto é infundado o receio dos que 
vêem na graduação de pouco mais de 
uma centena de geólogos por ano um 
prenúncio de saturação do mercado de 
trabalho nesse campo profissional. 

Estamos certos de que, com o apoio 
dos governos, com o crescimento de 
emprêsas do Estado, como a PETRO
BRAS, e o maior interêsse pela explo
ração dos nossos recursos naturais, a 
função do geólogo tornar-se-á cada vez 
mais valorizada, e os frutos colhidos, 
dentro de algumas décadas, serão de 
profícuo resultado !D.o tocante ao de
senvolvimento do nosso país. 

Vinte anos de Cartografia para estudantes de Geografia 

Foi em março de 1943 que a Reve
rendíssima Madre Santo Ambrósio, di
retora da Faculdade de Filosofia do 
Instituto "Sedes Sapientiae" na cidade 
de São Paulo, como orientadora dos 
cursos universitários, convidou o autor 
a encarregar-se das aulas da disciplina 
cartográfica, as quais, aéhou serem 
indispensáv·eis para os que estudam 
Geografia e História e, forçosamente, 
lidam muito com mapas, sejam êstes 
de conteúdo geográfico ou de história . 

Fato é que em nenhum curso su
perior de Geografia e História, neste 
tempo, fazia do currículo o ensina
mento de, pelo menos, noções de Car
tografia . Acho um exclusivo mérito da 
então diretoria da Faculdade "Sedes 
Sapientiae" ter começado com a insta-
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lação dêsse curso suplementar, que 
obrigou, depois, outras Faculdades a 
seguir êste exemplo e atualizar o cur
rículo dos seus cursos de Geografia e 
História . 

Atraído pelai honrosa tarefa de or
ganizar um programa e ensinar uma 
matéria que me é particularmente cara, 
porque pratico profissionalmente a 
Cartografia desde a primeira guerra 
mundial, em empreendimentos parti
culares, como em cargo público, aceitei 
o lugar de professor . 

Entrando, então, na atividade, foi 
primeiramente necessária a ideação de 
um programa, que oferecia aos estudio
sos de Geografia e História, imediata
mente, algo de útil e prática da carto
grafia, para a sua futura atividade pro-
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fissional, desde que se instalaram as 
aulas, junto às do 3.0 ano, isto é, para 
estudantes que estavam na iminência 
de concluir seus estudos universitários, 
e passar logo para a prática de ensinar 
Geografia no curso secundário, usando 
nas aulas os mapas do atlas e traçar 
algo semelhante na lousa. 

Quando aceitei a incumbência de 
ensinar Cartografia para futuros pro
fessôres, não existia nada em material 
didático cartográfico. Era, assim ne
cessário começar sem demora a ' con
fecção de quadros murais e fôlhas de 
model()s didáticos, ocupação esta que 
tomou todo o tempo livre durante anos; 
mas sem êste material, um ensino car
tográfico não podia ser frutuoso . 

A prática da Cartografia é o con
junto do trabalho intelectivo e manual, 
do qual resulta o mapa e êste é nada 
mais do que uma fôlha desenhada ou 
impressa que conta, em vez de palavras, 
meios gráficos que são as figuras geo
métricas, ajudadas por tintas e letrei
ros, que, se fôssem escritos por pala
vras, encheriam páginas e páginas sem 
oferecer esta vantagem do sempre pre
sente conjunto total das informações 
numa só fôl}:la cartografada . 

Mas a sua exata leitura e interpre
tação exige o conhecimento da signi
ficação dêsses sinais e, familiarizar o 
estudante com êles, é parte importante 
das aulas . 

Nos primeiros · tempos do curso, 
então chamado "Elementos de Carto
grafia", n·a programação das aulas, 
baseei-me no fato de que o desenho do 
mapa, que é uma obra de grande pre
cisão por representar elementos da su
perfície terrestre, geometricamente 
exato dentro da tolerância que dita 
forçosamente a escala, não pode ser 
confundido com o desenho ao natural, 
onde a semelhança das coisas já sa
tisfaz . 

A concepção que o aluno traz a 
êste respeito do seu tempo de ginásio é 
diferente daquela que é do desenho 
cartográfico. Foi, então, nestes tempos, 
minha preocupação introduzir êste 
sentimento diferente no aluno através 
da realização de trabalhos como: dese
nhar pacientemente letreiros, conven
ções e pequenos trechos de mapas. 
Praticando assim, os alunos podiam 
acostumar-se a dar valor certo à ne-

• Separata d-O Anuário da Faculdade de 
Filoao/la "Sedes Sap1ent1ae" da Universidade 
Católica de São Paulo. Vol. 20 (1962-1963) 
págs . 58-66: 

cessidade da finura dos traços e a sua 
posição exata no mapa, que representa 
direções e distâncias . 

Como a Faculdade é só para 
môças, tem-se que lutar sempre contra 
a vontade insaciável feminina de en
feitar os trabalhos por flôres, figuras 
e gigantescos letreiros góticos. Por isso, 
para as principiantes, e especialmente 
estas que gostam do desenho e da pin
tura, é uma "decepção a exigência de 
um traçado simples e claro e regrado 
do desenho cartográfico . 

Desde o primeiro ano, a disciplina 
cartográfica foi instalada com obriga
toriedade da freqüência e de exames 
parciais e finais e, é claro, alunas com 
pouca habilidade no manejo dos uten
sílios de desenho constituíram certo 
obstáculo no ritmo dos trabalhos pro
gramados, porque foi indispensável 
para o professor entrar em pormenores 
que fazem na r.egra, parte do ensino 
secundário. 

Em 1947, a Diretoria, a pedido de 
professôres do curso, mudou o ensino 
da Cartografia do 3.0 ano para o pri
m·eiro, conseguindo, assim, mais 
amplo aproveitamento dos conhecimen_ 
tos cartográficos pelos estudantes du
rante todo o curso. Então foi necessá
rio nesse ano juntar as 3 classes numa 
só assistência nas aulas de Cartografia. 
Desta época em diante, ensinamos os 
"Elementos de Cartografia" já para o 
1.0 ano, o que significou uma vantagem 
para todo o curso, porque pequenos ma
pas, croquis e a compreensão dos sím
bolos na leitura da carta são ·exigidos 
constantemente pelas demais matérias 
do curso e podem por isso ser realiza
das com mais capricho . 

Nos mencionados anos de fase ex
perimental e de constituição do curso 
que se limitou a 2 aulas por semana, 
não podiam ser realizados trabalhos 
numerosos, mas, mesmo nestas condi
ções, chegamos a executar dois mapas 
de grande valor didático, em côres, 
quer dizer, aquarelando superfícies e 
traçando linhas e figuras em tinta 
guache. Foi possível isto por ter o autor 
já organizado os respectivos quadros 
murais, como também já, de escala re
duzida, as fôlhas heliografadas mode
lares distribuídas entre as alunas, en
quanto precisavam delas como mo
dêlo. Eram elas obrigadas a confeccio
nar do modêlo uma cópia em papel ve
getal, a qual se ensinou decalcar para 
seu caderno por meio de papel copiati
vo de pó de côres . Fazendo o decalque 
de maneira sucessiva para tratar pri-
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meiro das superfícies com as aquarelas 
e depois traçar os rios, curvas de nível, 
estradas, etc. com tintas guache . 

Nas aulas práticas que dominaram 
no comêço, chegamos a executar tam
bém um trabalho que é de importante 
interêsse para a Geografia na procura 
de ilustrar melhor e de maneira se
melhante à paisagem. Foi o "bloco-dia
grama" desenhado segundo fôlha to
pográfica em que o relêvo é represen
tado por curvas de nível . 

Confeccionamos o bloco-diagrama 
em perspectiva paralela, praticando o 
processo do deslocamento vertical e 
eqüidistante dos planos hipsométricos 
indicados pelas curvas de nível . Pelo 
emprêgo da técnica das sombras es
batidas para as vertentes, conseguimos 
realçar melhor o efeito tridimensional: 

· A demonstração individual para al
gumas alunas, rodeadas por colegas 
observantes, ensinou como se manuseia 
a fôlha transparente, para decalcar em 
posição certa as curvas que, às vêzes 
se sobrepõem . Depois mostrou-se à as~ 
sistência como se separa das linhas de
calcadas o que fôr aproveitável para 
realçar o contôrno e a figuração das 
formas do bloco-diagrama, como dese
nhar as águas correntes, as comunica
ções, etc. e, finalmente, fazer o som
breamento das vertentes, observando e 
variando o ângulo sob o qual os sub
postos raios luminosos produzem o 
melhor efeito plástico. 

Entre as classes dêsses anos, que 
comportaram em 1946 mais de 40 alu
nas, hm~ve semp~e muitas môças, q_ue, 
com muito entusiasmo e certa habili
dade, se dedicaram a êsse trabalho em 
que se modelava, geometricamente o 
relêvo de uma região, imitando as 3 di
mensões . ~sse fato foi uma satisfação 
e um estímulo para o professor, v-erifi
cando um resultado prático para a 
Geografia. 

Tão útil como os já mencionados 
trabalhos práticos, achei o ensino de 
um outro trabalho prático, que incluí 
para sempre nas aulas práticas : o de
nho de uma rêde geográfica. Dese
nhada numa escala pequena para 
abranger maior porção da superfície 
terrestre foi possível demonstrar a de
formação que sofrem os meridianos e 
paralelos, traçados no plano de uma 
fôlha de papel em comparação com o 
seu traçado verdadeiro e exato sôbre o 
globo . 

O trabalho tinha como objetivo 
familiarizar o aluno com o valor e à 

significação dêsse traçado de linhas 
.retas, curvas e até circulares na con
fecção do mapa no seu conteúdo de de
talhes, o qual quase exclusivamente in
teressa a maior parte dos consultantes 
do mapa. Era necessário praticar êsse 
trabalho em conexão com a parte das 
aulas teóricas que são dedicadas ao es
tudo das projeções cartográficas onde 
se fala também sôbre"dados da Geogra
fia Matemática, ou melhor sôbre valo
res geodésicos referentes às dimensões 
da Terra . O conhecimento da gran
deza dos meridianos e paralelos, isto é, 
dos círculos máximos e menores em 
medida de arco e a transformação 
desta em medida linear, são elementos 
básicos na construção e leitura do 
mapa, e só com a execução de trabalho 
desta natureza, achei , pode inteirar-se 
o aluno verdadeiramente da importân
cia da malha geográfica na qual se de
senha o conteúdo plani e altimétrico. 

Na escolha da projeção que serviu 
e serve ainda hoje, conclui-se que esta 
precisa ser fácil para compreender, e 
realizável em poucas horas, qualidades 
estas que reúne, como se sabe, a pro
jeção de Mercator-Sanson. É uma pro
jeção que conserva as áreas e é eqüi
distante ao longo dos paralelos e do 
meridiano central que é também uma 
reta. Essas caraterísticas contribuem 
para que essa projeção seja aplicada 
freqüentemente no desenho dos conti
nentes sul-americano, Africa e Oceâ
nia. Como os paralelos são retas, per
pendiculares ao meridiano central, a 
construção é mesmo muito simples 
pela fácil marcação das intersecções 
dos meridianos curvos. Como poucos 
alunos sabem lidar com o tira-linhas e 
a curva francesa, a ajuda do professor 
na execução dos meridianos curvos é 
uma regra. 

Mas o fim, dar ao aluno a certeza e 
a consciência de sua capacidade de 
poder realizar um simples quadro mu
ral, quando na sua futura vida profis
sional isto fôr necessário, acho que foi 
conseguido . Fora disso, o seu caderno 
de desenho, que contém os trabalhos 
práticos feitos com seus cabeçalhos, 
legendas e textos ilustrativos sôbre as 
técnicas, representa, quando guardado, 
uma coleção de consulta. 

Mesmo nestes tempos do comêço do 
ensinamento de uma matéria inteira
mente nova para os estudantes que se 
matriculavam no curso de Geografia e 
História, no qual o professor tem de 
começar com o ABC da Cartografia, já 
se levou em consideração o necessário 
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nível superior no estudo, desenvolvendo 
certos pontos com uma já bastante 
amplitude, como se verifica na leitura 
dos programas da Cartografia nos 
anuários de 1944 em diante. 

No correr dos anos, surgiu outra 
necessidade para as aulas práticas de 
Cartografia, que, pela sua solução, pro
vocou a supressão do mapa fisiográfico 
e da carta de cadastro em favor do de
senho de "gráficos", satisfazendo um 
justo desejo da Geografia, cujos re
presentantes acharam uma instrução 
sôbre a execução de gráficos nas suas 
formas de diagrama e cartograma, um 
assunto preferencial do programa. 

Apresentei em 1950, depois de um 
estudo intensivo e trabalho volumoso 
sôbre a prancheta, dois quadros murais 
sôbre o assunto em foco nas aulas. 
Êstes quadros mostram, já classifica
dos na base geométrica do meio gráfico 
indicante, exemplos de diagramas e 
cartogramas aplicados à Geografia. 

O desenho de 2 ou 3 diagramas e 
cartogramas pelos alunos ensina-lhes 
como se transformam números ou fatos 
observados em diagrama ou, quando se 
referem a diferentes lugares, localizá
-los por sua afiguração no ma])a es
quemático. A confecção de diagramas, 
que são na realidade apenas constru
ções geométricas, mas figuram cons
tantemente em livros didáticos como 
ilustração do texto geográfico, é con
siderada, há muito tempo, tarefa do 
cartógrafo . 

Nas aulas teóricas temos procurado 
corresponder às necessidades do pro
fessor e geógrafo, ter conhecimentos 
específicos cartográficos, que são as 
projeções cartográficas, estudadas em 
síntese e um ou outro caso de maior 
interê.sse escolar de modo mais desen
volvido; as convenções em relação à 
escala do mapa e a representação do 
relêvo pelos processos gráficos em apli
cação atual. As maneiras da indicação 
das formas do relêvo no mapa são 
várias e o professor que ensina Geo
grafia, deve saber que parte ou qua
lidade das formas interpretam no mapa 
as curvas de nível, as hachuras, os es
batidos e finalmente ~ côres . Se é a 
indicação de altitudes ou a indicação 
da inclinação das vertentes que mo
dela o relêvo . 

Tratando-se a Cartografia como 
disciplina complementar, dada ape
nas durante um ano do curso, que 
abrange 8 semestres e estuda 2 ciências, 
e sabendo que o currículo do curso todo 
não comporta mais que 2 aulas sema-

nais da disciplina, era uma tarefa di
fícil escolher os assuntos que de fato 
significavam uma utilidade. Era ne
cessário ponderar bastante sôbre o 
valor real dêsse ensinamento resumido 
de uma ciência sôbre a qual. se co
meçou em institutos europeus a ins
talar cursos nas Universidades Técni
cas, para formar cartógrafos, cursos 
êstes com uma duração de 6 a 10 se
mestres com mais de 30 aulas por se
mana com freqüência obrigatória. 
. Uma coisa ficou clara: a intenção, 
nestas 2 aulas semanais em contacto 
com uma assistência môça, que traz 
consigo, fora da dotação de uma viva 
inteligência,· um preparo geral do se
cundário completo, não se pode pen
sar em ensinar algo da Cartografia 
aproveitável no sentido profissional. 
Precisava-se contentar em dar ao es
tudante o essencial sôbre as várias 
formas da representação cartográfica, 
as escalas, a leitura do mapa e a pos
sível cartometria sôbre êste, etc. 

Entre êsses assuntos selecionados, 
achei necessário dar também, resumi
damente, os trabalhos de levantamen
tos que a Geodésia, nos seus diferentes 
ramos, realiza para obter os elementos 
numéricos e, modernamente, fotos para 
o desenho do mapa. Essas aulas dedi
cadas às explicações de tarefas que são 
afetas a um grupo de profissionais que 
labora na própria natureza, longe da 
mesa de desenho que é o lugar do car
tógrafo, são precisas à perfeita com
preensão da confecção do mapa e é 
justificado, parece-me, que o professor 
de Cartografia explique os princípios, 
os instrumentos, as técnicas e os re
sultados colhidos dêstes processos de 
campo da Geodésia, que se entrose no 
ramo da Topocartografia. Explicações 
idênticas sôbre a Geografia que é en
trosada à Geocartografia são escusa
das, considerando o currículo do curso. 

. Em 1954, houve a separação das 
2 ciências, cujo estudo constituiu até 
esta data um único curso, formando 
geógrafos e historiadores. Com a se
paração em 2 cursos independentes, o 
curso de Geografia foi sujeito a deci
sivas modificações no seu currículo e 
assim também para a Cartografia, 
mudou a situação e o primeiro feito foi 
a duplicação das aulas. 

De 2 aulas semanais passou-se para 
4. aulas, o que permitiu incluir no pro
grama. as chamadas "aulas de campo", 
que constituíam o ensinamento de pro
cessos expeditos de levantamento, 
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dadas no campo, com o fito de forne
cer ao futuro geógrafo a habilidade da 
prática de avaliar distâncias, rumos e 
declives, na necessidade de apresentar 
uma planta-croquis sôbre trabalhos de 
suas pesquisas geográficas. Nestas 
aulas, dadas esporàdicamente quando 
o tempo se mostrou favorável, conse
guiu-se o que foi objetivado. Demons
trar por estas ocupações no campo 
uma vez a dependência da Topocarto
grafia dos trabalhos do topógrafo e 
outra vez dar ao aluno ocasião de um 
contacto prático e proveitoso com as 
tarefas da Geodésia inferior, dentro 
das capacidades próprias. 

Serviu o próprio jardim, anexo ao 
instituto, com seus passeios para que 
os alunos pudessem treinar, determi
nar distâncias pelo seu passo indivi
dual, aprender usar a trena, avaliar 
rumos e ângulos, aproveitando-se para 
isso das medidas anatômicas conheci
das do próprio corpo como, por exem
plo, a grandeza do passo individual re
gular, a do polegar e do punho em re
lação ao braço estendido, etc. Mas nem 
sempre são suficientes e aconselháveis 
estas avaliações de uma precisão pre
cária nos trabalhos de pesquisa e, por 
isso, a então senhora diretora, a Reve
rendíssima Madre Maria da Paz con
cordou nessa ocasião, sem hesitar, com 
a aquisição de uma aparelhagem mais 
proveitosa para que as aulas de campo 
possam ter ampliado o seu programa. 

o preparo diferente dos alunos e o 
reduzidíssimo número das aulas e a 
obrigação de ter sempre em mente que 
os estudantes se formam finalmente 
professôres de Geografia e não topó
grafos, garantem que não se tente fa
zer os levantamentos do vulto que se 
praticam nas escolas politécnicas. Com 
a compra de duas mesas de campo mu
nidas de alidade de pinulas e do ne
cessário material complementar, foi 
possível então ensinar a organizar uma 
planta em escala sem grandes conhe
cimentos técnicos e sem implicar no 
alcance e amplitude dos trabalhos 
agrimensórios ou topográficos de 
outros. 

Também nos trabalhos práticos de 
classe fêz-se sentir o aumento do nú
mero das aulas, porque foi possível 
então dar mais atenção a um trabalho 
que é muito ligado ao estudo das curvas 
de nível, isto é, as técnicas da constru
ção dêstes geometricamente exata. Re
firo-me ao processo da interpolação 
gráfica das curvas de nivel e da extra
ção delas de perfis pré-desenhados. 

Para o geógrafo, a construção de 
perfis é uma tarefa freqüente nos seus 
estudos e pesquisas, e aprender como 
desenhá-los é objetivo obrigatório das 
aulas práticas. :t necessário que o alu
no saiba organizar um perfil de uma 
região segundo carta topográfica ou 
segundo mapa geográfico. :t necessá
rio para êle saber quando e como se 
deve empregar uma sobrelevação da 
escala vertical do perfil e saber conve
nientemente escolher o valor dessa de
formação provocada em relação à es
cala horizontal. 

Em setembro de 1955, participaram 
os alunos do curso de Geografia na 
"Semana de Estudos Geográficos" em 
Sorocaba, organizada pela mocidade 
acadêmica do curso de Geografia da 
Faculdade de Filosofia de Sorocaba. 
Convidado pelos organizadores dêsse 
encontro de intercâmbio geográfico, a 
contribuir com uma exposição do ma
terial didático que se usa no "Sedes 
Sapientiae" nas aulas de Cartografia, 
conseguimos por esta exposição de 
cêrca de 60 quadros murais em dese
nhos originais, achegar as jovens es
tudantes, aí reunidas, a uma mais acer
tada idéia do que se ensina sôbre 
a Cartografia, com cujos mapas 
constantemente lidam. Por um traba
lho ininterrupto desde 1943, o material 
disponível atingiu êsse volume que ser
viu, como parece, com pleno êxito nas 
aulas de Cartografia, facilitando a 
compreensão da palavra pela constante 
exemplificação gráfica. 

No desenrolar dos 20 anos de ensi
no, ventilados nestas linhas, o ano de 
1958 foi um ano de certa agitação no 
campo da Cartografia em São Paulo, 
como em todo país. Organizou-se a 
"I.ª Reunião de Consulta sôbre Carto
grafia", que, na verdade, foi um en
contro dos dedicados à Geodésia e to
cou na Cartografia só na parte da To
pocartografia. Mas houve nesta reu
nião sério movimento pelo qual se quis 
modificar o conceito básico sôbre Car
tografia. Tentou um grupo de geode
sistas usurpar para seus tratialhos de 
campo a denominação "Cartografia", 
denominação esta própria durante sé
culos e séculos ao trabalho do homem 
que sempre elaborou e elabora mapas, 
curvado sôbre a estante-mesa na cela 
de monge, as mesas nas casas dos na
vegadores e modernamente as pran
chetas nas salas e estúdios de institu
tos oficiais, e famosas emprêsas carto
gráficas particulares em todo mundo. 
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A bem da ordem e tradição das 
coisas, êsse desejo de alguns de quali
ficar já como cartógrafo o homem que 
anda na picada, medindo extensões ou 
a êste que sobrevoa uma área e tira 
desta uma foto, não teve êxito e com a 
fundação da União Cartográfica Inter
nacional em junho de 1959, com sede 
em Berna na Suíça, concretizou-se a 
nítida separação da Cartografia como 
ciência independente da Geodésia e da 
Geografia, as quais naturalmente são 
muito entrosadas na Cartografia, pelos 
ramos específicos desta, que fomentam 
uma vez a Cartografia e, outra vez, se 
alimentam desta. Enfim passou o pe
rigo da realização dessa idéia excên
trica nos meios brasileiros. Estranhou 
muito nesta ocasião a indiferença que 
mostraram os círculos geográficos de 
São Paulo nesta campanha, apesar de 
ser a Cartografia, desde os tempos de 
origem, ligada à Geografia e só pelos 
últimos 200 anos, a Geodésia se ter li
gado por um ramo à Cartografia. 

A gravura anexa representa a 
redução de um quadro mural didático 
que, acompanhado da palavra do pro
fessor, deixa já no comêço do ano os 
alunos inteirados sôbre a Cartografia, 
a sua posição entre as outras ciências 
e a sua divisão em ramos originados 
pela produção variada dos mapas . 

Notou-se, no decorrer dos últimos 
anos, grande interêsse pelo ensino da 
Cartografia junto aos cursos universi
tários de Geografia, considerando a 
atividade do geógrafo praticante em 
especial. No entanto, a experiência de 
longos anos mostrou que não é possível 
ministrar ou praticar mais assunto no 
vigente número de aulas. Para o pro
fessor que se prende na mesa da cá
tedra da classe e usa o giz para de
monstrar assuntos geográficos na lou
sa, os assuntos cartográficos do progra
ma da disciplina são suficientes e, para 
o geógrafo interessado na realização de 
obras cartográficas, a solução será a 
instalação de um curso regular para já 
licenciados que, numa duração de 4 a 
5 ou 6 semestres, poderiam estudar 
realmente a arte cartográfica em todos 
os seus ramos, formando-se então geó
grafos-cartógrafos ou simplesmente 
cartógrafos cientistas, capazes de su
pervisionar a produção em qualquer 
ramo da Cartografia nacional oficial 
ou particular. · 

Não se pode deixar de falar nestas 
linhas também sôbre uma contradição 
que existe ainda num pormenor do en
sino nestes cursos superiores entre o 
da cartografia e o da Geografia . Fa
la-se no primeiro, que as cartas topo
gráficas com um relêvo indicado por 



6'12 BOLETIM GEOGRÁFICO 

hachuras pertencem ao passado, en
quanto nas aulas de Geografia Física 
se continua usando para a leitura e in
terpretação das formas, recortes de 
cartas topográficas que indicam o re
lêvo por hachuras . Não há dúvida, du
rante a vida escolar, não tendo mate
rial didático atualizado à sua disposi
ção, o estudante aprende a interpretar 
o relêvo feito por hachuras, mas, na 
vida prática, será difícil para êle en
contrar êsse tipo de cartas. Atualmen
te, todos os povos já passaram para o 
uso exclusivo das curvas de nível para 
as cartas topográficas pela simples e 
clara indicação e precisão matemática 
das formas que as curvas de nível ofe
recem. Organizando uma coleção idên
tica à francesa de de Martonne, de re
cortes de fôlhas topográficas nacionais, 

escolhidas para exemplificar formas 
típicas do relêvo, expressas por curvas 
de nível, podia a Geografia eliminar 
essa discórdia e ajust ar os exercícios de 
leitura da carta . 

Terminando êsse rápido olhar re
trospectivo sôbre 20 anos de ensino, 
falta informar que durante êsse vicênio 
de docência na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras "Sedes Sapientiae" 
na cidade de São Paulo, chegou-se a 
ministrar 1 220 aulas dessa disciplina 
especialíssima, que é a Cartografia, a 
403 môças estudantes, das quais se dis
tinguiram 210 pela obtenção da nota 
7 e superiores, o que deixa supor um 
bom aproveitamento dessa matéria 
pela mocidade acadêmica, o que pode 
valer como uma contribuição segura 
para o ensino geográfico . 

Baixo São Francisco: uma das regiões mais férteis 
do Nordeste Brasileiro 

Ao defrontar a antiga cidade de 
Penedo, situada apenas a sete léguas 
da sua foz, o rio São Francisco com 
seus 1 200 metros de largura ainda 
guarda fidelidade aos aspectos gerais 
característicos do seu trecho médio. No 
entanto, ao prosseguir em demanda a 
Piaçabaçu, vão desaparecendo gradati
vamente as referências predominantes 
de suas vegetações marginais que se 
desenvolvem ao lado em remanso des
cuidado . Intensificam-se as culturas 
de côcos, as bananeiras, afirmam-se 
em seu habitat de umidade constante 
e as ilhas outrora altaneiras e destaca
das são quase rentes com a superfície 
líquida que as envolve e aparecem com 
um destino generalizado a todos os 
baixios: o cultivo do arroz. 

Quando se avista aquela tranqüila 
Piaçabuçu pela margem esquerda, uma 
violenta intromissão de areias maríti
mas desfigura assustadoramente o pa
norama fluvial. É a temível agonia que 
precede a tôda extinção, pois logo se 
abre uma brecha à frente onde não 
se vê a dobra suave do pontal, senão 
uma larga saída com um vapor marí
timo à vista e mais ao longe vagas do 
mar quebradas numa cinta submersa . 
A orgia dos coqueirais se define de lado 
a lado e o rio se apresta a terminar 
sua existência, tendo, à esquerda, a 
praia de Atalaia com suas dunas tão 
bem modeladas, que parecem figuras 
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geométricas pela mão do homem tra
çadas e à direita a povoação do ca
beço, engastada numa expansão ad
ventícia de terras onde se instalou um 
farol para os navegantes do sul serem 
prevenidos de que se estendem até os 
Baixios de D. Rodrigo. 

No final, a barra se estampa defi
nitivamente numa distância de mar
gens pouco acima de 600 metros, ati
rada a areia ao longe onde o mar se 
quebra nos rasios, através dos quais 
passagens descontínuas existem. O gi
gante de tantas realizações anteriores, 
procura esquecê-las e se entrega hu
milde e submisso diante do oceano . 

Pouco importa não ter o São Fran
cisco um arremate grandioso. A sua 
barra franca, atraente, haverá de ser 
realizada em função da riqueza que êle 
criou na sua meta final cortando uma 
topografia constituída de várzeas úmi
das, lagos transitórios e colinas suaves . 
Nos 230 quilômetros em curso livre de 
Pira:nhas ao mar sente-se o privilégio 
que tocou a uma única região. A prin
cípio o rio é rochoso, impetuoso e pro
fundo, diferente da sua generalidade, 
mas depois do grande alinhamento de 
Pão de Açúcar começaram as penetra
ções laterais ao ser reduzida a decli
vidade da corrente e no acentuar de 
uma tendência a regularidade pluvio
métrica. 
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DIVAGAÇÕES DE REU:VO 

Com o aparecimento de pequenos 
tributários, tais como o Mocambo e 
capivaTa surgem as primeiras diva
gações de relêvo; depois é a lendária 
ilha do Ouro, em frente ao rio do mes
mo nome e o Ipanema do Belo Monte 
que indicam a formação das clássicas 
depressões ou várzeas, no âmbito dos 
vales de afluentes represados. Gararu, 
Traipu, Canhoba sob êste índice tor
nam-se centros agrícolas de média 
classe e por fim a massa fluvial ad
quire o poder maciço da antiga mages
tade ao atingir as duas cidades fron
teiriças Propriá e Colégio. 

A natureza ali é empolgante. De 
um lado e outro, desenham-se penetra
ções imensas na zona de influência dos 
riachos, Propriá, Cotinguiba e Itiúba, no 
ciclo anual das ,enchentes, cujo retôrno 

. é 11ma dupla combinação de águas fer
tilizantes. A pluviosidade é tão favorá
vel que representa o dôbro da pluviosi
dade da zona das corredeiras em cura
çá. Quando o curso fluvial prossegue em 
direção a Penedo aparecem as demons
trações de fruticultura nos altos mar
ginais, mangueiras e jaqueiras impo
nentes, sem pragas, vinhedos em for
mação; surge depois à esquerda, a im
ponente várzea do Boacica, léguas 
adentro até Igreja Nova, centro rizícola 
regional e em seguida o promontório 
de Penedo desponta naquele local, onde 
existiu o forte Maurício. Apesar dêste 
indicio, sente-se que a cidade viveu da 
agricultura e não entra ·em rivalidade 
com o núcleo anterior de Propriá . Ao 
contrário se poderá dizer que os dois 
centros se completam: um de reminis
cência portuguêsa 1-embra em edifica
ção uma pequena Lisboa e é a porta 
do litoral, enquanto o outro indígena 
e aglomerado tornou-se a porta do 
sertão, ambos industrializados em teci
dos, óleos de algodão resíduos ·e má
quinas de arroz. 

Eis, afinal, as últimas divagações 
e talvez as mais importantes no futuro. 
O conjunto hidrográfico Barra das La
ranj eiras-Maritu ba pela . esquerda e 
Betume pela direita são possíveis re
síduos de drenagens costeiras que te
riam sido absorvidas na passagem do 
prmcipal. O aproveitamento é parcial 
e as vegetações nativas ainda estão em 
estado luxuriante, complicado pela in
fluência da maré, mas é incontestável 
o domínio da irrigação em tôdas as 
áreas inundáveis, uma vez definitiva
mente drenadas. 

AREA IRRIGAVEL 

somados, desta região, 27 000 hec
tares de culturas em geral, aos 23 000 
de brejos conquistáveis e mais ainda 
27 000 anteriores de Penedo a Piranhas, 
teríamos 77 000 hectares topogràfica
mente irrigáveis . A cifra pode ser m9-
desta em caráter absoluto, mas nao 
no Brasil, onde o próprio serviço agrí
cola. das Obras contra as Sêcas ainda 
está lO'Ilge de uma sistematização dêste 
gênero e em posições esparsas não pode 
apresentar a estrutura econômica que 
particulares souberam imprimir aos 
seus possuídos, só recebendo os primei
ros amparos após a criação da Comis
são do Vale do São Francisco. 

Não param aí os testemunhos da 
prosperidade. A criação de gado nas 
colinas intermediárias evolui para es
pécies mais cuidadas em tipo de corte 
e mesmo leiteiro . E as lagoas rasas 
que se instalam ao lado das várzeas 
colhendo o oescado anual com enorme 
simplicidadê, podem facultar arrenda
mentos de avanço, conforme a altura 
a tingida pelas águas, em prol>orção 
com a expansão reprodutiva do peixe 
em trânsito. 

O problema da circulação dos pro
dutos é dos mais originais, ao ser con
siderado. A principio, a região do Bai
xo quis ser um empório para o Alto 
São Francisco, apesar dos obstáculos 
irremovíveis de Paulo Afonso. Existiu 
·ramo alfandegário importante em Pe
nedo e gêneros em atacado principal
mente o sal, querosene e tecidos su
biam em barcas à vela até Piranhas e 
dali em animais cargueiros transpu
nham a serra e chegavam a Jatobá 
do Tacaratu . construiu-se outro t ipo 
de barcas !Desta localidade e enfrenta
va-se um comércio heróico de náufra
gios, atravessando a região das cor
redeiras em demanda ·a Juàzeiro, no 
estado da Bahia. 

A LIGAIÇAO DO RIO ACIMA 
O Imperador Pedro II visita a re

gião em 1859 e ordena a construção 
da estrada de ferro contornante do 
grande obstáculo e em seguida o es
tudo dos melhoramentos fluviais. Tu
do, -entretanto. malogra porque se rea
liza a verdadeira ferrovia calçada da 
antiga estrada das boiadas Salvador
Juàzeiro . É, então, que Propriá e Pe
nedo concentram seus esforços na na
vegabilidade própria. Flrancisco Por
fírio de Brito, navegador fluvial por 
instinto, conhecedor das duras contin-
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gências dos naufrágios em terra estra
nha é o consagrado aplicador das ve
las de dupla ação nas canoas ou bar
cas rígidas e deslizantes como as piro
gas de um só tronco, que sobem · ou 
descem o rio sob a ação do vento e se 
reproduzem até o presente. 

O comendador Peixoto inicia a na
vegação a vapor, sem conseguir todavia 
um domínio na concorrência, pois as 
condições econômicas das canoas sem
pre foram superiores até pelo acesso 
aos locais da produção e sem os com
plicados processos em que hoje se es
teia a navegação industrial. Assim Pe
nedo se dedica mais ao comércio marí
timo através de grandes laonchas mo
torizadas apropriad~ à transposição 
da barra, de onde se dirigem a Recife, 
Salvador, Rio ou Santos. E terá bre
vemente um vapor racional para pas
sageiros destinado às viagens rápidas 
a Piranhas e escalas, graças aos esfôr
ços de nova organização dirigida por 
conceituado oficial da nossa Marinha 
de Guerra. 

Se houvesse atingido a vila extin
ta de Pambu, bem defronte a Cabrobó 
na parte mais setentrional da curva
tura, onde as condições de existência 
foram mínimas, ainda seria mais fi
dedigno no seu poder de síntese, que 
abrangeu tôda a região. 

Coube, no entanto, meio século de
pois, ao geólogo Morais Rêgo apresen
tar o âmago do deserto neste quadri
láWro que tem por viétítices Curaçá, 
Pambu, Xorroxó e Patamuté, onde se 
teria dado a captura do alto curso do 
Vaza-Barris, assim degredado ao baixo 
nível dos rios transitórios. 

Não é impossível presumir que esta 
captura singular que avolumou o são 
Francisco pa:ra o desgaste de Paulo 
Afonso, tenha arrastado os elementos 
nobres e gnáissicos da terra para de
positá-los na região costeira onde con
dições peculiares lhe dariam assimila
ção adequada. 

As apreciações dos dois eminentes 
escritor·es que integram os seus valores 
ao se colocarem no feitio de geógrafos, 
num requinte i·ntelectual, ajuda-nos 
em parte a compreender a desigual
dade que tocou a mesma raça, no mes
mo curso de um rio considerado de uni
dade nacional. As séries vazantes, ou 
alagadiços, deram somente no trecho 
médio uma civilização incompleta, que 
dá aos seus filhos sobretudo a têmpera 
de resistir aos i'ntensos problemas de 
adaptação. Quando, entretanto, elas 

se definiram em reg1oes mais úmidas 
e a jusante de um grande fenômeno 
geológico de deposição, formaram um 
conjunto econômico, talvez sem para
lelo em todo o Nordeste brasileiro. 

NôVO DELTA DO NILO? 
Diríamos, em fantasia, que quase 

estamos em face de um Delta do Nilo 
em relação ao Mediterrâneo e nisso se 
encontra uma das analogias na difícil 
comparação entre dois rios de hemis
férios e raças diferentes. Ao defron
tarmos certa noite o panorama ilumi
nado nas alturas vizinhas de Propriá, 
tivemos a visão de conjunto do que 
algum dia seriamos com o aproveita
mento maciço de terras irrigadas como 
as que havíamos visto dos altos do ve
lho Cairo: quatro cidades, tal a densi
dade de população, já estavam sob o 
nosso alcance visual - Propriá, Cedro, 
Carihoba e Colégio, centros essenciais 
de lavoura. 

De tudo isso que acabamos de 
enunciar, dêste conjunto de acumula
ção de riqueza, desejaríamos como 
atentos observadores que fôsse realçada 
a origem de tais benefícios, sabido co
mo é dos entendidos que o Médio São 
Francisco não pode ser considerado 
rico, mesmo com uma tenacidade ex
cepcional dos seus dirigentes . O surto 
da colonização ali no século XVIII, 
aproveitou o que podia da sua natu
reza pastoril, mas deixou em estado 
estacionário tudo aquilo que se refere 
a evolução agrícola complementar, sem 
a qual a própria criação sofre a retro
gradação. Se procurarmos o rio pri
mitivo antes do povoamento, veríamos 
no conceito de autores como Morais 
Rêgo, a grande caudal extravasando-se 
pelos vales dos atuais rtapicuru e Va
za-Bar.ris, onde existem depressões da 
époça terciária discordantes das vazões 
dos referidos rios. Não existiria a ca
choeira de Paulo Afonso senão depois 
do período pliocênico, rompendo-se 
com demora a massa de granito, no 
inicio da época. quaternária pela que
bra do perfil de equilíbrio que se aco
modara naquele patamar. Só então se 
define o curso do atual Baixo São 
Francisco e conseqüentemente for
mam-se duas plMlícies aluviais, uma 
costeira com maior deposiÇ.ão sôbre o 
andar superior do arqueano e outra 
altaneira favorecida enquanto perdu
rava a resistência granítica para afinal 
ser decomposta em alagadiços divagan
tes fixados no período holocênico mais 
recente. 
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ZONA DE TRANSIÇAO 

Para aquêles, eintretanto, que de
moram no vale e ali possuem um tiro
cínio de atividades, existe uma zona 
de transição, que coincide com as 
maiores declividades do rio e a nuli
dade das ponderações laterais . De Pão 
de Açúcar e Sobradinho, no início de 
cada uma das planícies não aparecem 
as séries vazantes que representam um 
índice de fertilidade aluvíonária . 

Neste bloco intermediário ficou de
finido o limite da aridez e, como núcleo 
central, se apresentou a concavidade 
formada pela caudal no território 
baiano. Para defini-Ia observou Eucli
des da cunha o triângulo Monte San -
to-Jeremoabo-Canudos, mas dominado 
pelo ambiente militar da guerra civil, 
não pôde ultrapassar o Vaza-Barris, ao 
qual considerou um rio sem nascentes . 

Transcrito do O Jornal de 3-3-63 . 

Missão de observação japonêsa na Antártida 

o Diário de Notícias, do Rio de 
Janeiro, GB, de 10 de junho de 1962, 
publicou sob o titulo acima, os resulta
dos das observações levadas a efeito 
por um grupo de cieintistas japonêses, 
durante o período de 1957-61, na An
tártida, como contribuiÇão ao ano geo
físico. 

Eis a íntegra daquelas observações: 
"Os grupos japonêses de observa

ção na Antártida durante o período de 
1957 a 1961, obtiveram resultados real
mente impressionantes, como os que se 
seguem: 

Fenômenos atmosféricos - Desco
bri u-se que a temperatura diminui, à 
medida que aumenta a altitude . Re
velou-se também que a proporção de 
declinio da temperatura modifica-se 
súbita e dràsticamente, à altitude de 
cêrca de 2 000 metros. 

Contudo, êsse ponto de alteração, 
surge primeiramente a uma altitude 
um tanto reduzida e, a seguir, começa 
a elevar-se durante alguns dias. aca
bando por desaparecer completamente, 
após o quê, reverte à altitude inicial. 

Outro fato interessante observado 
foi a altitude da linha divisória entre 
a toposfera e a estratosfera . Essa alti
tude é mais elevada durante o inverno 
que nas outras estações . O fenômeno 
em questão não é observado em ne
nhuma outra parte da terra exceto no 
Antártico. 

Embora as observações de insola
ção tenham sido levadas a cabo pelo 
terceiro grupo de observações, as ob
servações da radiação noturna foram 
realizadas pelo quarto grupo de obser
vação, cujos resultados ainda não estão 
em condições de serem divulgados . 

Pesquisa geodésica e gravidade 

Na conformidade da decisão tomada 
pelo Comitê Especial Internacional de 
Observação no Antártico, ao Japão foi 
confiada a tarefa de compilar um ma
pa cobrindo a área compreendida en
tre 38 e 45 graus de longitude leste e 
67-70 graus de latitude sul. 

Algumas fotografias aéreas já ha
viam sido tiradas dessa área, porém, o 
único mapa exato compilado até agora 
é o da ilha Ongul, onde está localizada 
a base Showa. 

O quinto grupo de observação, por 
outro 'lado, está planejando realizar 
pesquisas aéreas sôbre uma vasta área, 
utilizando um avião Cesna, a fim de 
elaborar um mapa preciso . 

A gravidade foi medida a bordo 
do Soya durante suas viagens de ida 
e volta ao Antártico ao longo da rota 
que liga Tóquio, Singapura, Cidade do 
Cabo e o Antártico . 

Como resultado dessa pesquisa, 
uma rêde de medições da gravidade foi 
completada ao redor do mundo, tanto 
no sentido leste, quanto oeste. As medi
ções da gravidade, já concluídas, são 
as da rota que liga Washington D . c . 
Teddington (Inglat erra), Cidad·e do 
Cabo e Joannesburg e entre o Japão 
e Washington D. O. 

Outro resultado interessante foi al
cançado pelo Soya, que mediu a gravi
dade em um ponto situado no mar ao 
norte da base Showa . Verificou-se que 
havia uma grande diferença miligal, na 
gravidade positiva medida ao redor da 
baía de Lutzow-Holm, enquanto anor
malidades eram observadas na gravi
dade negativa existente nas vizinhan 
ças da base Showa. 
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Geologia e topografia - Geólogos 
participantes do primeiro grupo de ob
servação e do primeiro grupo de hi
bernação, observaram que as rochas 
descobertas nas praias orientais da 
baía de Lutzow-Holm eram compostas 
de gnaisse e diorito que sofreram 
transformações durante a era P.ré
Cambriana (cêrca de 500 milhões de 
anos atrás). Estas rochas compõem a 
base da parte oriental do Continente 
Antártico, o qual pode ser dividido em 
duas regiões geológicas, uma delas, é a 
já mencionada parte oriental e a outra, 
é a parte ocidental que sofreu trans
formação durante uma era posterior . · 
Foi positivado que a base Showa era 
localizada na primeira região . 

Também foram notados vestígios 
•na superfície da rocha produzidos pelo 
gêlo em um passado não multo dis
tante . Com base nessas observações, 
presume-se que uma avalancha de 
gêlo continental ocorreu na costa do 
Príncipe Olavo, seja no sentido leste
-oeste ou no sentido leste-sudeste 
oeste-noroeste. 

Investigações feitas na ilha Ongul 
e em suas vizinhanças revelaram tam
bém de que a costa se elevou desde o 
passado recente até o presente, pelo 
menos 20 metros . 

A terceira missão de observação, 
que utilizou sondas de som e criou ter
remotos artificiais a fim de pesquisar 
o leito da baía de Lutzow-Holm, desco
briu a existência de um vale estreito 
e longo, de dois quilômetros de largura 
sob o estreito de Ongul, entre a ilha do 
mesmo nome e o continente. A sua 
profundidade era superior a 400 metros. 

Verificou também a existência de 
um vale de mais de 500 metros de pro
fundidade, no leito da baía de Lutzow
Holm, que se estende a partir . do ocea
no t·ndíco. 

Fenômenos de gêlo - O terceiro 
grupo de hibernação mediu, através 
de terremotos artificiais, a espessura 
da camada de gêlo continen~al exis
tente na base Showa até um ponto si
tuado a cêrca de 350 quilômetros ao 
sudeste da base. Verificou-se que, em 
um ponto situado a 150 quilômetros, a 
espessura do gêlo era de 2 500 metros, 
não obstante o fato de que a altitude 
dêsse ponto era de apenas 1 500 metros 
e de que estaria submerso no mar, caso 
~eixasse de existir a camada de gêlo. 

As temperaturas no interior do 
gêlo, foram calculadas em vários pon
tos e obtida uma média anual. Obser
vou-se que a uma altura de 1500 me
tros, a temperatura do gêlo era de 
25 graus abaixo de zero centigrado e 
que a uma altitude de 2 500 metros, a 
temperatura descia a 36 graus abaixo 
de zero. Presumiu-se, como resultado 
dessas medições que a temperatura 
anual do gêlo, para cada 1 000 metros 
de aumento na altitude, sofre uma que
da de cêrca de 20 graus. 

Uma pesquisa em larga escala da 
espessura do gêlo continental até um 
ponto situado a 75 graus de latitude 
norte, está sendo realizada atualmente 
no "Platô Mizue". 

Terremotos - Na conformidade 
dos resultados obtidos das observações 
feitas em terremotos naturais ocorridos 
na base Showa pelo terceiro grupo e 
por outro posterior, o movimento pul
sátil dos terremotos é criado pelas on
das do mar. No Antártico, o poder da 
natureza toma a forma de campos de 
gêlo, os quais elimi·nam as ondas nas 
proximidades da praia . 

Durante o inverno, as ondas exis
tem apenas nos mares abertos, onde o 
leito marítimo não é complicado nem 
irregular. 

Oceanos e mares - Embora os es
tudos oceanográficos proximos ao 
equador e ao Antártico tivessem sido 
realizados durante as viagens do Soya, 
os seus resultados ainda não foram di
vulgados. 

Contudo, foi feita nova descoberta 
pelo navio "Kaio Maru", durante sua 
primeira viagem de observação, relati
va aos mares situados nas proximida

. des da baía de Lutzow-Holm. Verifi
cou-se que o ponto de encontro entre 
duas correntes marítimas que fluem 
de direções opostas (leste e oeste) ten
de a redemoinhar próximo ao conti
nente Antártico . Outrossim, descobriu
-se que a temperatura da água ao largo 
do Ponto Lersen, onde é um tanto rasa, 
é difícil de ser elevada, o que veio a 
fornecer indício sôbre a origem da 
água na camada inferior do oceano 
Antártico. 

Estudos sôbre os campos gelados 
situados ao norte da base, revelaram 
que a deflexão entre o vento e o fluxo 
dos campos de gêlo ficou entre 20 e 
40 graus e dependendo da fôrça do 
vento (forte ou fraco), êsses campos 
tendiam a contra.ir-se ou expandir-se. 
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Esta descoberta muito contribuiu para 
a navegação do Soya por entre os cam
pos em questão. 

Sêres vivos - Durante as seis mis
sões de observação, os técnicos japo
"nêses, em vários setores, estudaram a 
matéria viva no Antártico e recolhe
ram muitos tipos de animais desenvol
vidos e microrganismos. O primeiro 
grupo de hibernação, do qual partici
param os biólogos japonêses, levou a 
cabo uma investigação em larga escala 
sôbre os sêres vivos, e como resultado, 
os seguintes fatos foram trazidos à luz: 

Sabia-se que animais de escalas 
inferiores existiam no Antártico, mas 
supunha-se que os seus tipos não eram 
numerosos . Contudo, as investigações 
realizadas pelos biólogos japonêses re
velaram que existe uma variedade das 
espécies dêsses animais no Antártico . 

Geoquímica - Estudos geoquími
cos foram executados no continente ao 
redor da baía de Lutzow-Holm, bem 
como nos campos de gêlo circunvizi
nhos a partir do inicio da segunda 
missão de observação. 

Rochas foram analisadas e a for
mação e natureza do solo do Conti
nente Antártico foram pesquisados 

através de estudos feitos em elementos 
escassos. 

Pesquisas também foram executa
das no gêlo e na neve que cobrem o 
continente em foco. Observações sôbre 
os movimentos do ar existente sôbre o 
Antártico também foram feitas, atra
vés da análise do dióxido de carbono 
e do oxigênio encontrados nesse ar, e 
na água do mar e no gêlo continental. 

O que acima foi relatado, repre
senta o resultado principal obtido até 
o presente das observações feitas de 
bordo do Soya durante as suas viagens 
ao Antártico, bem como das observa
ções registradas pelos quatro grupos de 
hibernação. Contudo, serão ·necessá
rios mais alguns anos para compilar e 
divulgar o resultado completo das ob
servações em questão dado o enorme 
volume de material e de dados que 
ainda devem ser organizados. 

A alguns dos frutos alcançados . pe
las missões de observação japonêsas, 
que já foram divulgados, foi atribuído 
pelo mundo um alto valor acadêmico. 

Em conclusão pode-se dizer que o 
elevado nível da tecnologia japonêsa 
foi demonstrado de forma eloqüente 
pelas realizações dos grupos japonêses 
de observação no Antártico". 

Situação demográfica na América Latina 

Fonte: Boletim da Socledad Interamerl
cana de Planlficatlon, vol. l n.0 20, abril 1962. 

A América Latina e o resto do mun
do - A população da América Latina -
aproximadamente 200 milhões de ha
bitantes - aumenta mais ràpidamente 
do que a de qualquer outra região de 
área semel:l1ante. O crescimento anual, 
de cêrca de 5 milhões (2,5 a 2,6 por 
cento), ultrapassa o dos Estados Uni
dos (uns 3 milhões) e a União Sovié
tica (quase 3,5 milhões) . A da Africa 
pode atingir quatro milhões e a Euro
pa (sem incluir a União Soviética) 
perto de 3 milhões. O aumento anual 
da população da índia e da China con
tinental são ainda maiores, mas êstes 
países têm população duas e três vê
zes maior que a da América Latina. 

A CEPAL e o Centro de Investigações e En
saio Demográfico (Celade) colaboraram em 
um programa de estudo para a obtençlio 
de um panorama geral da sttuaçlto e ten
dência demográfica na AmérU:a Latina. A 
seguir vão alguns dados s<lbre a informaçlio 
publicada no Boletim Econômico da Amé
rica Latina, voi. VI, n.0 2 - outubro de 
1961 . 

Em 1850 a população da América 
Latina era estimada em 33 mllhões, 
vale dizer, menos do que a França nes
sa época. O Brasil tem, atualmente, 
tanto quanto a França, Bélgica e os 
Países Baixos juntos; A Argentina, com 
1,7 milhões de habitantes em 1869 -
até então igual à Dinamarca - tem 
agora mais do que a Finlândia, Norue
ga, Suécia e Dinamarca juntas. Con
tudo, apesar do considerável cresci
mento em outras regiões do mundo. os 
33 milhões de latino-americanos de 
1850, representavam três por cento do 
total mundial de, aproximadamente, 
1100 mllhões e os 200 milhões de hoje, 
constituem quase sete por cento dos 
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3 000 milhões do mundo inteiro, o que 
há de se supor Que êsse aumento, tanto 
relativo quanto absoluto, deverá con
tinuar. A êste respeito, as Nações Uni-

das calculam que pode ser superior a 
300 milhões em 1975 e alcançar quase 
600 milhões ao findar o século (veja 
quadro D. 

QUADRO I 

POPULAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E OUTRAS REGIÕES DO MUNDO 
1900-1960 E PREVISÕES PARA 1975 E 2000 (etni milhões) 

ANO América América URSS África Europa3 Ásia e Mundo 
Latina' do Norte• Oceania3 

---·- - --- - - ------ ----
1900 . . ... ..•... . ... . ... . ...... 63 81 1154 120 308 863 1 550 
1925 ... ... ........ . ..... . ..... 99 126 1654 147 340 1 030 1 007 
1~ . •....................... . 163 168 181 199 393 1 393 2 497 
1975 . ...•. .................... 303 240 275 303 476 2 231 3 828 
2000 ..................... . .. . . 592 312 379 517 568 3 899 6 267 

FONTE: Cálculos das Nações Unidas. 
1 - América ao sul doa Estadoa Unidos. 
2 - Amêrica ao norte do México. 
3 - Sem incluir parte alguma da União Soviética. 
4 - Cálculo aproximado, segundo as fronteiras atuais. 

QUADRO II 

CALCULOS DE POPULAÇÃO PARA AS VINTE REPÚBLICAS LATINO
-AMERICANAS, 1935-60, PREVISÕES PARA 1965 E 1975 E MÉDIAS 

ANUAIS DE AUMENTO 

CÁLCULOS DE POPULAÇÃO ~ 
MÉDIA ' ANUAL 

(milhar) DE AUMENTO 
PAÍSES 1965 1975 (por cento) 

1935 1945 1955 1935/55 1955/75 
- --- --------- ----

Brasil.. ... . .. . ... .. .. .. . . ..... 37 150 46 215 58 456 74 572 95 788 2,3 2,5 
México .. . . .....•. . . . .. .. •..... 18 089 22 576 29 679 40 635 53 561 2,6 2,9 
Argentina .. . ...... . ... . ...... . . 13 044 15 300 19 122 22 959 27 120 2,0 1,7 

Colômbia ............ . .. . .... . . 8 199 10 152 12 836 16 985 22 702 2,3 2,9 

Peru . . • . .•..... . . .. ..... ..•... 6 483 7 727 9 396 12 420 16 382 1,9 2,8 
Chile .• . . .• ..... . ....... . ..••.. 4 700 5 541 6 761 8 581 10 800 1,9 2,4 
Cuba . . , ..... . .............•... 4 221 4 932 6 131 7 553 9 llIB 1,9 2,0 

Venezuela . . .. . ... .. ............ 3 300 4 267 5 822 8 081 10 779 3,0 3,0 
Haiti. .• ............. . .... . •... 2 581 2 928 3 388 4 133 5 209 1,4 2,2 
Bolívia . . . .. . ..............• . .. 2 540 2 850 3 334 4 152 5 299 1,4 2,4 
Equador .. ..... . ... . ....... . ... 2 296 2 781 3 691 4 912 6 446 2,5 2,8 
Uruguài .•. . .. ........... . . . .... 

2 ºªº 2 256 2 615 2 896 3 143 1,3 0,9 

Guatemala . . .. . . . . ........ . .... l 996 2 438 3 258 4 320 5 902 2,6 3,1 
El Salvador .. ... •.. . . ..... . • .. . 1 531 1 742 2 103 2 730 3 571 1,7 2,7 
República Dominicana . . . . .. . .. . 1 484 l 889 2 454 3 319 4 605 2,6 3,2 
HonduraB . . ... .. . .............. l 042 1 261 1 660 2 179 2 819 2,5 2,7 
Paraguai . ...... . ...........•... 988 1 247 1 498 1 779 2 214 2,0 2,3 
Nicarágua . .... . ............ , .. 728 923 1 245 1 692 2 269 2,8 3,0 
Panamá ..• ••................ .. 546 703 914 1 206 1 587 2,6 2,8 
Coata Rica . . .......... ... .. .. . 55 695 951 1 335 1 827 2,9 3•9 

Total das vinte repúblicas 113 499 138 513 175 380 226 459 291 206 2,2 2,6 
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Taxas de crescimento - Os resul
tados dos novos censos, levando-se em 
consideração as variações das datas em 
que se realizaram, permitiram compa
rar o comportamento demográfico dos 
países. Em 1935-55, quando a popula
ção aumentou, em média, de 2,2 por 
cento anuais, no México, Colômbia, Ve
nezuela, Equador, República Domi
nicana e a maioria dos países centro
-americanos prevaleceram índices su
periores à média; por outro lado Haiti, 
Bolívia e Uruguai baixaram. 

Os índices atuais mostram um au
mento anual de 1,5 milhões no Brasil 
e 1 milhão no México; Argentina e Co
lômbia quase 400 mil cada; Guatemala 
100 mil e Uruguai, de crescimento 
muito lento, é ultrapassado em popu
lação, sucessivamente, pela Guatemala, 
República Dominicana e El Salvador. 

A aceleração do crescimento e suas 
causas - O aumento anual da popula
ção no período de 1800-1900 foi de 1 a 
1,3% . Estimativas das Nações Unidas 
dão 99 milhões em 1925, 163 em 1950, 
303 em 1975 e 592 no ano de 2000. Com 
índices médios para êsses três quartos 
de século de 1,8, 2,0 e 2,5 por cento e 
uma importante aceleração a partir de 
1950 (Quadros I e II) . 

Quais são as causas da pronuncia
da aceleração recente e como se aplica 
a possibilidade de que se alcance um 
índice máximo em futuro imediato? 

o índice de crescimento. depende 
da natalidade e mortalidade e, em re
lação à América Latina, da migração 
intercontinental . Esta, oriunda da Eu
ropa principalmente, para a Argentina 
e Brasil, vem-se realizando em grande 
escala de 1880 a 1930, acelerando de 
forma considerável a população regio
nal, que no principio do século era ain
da relativamente pequena. A reativa
ção temporária da imigração por vcrlta 
de 1950 - sobretudo para a Argentina 
e Venezuela - se bem que tivesse efei
to apreciável nesses dois países, deu 
resultados relativamente insignifican
tes em relação a uma povoação regio
nal mais numerosa. 

O índice de natalidade sempre foi 
elevado - da ordem de 45 por mil ou 
mais - até os princípios do século e 
na maioria dos países latino-america
nos se mantém ainda nesse nível. Se, 

ape.sar da imigração, não foram 
maiores do que 10 a 15 por mil, as 
taxas de mortalidade deveriam exceder 
de 30 por mil, chegando, inclusive, a 
35 por mil. 

É provável que em nenhum dêstes 
países se registrara aumento significa
tivo nas taxas de natalidade. Em al
guns casos as estatísticas parecem in
dicar, mas os dados não são concluden
tes. Em contraposição, por volta de 
1930 se verificou pronunciada diminui
ção na Argentina e Uruguai e, de modo 
menos decisivo e mais recentemente, 
no Chile, Cuba e sul do Brasil. A ace
leração do crescimento da população 
- em relação com a importância da 
imigração intercontinental em declínio, 
e com taxas de natalidade constantes 
ou, em alguns países decrescentes - se 
atribui sobretudo a pronunciadas redu
ções na mortalidade. · 

Enquanto para a natalidade, em 
pelo menos 15 das 20 repúblicas, os 
cálculos mais prováveis se situam den
tro da escala de 40 a 50 por mil; Gua
temala e Haiti se aproximam provàvel
mente de 50, enquanto a Bolívia e Pa
namá se aproximam mais de 40. Por 
outro lado flutua entre 35 e 37 no Chi
le, 30 e 32 em Cuba, 24l e 25 na Argen
tina e 18 e 20 no Uruguai. 

Resumindo, o artigo salienta a drá
mática revolução demográfica que de 
per si é altamente significativa. O 
continente está muito mais povoado 
agora do que há uns 50 anos e sua po
pulação vem crescendo com aceleração 
impressionante. As tendências atuais 
indicam ainda concentração maior nas 
áreas urbanas. Estima-se que nos pró
ximos 15 anos a população da América 
Latina aumentará em mais de cem mi
lhões de pessoas, o que significa grande 
expansão das áreas urbanas e a for
mação de novas cidades. Donde e co
mo se proverão fontes de emprêgo, ser
viços e facilidades para satisfazer as 
necessidades da população atual e fu
tura? 

Estas e outras inquirições formam 
a base fundamental para o esfôrço que 
atualmente empreendem os diversos 
países para enquadrar seus programas 
para uma melhor utilização dos recur
sos disponíveis, que lhes permitam su
perar a condição atual e antecipar suas 
necessidades futuras. 

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



Contribuição ao Ensino 

Organização político-administrativa brasileira 

J. CEZAR DE MAGALHÃES 

O Brasil é um Estado Federativo, de forma de govêrno republicano, de . 
sistema presidencialista e de regime democrático •. 

· Compreende 22 estados, um distrito federal onde está a capital da União 
e 4 territórios. 

A primeira divisão política que o território apresentou, foi das capitanias 
hereditárias . Mais tarde no Império, muitas destas capitanias passaram a 
constituir uma província. Finalmente com a proclamação da república, estas 
províncias passaram a constituir os estados. 

No mapa (fig. 1) o aluno pode observar as primitivas áreas políticas que 
vieram a se diluir nas áreas dos atuais estados. 

Olhando-se o mapa do Brasil logo percebemos que as áreas dos 22 estados 
que integram a União Brasileira são as mais desiguais possível. Observe o 
estado do Amazonas e o recém fundado estado da Guanabara, instituído a 21 
de abril de 1960. 

Estas diferenças baseadas em razões históricas, são, hoje muito difíceis de 
serem removidas devido à defesa que os cidadãos de cada uma das unidades fe
dera tivas fazem do seu torrão natal . 

Para se ter uma idéia das diferenças existentes entre um estado e outro no 
que se refere às respectivas área·s, população e importância econômica, façamos 
um exercício, que consistirá em ordenar prêviamente os estados pela ordem de 
grandeza territorial, pela ordem de maior população e por último pelo valor da 
produção econômica. Feita esta ordenação, o aluno está apto a preencher as 
lacunas abaixo. 

1 - o maior estado, o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é expressivo quanto à área, 
contudo é um dos mais fracos em população e economia. 

2 - que o estado de ........ ... . ............ pelo seu parque industrial é o 
mais potente sendo o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em população . 

Estas contradições encontradas na distribuição dos estados brasileiros in
dicam que vários estados, ·principalmente os das extensas áreas subdesenvolvidas 
da Grande Região Norte e do Centro-Oeste, precisam de forte contingente po
pulacional para se desenvolverem econômicamente. 

Os estados elaboram, cada um, sua Constituição e elegem seus governadores. 
São divididos em municípios que são dirigidos cada um pelo prefeito da cidade 
e pela Câmara dos Vereadores. Os municípios decidem sôbre a aplicação de suas 
rendas e a organização dos serviços públicos locais. 

Outra unidade política do Brasil é o território - região de pequena renda e 
dirigida por um governador, nomeado pelo presidente da República. 

Os territórios possuem uma situação política provisória, pois na medida que 
seus recursos econômicos o permitam irão se constituindo em estados . Possuímos 

• A palavra estado está aqui empregada no seu sentido rigorosamente certo e corresponde 
aos vários têrmos, país, nação, potência, etc. que são dados errôneamente como sinônimos . 
Define-se como uma comunidade de indivíduos organizados de modo permanente sôbre um 
território determina.do e obedecendo a uma autoridade comum e soberana. O esta.do pOde 
compreender várlas divisões; departamentos, províncias e estados como nos exemplos do Brasil, 
México, Venezuela., Estados Unidos da América. do Norte; etc . tendo neste caso a palavra. estado 
uma. amplitude muito menor do que o conceito de Esta.do (união) cuja. ca.racterlstica. maior é 
o de gozar plena soberania. nas relações Internacionais. 
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4 territórios. Os territórios têm a finalidade de permitir ao govêrno central maior 
assistência às populações fronteiriças . Os nossos territórios são os seguintes: 

NOME CAPITAL Área 
(km2) 

Populasão 
(hab.) 

- ------- - -----·--------------·----------- -

Roreima ...... . .. . ..... ............. . Boa Vista ........ ................ . 
AID!\pá . . . ........ . ..... . ..... . ..... . M'.t'.C2pá .. . .. ..................... . 
Rondônia ..................... . ..... . Pôrto VEiho ....... .............. .. . 
Fernando de Noronha ... .. .... . ..... . Principal núcl€o: Vila dos Remédios. 

230 660 
137 303 
242 983 

27 

29 489 
68 889 
70 783 
1 389 

Outra unidade da F·ederação é o distrito federal; é um território destinado 
a abrigar o govêrno da Federação. Corretamente deveria ser chamado município 
federal para ficar de acôrdo com nossa divisão politica, pois a expr·essão distrito 
é importada da organização política norte-americana . Para nós, o distrito é 
apenas uma divisão de município. 

Inicialmente o distrito federal correspondia ao antigo município neutro, 
criado em 1834, e separado da província do Rio de Janeiro para abrigar a sede 
da monarquia. Com a promulgação da Constituição republicana em 1891, passou 
a distrito federal, quando acertadamente deveria ser município federal. 

Com a transferência da capital para Brasília, passou a constituir o estado 
da Guanabara que tem como capita~ a cidade do Rio de Janeiro. 

O atual distrito federal foi constituído com uma área cedida pelo estado de 
Goiás e abriga hoje a capital do Brasil, Brasília e os núcleos satélites de Taqua
tinga, Planaltina e Braslândia. 

O conjunto dos estados, territórios e distrito federal constitui a União, di
rigida pelo govêrno federal. É a única que tem personalidade internaci~nal e 
que entra em relações com os demais países. 

Fig. 2 - •Vista aérea da nova capital dó Brasil vendo-se a Asa Sul, tendo em primeiro plano 
a avenida do Eixo Rodoviário que conduz à grande estação rodoviária. Observe-se que os 
cruzamentos s4o feitos por trevos . Ao fundo, à direita aparece a Esplanada dos Ministérios onde 
se Situa o cérebro polttico da capital, pois at, próximo, est4o o palácio do Planalto, q Supremo 

Tribunal Federal el o Congresso Nacional 
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O govêrno federal tem sua sede na cidade de Brasília para onde se trans
feriu em 21 de abril de 1960. A cidade está situada na área do nôvo distrito 
federal de 5 850 km" (o antigo no Rio de Janeiro tinha 1171 km'), estando numa 
altitude de 1171 metros (centro de Brasília) . Dista em linha reta 940 km da 
cidade do Rio de Janeiro. A sua locallzaçã.o visou, entre outros fatôres, a dar 
maior equilíbrio às distâncias entre: a capital do Brasil e as cidades capitais dos 
estados, conforme se vê no mapa. (fig. 3) 

A União bem como os estados são dirigidos por três poderes: o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. 

O Executivo da União é exercido pelo Presidente da República, cuj"o mandato 
lhe é conferido pelo voto universal, direto e secreto, durante cinco anos . É au
xiliado pelos ministros de estado, cuja escolha é de sua competência pessoal, por 
isso temos um sistema presidencialista. Além das atribuições que lhe concede a 
Constituição de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, assim 1como vetar 
os projetos de lei, celebrar tratados e conv·enções internacionais ad referendum 
do Congresso Nacional, declarar a guerra e fazer a paz, também exerce o co
mando supremo das fôrças armadas. 

Lembrando do que leu anteriormente e pesquisando em outra bibliografia, 
procure o aluno responder o seguinte exercício. 

- Assinale com um X o que fôr da competência da União e com' uma cruz 
o que fôr da competência dos estados. 

1 - manter relações com países estrangeiros ( 
2 - criação de municípios ( 
3 - organização da defesa do país ( 
4 - diretrizes e bases da educação nacional ( 
5 - declarar· a guerra e fazer a paz ( 
6 - construir estradas ( 
7 - cunh.ar e emitir moeda ( 

A presidência da República é responsável pela direção de todos os ministérios 
bem como dos vários órgãos que estão submetidos à direção do presidente como 
por exemplo, o CNP, o IBGE e a SPVEA, etc. 

Fig. 5 - O bloco arquitetônico do Congresso Nacional constitui uma das obra8' da nova capital 
do Brasil. A oonstruç4o côncava corresponde à8 depend~ncias da ·C4mara dos Deputados e a 
convexa ao Senado Federal. Da mesma forma os dois blocos verticais slio divididos um para 

cada casa do Congresso Nacional · ' 
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o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, através da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Inicia anualmente suas atividades na 
capital da República, em Brasília, a 15 de março de cada ano, prolongando-se a 
legislatura até 15 de dezembro. Durante as férias, o Congresso pode ser convocado 
extraordinàriamente pelo presidente da República, em Brasília, a 15 de março 
de cada ano, prolongando-se a legislatura até 15 de dezembro. Durante as férias, 
o Congresso pode ser convocado extraordinàriamente pelo pre~idente da Re
pública. 

Todos os estados possuem, cada um, sua câmara estadual, mas apenas a 
União possui uin senado. 

As duas câmaras federais têm atuação separada, reunindo-se extraordinà
riamente sob a denominação de Congresso Nacional para apreciar os vetos do 
presidente da república a algum projeto que lhe fôra enviado anteriormente por 
uma das câmaras e, ainda, para votar o orçamento da União. 

A câmara dos deputados é eleita segundo o sistema de representação pro
porcional, pelos estados, pelo distrito federal e pelos territórios, na proporção 
de 1 deputado para cada 150 000 habitantes até completar o número de 
20 deputados, quando passará a ser 1 deputado para cada 250 000 habitantes . 
Nenhum estado pode ter menos de 7 deputados. C'ada território elege 1 deputado 
somente . 

Cada legislatura dura 4 anos, o senado é eleito segundo o principio majo
ritário, elegendo cada estado três senadores, sendo seu mandato de 8 anos . 

Para que alguém possa representar o povo brasileiro, precisa pertencer a 
um partido político; êste defende idéias que são apresentadas ao povo através da 
propaganda política nos comícios, jornais, rádio . e televisão. 

A representação política do Congresso brasileiro no período 1954-1958 estava 
assim constituída: • 

F 1 G 6 

Como se pode apreciar no organograma, tanto no que se refere ao senado 
quanto à câmara dos deputados, os três maiores partidos políticos do Brasil, se
gundo o número de representantes, são o Partido Social Democrático (PSD), a 
União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Trabalhista Braslleiro (PTB) . 

Os partidos que defendem a estrutura social e política atual são chamados 
conservador·es e os que pretendem modificá-la ou aboli-la são chamados esquer-
fu~. . 

Para que o Poder Executivo possa ter estabilidade é necessário que êle tenha 
maioria de congressistas a s·eu favor; daí a divisão dos blocos partidários em 
maioria, sendo, em geral, a primeira! a que apóia o govêrno. · · 

Como a. repres~nta.ção pol!tica. é proporciona.! à popuia.ção, há, conforme o aumento desta., 
modificação no numero de representantes. Assl.m, pela. lei n.0 4095, de 17 de julho de 1962, 
a cl!.ma.ra. dos deputadOB pessou a.· contar com 404 representantes. Como o Trtbuna.l Eleitoral 
a.inda. não dispõe de dl\dos para a representação partidária. para. o período de 1962 - 195'6. 
da.mos a.penas, a. seguir o número de representantes por esta.dos: Ama.zonas - 7, Pará - 16. 
Maranhão - 16, Pia.ui - 8, Ceará - 21, Rio Grande do Norte - 17, Pa.ralba. - 13, Pemambuc:o 
- 24, Alagoas - 9, Sergipe - 7, Bahia. - 31, Minas Gera.Is - 48, Esplrtto Santo - 8, Rio 
de Janeiro - 21, Guanabara. - 21, São Paulo - 59, Paraná - 25, Santa. Catarina - 14, Goi+.a 
- 13, Ma.to Grosso - 8, Rio Grande do Sul - 29, Acre - 2, terrltórto do Ama.pá - 2, 
Rora.lma - l. 

No sena.do, houve um aumento de 3 representantes, correspondente a.os novos sena.dores 
do recém-funda.do esta.do do Acre. 
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O Poder Judiciário julga as várias causas que lhe são apresentadas, sendo 
exercido pelos seguintes órgãos e magistrados: Supremo Tribunal Federal, Tri
bunal Federal de Recursos, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais elei
torais, juízes e tribunafs de trabalho : 

Tôda a organização do Estado brasileiro · que acabamos de analisar é esta
belecida por uma Constituição que é elaborada por uma assembléia constituinte . 

Nossa primeira Constituição foi promulgada a 25 de março de 1824 . Dez 
anos depois, foram-lhe introduzidas alterações, sob o nome de "Ato Adicional" . 
Ela vigorou até 1891, quanto foi promulgada a primeira constituição republicana, . 
em 24 de fev·ereiro de 1891 . Poli ela, as antigas províncias transformaram-se em 
.estados . Em 16 de julho de 1934, foi promulgada nova Constituição pela As
sembléia Constituinte e, a 10 de novembro de 1937, a do Estado Nôvo, que foi 
elaborada ·pelo Executivo. Está em vigor atualmente a Constituição de 18 de se
tembro de 1946, promulgada após a: redemocratização do país . 

Tôda a direção da organização político-administrativa brasileira depende de 
homens que são levados ao poder pelo voto do cidadão. · 

Você sabia que um dia poderá ser presidente da República, graças ao 
sistema democrático em que vive? 

Sabia ·que pode escolher todos os representantes que você observou no 
organograma precedente, desde que tenha completado 18 anos e seja al
fabetizado? 

í:stes são os melhores benefícios que a democracia pode oferecer a um ci
dadão brasileiro . Para eleger a câmara dos deputados, os cidadãos são chamados 
a votar de quatro em quatro anos, e, para eleger o presidente da República, de 
cinco em cinco anos . 

É verdade que temos de comparecer diversas vê2les para votar, não coinci
dindo os períodos de legislatura para deputados, senadores e presidentes; isto 
representa despesas financeiras e ouvimos muita gente. reclamar, mas esta opor
tunidade que tem o cidadão de ser chamado freqüentemente à cabine eleitoral 
é que aperf·eiçoa a democracia . Se você fôsse votar e recebesse as duas cédulas 
que estão abaixo como procederia? Não S·e limite a preenchê-las, conte como pro
cederia desde ai saída de sua casa, até a saída da circunscrição eleitoral. 
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Agora que já sabe votar, veja como tem aumentado o colégio eleitoral do 
país no que se refere às eleições para presidente e vice-presidente. 

2-12-1945: 6 200 805 votantes. 
3-10-1950: 8 254 989 .. 
3-10-1955: 9 097 014 . .. 
3-10-1960: 12 586 354 " 

Por que sendo nossa população de quase 60 milhões de habitantes, só votam 
12 milhões de habitantes? 

O cidadão brasileiro tem visto ampliar-se cada vez as suas possibilidades de 
influir na representação política brasileira . Na época colonial, êle só podia 
defender seus interêsses nas câmaras municipais ou, então, ser mandado a Lisboa 
como representante do Estado do Brasil . 

No período imperial, o sistema parlamentarista permitia que êle votasse 
para a Câmara Imperial e, no máximo, ver aí escolhido um presidente do Con
selho ou premier, que dirigia o govêrno em colaboração com o imperador que 
era hereditário e sempre escolhido na mesma família . J!:ste, ·além do poder exe
cutivo que dividia com o presidente do conselho, possuíia o poder moderador . 

Na república, até 1958, os deputados tinham de mandar confeccionar suas 
cédulas; agora, pelo modêlo visto acima, é o Estado que as confecciona, tornando 
a concorrência dos candidatos mais democrática. 

Você sabia que o sistema democrático, através da Constituição que nos 
rege, nos garante direitos como exercer livremente nossas idéias politicas e 
religiosas, ter a correspondência e a residência invioláveis, circular livremente 
pelo território nacional? 
Os nossos direitos, a atuação do nosso govêrno não são universais, êles só. 

podem exercer-se sôbre determinada extensão, cujos limites são dados pela 
fronteira . 

O Brasil, como estado independente que é, exerce soberania sôbre um espaço 
geográfico de 8 513 844 km', área esta que constitui um verdadeiro continente, 
só ultrapassada, em terras contínuas, pela União Soviética, pelo Canadá e pela 
República Popular da China . · 

O limite entre duas soberanias é dado, portanto, pela fronteira e tôda a 
área sujeita às influências de povos vizinhos, chama-se faixa de fronteira. 

A configuração do Brasil, dada por suas fronteiras, é homogênea, uma vez 
que suas terras são contínuas e suas fronteiras terrestres equivalem, em largos 
traços, às marítimas. 

A primeira fronteira terrestre que o Brasil teve foi o meridiano de Torde
silhas traçado antes mesmo da descoberta do Brasil . 

As lutas pela Colônia do Sacramento, pelos territórios dos Sete Povos das 
Missões, fatos êstes ligados à expansão territorial, promovida pelo movimento 
das Bandeiras, bem como a penetração religiosa no norte do Brasil, delinearam 
os elementos que vieram determinar a nossa configuração geográfica. 

Para o estabelecimento de fronteiras, nossos representantes valeram-se da 
aplicação do utt-possidetis e da política do arbitramento. 

O uti-possidetis, defendido por Alexandre de Gusmão, reivindicava como 
terras pertencentes ao Brasil aquelas que, de fato, estavam ocupadas por por
tuguêses ou brasileiros; foi escudado neste princípio que conseguimos o Tratado 
de Madri em 1750. 

No arbitramento, apela-se para o julgamento de um país neutro numa 
questão em disputa, assim a questão da fronteira do Brasil com a Guiana In
glêsa foi resolvida em parte, em prol da Inglaterra pelo laudo favorável do rei 
da Itália. 

Uma vez chegado a um acôrdo sôbre o direito à terra, faz-se a delimitação 
e demarcação propriamente ditas; aí, são utilizados o princípio do divortium 
aquarum e o limite fluvial. 

Observando-se a fronteira norte do Brasil, verifica-se que a maior parte de 
sua delimitação obedeceu ao princípio do divortium aquarum; êste predominou 
nas fronteiras com o Peru, Colômbia, venezuela, Guianas Britânica e Holandesa. 
Na divisa do atual território de Rondônia com a Bolívia, predominou a fronteira 
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fluvial, através dos rios Guaporé, Mamoré, Beni e Abunã; a fronteira do terri
tório do Amapá com a da Guiana Francesa é também uma fronteira fluvial, 
feita através do rio Oiapoque. 

Devido ao despovoamento da região amazônica, dificuldades de alojamento 
das comissões em lugares habitados, ataques de indígenas e falta de transporte, 
alguns pontos de nossa fronteira norte ainda não foram demarcados, embora 
estejam delimitados, como, por exemplo, na fronteira entre . o Brasil e a Guiana 
Francesa, determinada pelo Oiapoque e, em alguns pontos, na fronteira com a 
Venezuela. -

Utilizando um atlas, procure analisar como estão estabelecidas as nossas 
fronteiras com a Bolívia e Paraguai, na área referente à Região Centro-Oeste. 
Agora que fêz a observação, 'complete as lacunas seguintes: 

1. Em tôda a extensão do território de Rondônia com a Bolívia, a fronteira 
é feita pelo rio ................... ; a partir da localidade de Aguapeí, 
o limite é feito pelo divortium ..... . ............... que começa nas 
cabeceiras dos afluentes da margem direita do rio ................ que 
separa em grande parte o Brasil do ....................... ; da cidade 
de Boa Vista (Mato Gro8so) até o pôrto de Guaíra no rio ............. , a 
fronteira com a República do Paraguai é demarcada pelos divisores de 
águas pertencentes às bacias do ...... '. .......... . .... e . . . . . . . . . . . . . . . 

O estabelecimento da fronteira brasileira, de Mato Grosso para o sul, cons
titui para o Brasil um problema que foi resolvido, ora pela fôrça das armas, ora 
pelo acôrdo mútuo baseado no uti-possidetis, ora pelo arbitramento, como no 
caso do território das Missões. 

A ocupáção do Itátim, da serra do Tapes e dos Setes Povos das Missões pelos 
jesuítas espanhóis, conforme lhes permitia o Tratado de Tordesilhas, trouxe, 
como conseqüência, o estreitamento da forma do Brasil ao sul, pois, quando os 
bandeirantes penetraram para o interior, já encontraram os espanhóis ocupando 

· a terra, daí a menor expansão para oeste nesta região meridional do Brasil, 
fato que não ocorreu na Região. Norte, onde só tardiamente chegaram .os es
panhóis. 

As fronteiras com a Argentina, criaram um problema devido ao território 
das Missões e que só foi resolvido finalmente pelo laudo favorável do então 
presidente dos Estados Unidos da américa, Glover Cleveland que, em 5-2-1895, 
aceitou como do Brasil uma área dé 30 621 kmª, sendo a fronteira delimitada por 
dois pequenos rios, o Peperiguaçu, afluente do Uruguai, e o Santo Antônio, 
afluente do Iguaçu. 

A fronteira com o Uruguai é em parte fluvial, sendo feita pelos rios Quaraí 
e Jaguarão e, em parte, pelo divortium aquarum (Coxilhas) das bacias do Ibicuí 
e do Negro, e em parte lacustre, pois passa pelo canal da lagoa Mirim, indo desde 
a foz do Jaguarão até a cidade de Santa Vitória do Palmar. 

Até aqui vimos como foram determinadas nossas fronteiras; agora é preciso 
estudá-las no que se refere ao problema da "vitalização", isto é, problemas li
gados a uma efetiva ocupação humana e suas respectivas atividades econômicas. 

A área territorial da América do Sul, ainda não está, quanto ao povoamento, 
inteiramente ocupada, de forma que as faixas de fronteira que foram estabele
cidas posteriormente entre o Brasil e as repúblicas que saíram dos antigos vice
-reinados da América Espanhola, ainda não atingiram um ápice de vitalização, 
isto é, ainda não se encontram de tal modo povoadas que sejam capazes de 
ocasionar a tritos, entre populações vizinhas. 

Assim, a maioria absoluta das fronteiras brasileiras encontra-se na situação 
de fronteiras em formação, pois o número de habitante na faixa de fronteira é 
tão pequeno que não impulsionou ainda atividades econômicas capazes de vi
vificar a vasta continuidade limítrofe de 23 127 km2

• 

A área de fronteira que apresenta maior abandono é a da Região Norte, onde, 
para fixar alguns núcleos de povoamento, o govêrno federal àdotou a política 
da criação dos territórios federais. Assim as cidades de Maca pá, Boa Vista e 
Pôrto Velho, capitais dêsses territórios, constituem os centros administrativos 
de maior importância nesta vasta área. · 

Poucos são os pontos de nossa imensa fronteira compreendida desde o 
Oiapoque até o sul de Mato Gross~ que apresentam alguma dinamização; êstes 
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pontos são: fronteira entre Rondônia e Bolívia, devido à Estrada de Ferro Ma
deira-Mamoré, por onde circula a borracha; área da cidade de Corumbá onde 
termina a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e onde começa a Estrada de Ferro 
Brasil-Bolívia; aí se encontra ó pôrto de Corumbá sôbre o rio Paraguai . 

A faixa de fronteira que acompanha as nações vizinhas desde Corumbá até 
Jaguarão, já se acha relativamente povoada e várias cidades de importância 
regional encontram-se aí localizadas: Ladário, Pôrto Murtinho, Foz do Iguaçu, 
São Luís Gonzaga, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Quaraí, Livramento e Ja
guarão; várias são ligadas por estrada de ferro, às outras cidades do Brasil e 
às do estrangeiro . 

A faixa da fronteira sul do país apresenta importância econômica especial 
na América do Sul, o que ocasionou desde o início lutas entre os estados .para 
sua posse, pois há terras férteis representadas pela terra roxa; por outro lado, 
o derrame basáltico provoca o aparecimento de cachoeiras nos rios, cujo volume 
d'água constitui potencial hidráulico capaz de g·erar milhões de kw de energia 
hidrelétrica . 

A fronteira mais integrada na comunidade nacional é a do Rio Grande do 
Sul, onde se localizam cidades de relativa importância como São Borja, Itaqui, 
Uruguaiana, Barra do Quaraí, Livramento, Jaguarão. 

As influências das nacionalidades aí são múltiplas, mas cada faixa, quer 
seja a nacional, quer as estrangeiras, estão históricamente integradas nas suas 
respectivas formações. É, em suma, uma fronteira próxima do excesso de dina
mização, o que pode levar a uma fronteira de tensão, isto é, onde podem aparecer 
choques e disputas por propriedades e outros bens . 

Nossas fronteiras não têm apresentado atritos de tensão, ocasionados por 
uma superpopulação, que tome uma atitude de) ação belicosa, representada pela 
política do espaço vital. Apenas o extrativismo da borracha. no ex-território do 
Acre, já na época republicana, ocasionou lutas entre seringueiros brasileiros e 
bolivianos pela posse de terras . 

A soberania do território nacional se exerce ainda sôbre o espaço marítimo 
e sôbre o espaço aéreo . 

·As águas territoriais nacionais estão compreendidas no raio máximo de 
3 milhas; portanto, nossas ilhas oceânicas estão fora dêste limite, o que não 
deixa de ser uma descontinuidade de soberania, pois entre as ilhas e o con
tinente há uma distância superior àquele limite. 

Vários países têm travado discussões sôbre a competência de sua soberania 
marítima, principalmente aquêles que estão muito próximos entre si; a disputa 
é mais freqüente em tôrno de áreas pesqueiras que cada país reivindica para 
sua soberania. 

Quanto ao espaço aéreo, sabemos que os aviões estrangeiros só podem so
brevoar o território nacional, mediante licença do govêrno, principalmente em 
se tratando de aviões bélicos . 

Devido à importância para a segurança e bem-estar de um país, é de tôda 
a conveniência que uma faixa de fronteira de largura variável e de continuidade 
absoluta deva estar sempre nas cogitações do poder federal. A marcha para 
oeste no Brasil como ato de vitalização das fronteiras não deve visar, a nenhum 
caráter bélico, pois o entendimento entr.e os países do Nôvo Mundo tem sido 
entre nós uma tônica constante; o que se pretende é a ocupação pacífica do tl!r
ritório nacional, a fim de garantir a melhor utilização de áreas econômicas, 
capazes não só de beneficiar o Brasil, mas, também, pelas trocas, auxiliar os 
países vizinhos insulados na cordilheira andina . 

EXERC1CIOS: 

I - Complete as lacunas . 

O Executivo da União é exercido pelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que 
governa o Brasil sob o sistema de forma de govêrno chamado, . ......... . ... . . 
. . . . . . . . . . . O Poder Legislativo quando reúne as duas casas de representação, 
chama-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Todos os estados e a União 
possuem uma ...... . . . .. .................. , mas só a . ..... . . .. ...... . ..... . 
possui um senado. 
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II - Sublinhe o que corresponder à coluna da esquerda. 

Tratado de Madri 

Fronteira em formação 

Fronteira delimitada pelo limite 
fluvial 

Estrada de ferro que atravessa a 
fronteira Brasil-Bolívia 

Livramento-Rivera 

Territórios Federais 

uti-possidetis - manu-militare - ar
bitramento. 
(Rio Grande do Sul-Uruguai) (Brasil
-Colômbia) (Rio Grande do Sul-Argen
tina). 
Brasil-Colômbia, sul de Mato Grosso, 
Brasil-Argentina. 

central do Brasil, traru;continental 
Santos-Arica, Madeira-Mamoré. 

Cidade entre Brasil e Argentina, entre 
Brasil e Bolívia, entre Brasil e Uruguai. 
Criados para redividir os estados, para 
dinamizar as fronteiras, para aumentar 
o território brasileiro. 

III - Faça um gráfico de barras, mostrando a extensão fronteiriça do Brasil 
com cada um dos seus vizinhos. 

IV - Glassifique o Brasil 
a. quanto à forma de govêmo. 
b. quanto ao sistema de forma de govêrno. 
c. quanto ao regime. 

V - Definir as seguintes expressões: 

a . distrito federal. 
b . maioria e minoria política. 
c. vetar uma lei. 
d. república de tipo federativo. 
e. assembléia constituinte. 

VI - Coloque no mapa n.0 8 os nomes das cidades que aparecem ao longo da 
fronteira, bem como os nomes dos países assinalados por um X. 

VII - QUESTIONARIOS. 

1. O que entende por um estado da União Brasileira? 
2. Como surgiu o estado da Guanabara e que apresenta de especial? 
3. Caracterize um município. 
4. Por que Rondônia é um território?· 
5 . Para que servem os partidos políticos? 
6 . Explique as formas pelas quais um povo pode obter uma Constituição. 
7. Por que o govêrno mudou a capital para Brasília? 
8. Quais as atribuições da câmara dos deputados e do senado federal? 
9. Quais foram as fronteiras do Brasil obtidas pela política do arbi

tramento? 
10. Explique a diferença entre demarcação e delimitação. 
11. Quais são os grandes rios sul-americanos que fazem fronteiras entre 

o Brasil e os países vizinhos? 
12. Por que as fronteiras brasileiras são, em geral, fronteiras em for

mação? 
13. Explique porque as fronteiras do sul do Brasil estão próximas do 

estado de tensão . 
14. Mostre a importância dç> espaço marítimo para o Brasil. 



Noticiário 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATtSTICA 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

VISITA DO PRESIDENTE DO IPGH 

Passando pelo Brasil, em viagem que está rea
lizando em função do seu cargo de presidente 
do Instituto Pan-Amertcano de Geografia e 
mstórla, visitou o CNG, no dia 18 de julho, o 
general Victor H. Hoaking. 

Recebido ·pelo secretário-geral, Interino, 
Dr. Wilson Távora Mala, o general Hosklng 
agradeceu a representação do Conselho no seu 
desembarque tendo, então, reafirmado o in
terêsse do IPGH em manter cada vez mais 
fortes os laços cultul:-ais que unem êsses dois 
organismos, especialmente com referência à 
Geografia e à Cartografia recebendo, na opor
tunidade, a afirmação de que Iguais têm sido 
os propósitos do Conselho. 

O Dr . Távora, manifestando que outro não 
é o propósito do CNG, ofereceu a cooperação 
da Casa e agradeceu a visita do general 
Hosking, fazendo votos de feliz viagem e de 
êxito na missão que o leva ao México e aos 
Estados Unidos da América. 

INSPEÇÃO DO DIRETOR DA DA 
AOS 1.0 E 2.0 DL 

Designado pelo Sr. secretário-geral, viajou 
por via terrestre, entre 23 de julho e 10 de 
agõsto corrente, aos estados da Bahia, Pernam
buco e ceará onde se encontravam acampados 
diversos Setores de Triangulação dos 1.0 e 2.0 

DL, o diretor da DA Wilson Távora Maia . 
A visita teve por objetivo manter estreito 

contato com os funcionários de campo, sentir 
as dificuldades e observar as condlç<')es em que 
exercem suas tarefas, auscultando-lhes os pro
blemas de tôda ordem, e assim aproximando a 
direção central do Conselho dos seus auxll!ares 
lotados no Interior do pais. - Afora as demais 
do roteiro, demorou-se particularmente, o re
ferido diretor nas sedes municipais, onde s e 
achavam os Setores da DGT: Itaberaba e Juà
zelro (BA) , Ourtcurt e Exu (PE) e Senador 
Pompeu (CE) • 

CATALOGO DE PUBLICAÇÕES DO CONSELHO 
NACIONAL DE GEOGRAFIA 

separatas 

I - DA REVISTA BRASILEIRA DE 
GEOGRAFIA 

Contribuição ao Estudo da Erosão no 
Brasil e seu Contrôle - Walter A.G. 

Cr$ 

Braun - 1962 - 55 pá.gs. . . . . . • . . • 20,00 
Contribuição ao Estudo das Massas tLe 

Ar da Bacia do São Francisco - 1957 
- 45 pá.gs . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . • • . 20,00 

Contributção ao Estudo da Pesca na .Re
gião do .Rio Arari (Ilha de Marajó) 
- 1957 - 38 pá.gs . . • . . . . . . . . . . . . . . • 20,00 

Contribuiçllo Geográftca ao Estudo da 
Pesca no Litoral de Santa catarina 

Paulo Fernando de Araújo Lago 
- 1961 - 98 págs. . . . . . . . . . . . . . 20.00 

Cultura e Produção do Arroz no Sul do 
Brasil - Lys1a Marta Cavalcanti 
Bernardes - 1955 - 40 págs. . . • . 20,00 

Distribuiçllo da Populaçdo na Ilha do 
Governador - 1955 - 20 págs. • . • . 20,00 

Distribuiçllo da Populaç4o no Estado do 
Maranhdo em 1940 - 1951 -
15 pá.gs. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 20,00 

Distribuição da Populaçlfo no Estado do 
Paraná em 1940 - 1950 - 25 págs. 20,00 

Ensaio para a Estrutura Urbana do .Rio 
de Janeiro - Pedro Pinchas Geiger 
- 1960 - 46 págs. • . . . . • • • . . . . • . . . . 20,00 

o Estado Atual dos Conhecimentos 
sôbre os .Recursos de Agua· no Nor
deste - Henry Maksoud - 1961 -
120 págs. • . . . . • . . . • . • • . . . . . . . • . • • . . • 20,00 

o Estado Atual dos Solos do Municfpio 
de ltapecerica, SP - JoSé Setzer -
1951 - 34 págs. . . • . . • . . . . • . • . • . . . . 20,00 

Estudo Agrogeológico dos Campos Pu
ciari Humaitá - Estado do Ama
zonas e Território Federal de .Ron
dônia - E.H. Gross Braun e J.R. 
de Andrade Ramos 1959 
58 págs. . . • . . . . • . . • . . . . . . • • . . • . • . . . . 20,00 

Estudo Geomorfológico no Nordeste 
Brasileiro - W!lll Czajka - 1959 -
48 págs. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . • 20,00 

Estudo Geomorfológtco de uma .Regillo 
de Alto .Rio Branco - Aida Osthoff 
Ferreira de Barros - 1960 - 20 pá-
ginas . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . • 20,00 

Estudo da População Ativa Fluminense 
e sua Utilização na Delimitação das 
Zonas Econômicas • do Estado -
Maria Rita da Silva Guimarães -
1957 - 20 págs. . • • . . . . . • . . • . . • . . • • . 20,00 

Expansão do Espaço Urbano no .Rio de 
Janeiro - Lysia Marta Cavalcant1 
Bernardes - 1961 - 34 págs. . . . . • 20,00 

Expediçl!o Cientifica d Serra de Para
napiacaba e ao Alto .Ribeira - co
ronel João de Mello Moraes - 1957 
- 58 págs. . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . • . . . . 20,00 

Frederico Henrique Alexandre de Hum
boZdt - Noções Bibliográficas d sua 
Obra - Odete Senna de Oliveira 
Penna - 1960 - 28 págs. • . . • . . . . . . 20,00 

A Vida e a Obra de Humboldt - ca-
pitão Jorge A.ssl'l Saboya Aragão -
1960 - 14 págs . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 20,00 

A Zona Bragantina no Estado do Pará 
- Eugênia GonÇalves Egler -:- 1961 
- 28 págs. . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . . . . 20,00 

Um<J Zona Agrícola do Distrito Federal 
- o Mendanhal - 1958 - 32 págs. 20,00 

Nova Iguaçu - M . T. de Segadas Soares 
- ·1962 - 104 págs . • . . • . • . . . . • . . . . . so,oo 

O cltma do vale do rio Doce - Salomão 
Serebrenlck - 1962 - 10 págs. • • • . 20,00 

Aspectos da Hidrografia Brasileira -
Simões B . dos Santos - 1962 - 50 
págs. . • . . . . • . . . . . • . . . • • . • . • . . . •. . • . . 50,00 

O principio de Simetria - Adalberto 
Berra - 1962 - 60 págs. • . • • . . • . . 50,00 

Topónimos do Município tLe Olinda -
João de Mello Moraes - 1962 - 33 
págs . . • . . . . • • . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . • • 50,00 
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A Colontzaçl!o Alem4 no Espfrtto Santo 
- Ernst Wagemann - 1949 - 104 
pàgs. . ... .. . . .. . .....• . .. . . . ... .• . .• 20,00 

Elementos de Geografia e Cartografia -
VII.rios autores - 1960 - 70 pàgs. 20,00 

IV-MAPAS 

1) Mapa do Brasil Bá.slco - 1958 -
F.sc. 1 : 2 500 000 - 4 fôlhas . . . . . . . . . 200,00 

2) Mapa do Brasil Político - 1962 -
Esc . 1 :5 000 ºº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 

3) Mapa do Brasil Bàsico - 1960 -
Esc. 1 :5 000 000 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

4) Mapa do Brasil Físico - 1962 - Esc. 
1 : 5 000 000 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 

5) Mapa do Brasil em Esbôço do Re-
lêvo - 1960 - Esc. 1:5 000 000 . . . . 100,00 

6) Mapa do Estado do Amazonas -
1961 - Esc. 1: 1 000 000 . • . . . . . . . . . . . . 200,00 

7) Mapa do Estado do Plaul - 1960 -
li:sc. 1 :2 000 000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 100,00 

8) Mapa do Estado do Rio de Janeiro 
- 1961 - Esc. 1: 400 000 . . . . . . . . . . . . 100,00 

9) Mapa do Estado do Rio Grande do 
Norte - 1957 - Esc. 1 :400 00 . . . . . . 100,00 

10) Mapa do Estado de Sergipe - 1961 
- Esc. 1:1000 000 . . . . . . . . . . .. . . . . . 200,00 

11) Mapa do Território do Acre - 1961 
- Esc. 1:1000000 .• .. . ... . ..... . .. 100,00 

12) Mapa do Território do Amapà -
1961 - Esc. 1: 1 000 000 . . . . . . . . . . . . . 100,00 

13) Mapa do Território do Rio Branco 
- 1961 - Esc. 1: 1 000 000 . . . . . . • . . 100,00 

14) Mapa do Território de ·Rondônia -
1961 - Esc. 1:1000 000 .... . . .. . . . . 100,00 

iC 
PRESIDi:NCIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE SUPERVISÃO DE óRGAOS 
AUTÔNOMOS 

O Dlàrio Oficial ãe sexta-feira, 8 de março do 
ano em curso, publfcou. os textos das seguintes 
ata• de reuniões da Comiss/i.o de Supervtsllo de 

órgl!os Autôncmws 

ATA DA 2.• SESSAO DE 1963 

As dezesseis horas e trinta minutos do dia 
quatorz~ do mês de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e trê&, sob a presidência do senhor 
Ernant Patury Monteiro, nos têrmos do Regi
mento Interno e face ao ilnpedlmento' do mi
nistro presidente, do chefe do seu gablnetll e 
do secreté.rto executivo, realizou-se a segunda 
ses.são da Comissão de Supervisão de órgãos 
Autônomos, com a presença dos senho
res Antonio José de Menezes Bahury, 
Odeclo de Senna Figueiredo e Roberto Cramer 
Veiga. FOI Ilda e aprovada a ata da primeira 
sessão de 1963. Não houve leitura do expe
diente. Na Ordem do Dia o chefe da Assessoria 
expôs aos senhores membros da Cpmlssll.o as 
tn.struções recebidas dos assessores do senhor 
m1n1stro extraordlné.rto sem pasta, referente à 
contenção das despesas orçamentàrias e co
municou-lhes que a orientação traçada pelo 
secretário executivo, quanto ili execução dessas 
instruções junto aos órgãos supervisionados, se 
processará do seguinte modo: a) o Dr. Anor 
Maciel e o chefe da Assessoria se deslocarão 
para o Sul a fim de manterem os contactos ne
cessários com a SPVESUD e os governos cujos 
estados Integram o Conselho Deliberativo da
quele órgão: b) a SPVEA serà clentl!lcada por 

intermédio do seu escritório no Rio de Ja
neiro e, posteriormente a CSOA. designe.ri!. os 
elementos que deverão Ir a Belém recolher o 
trabalho; c) os órgãos sediados no Rio de Ja
neiro, serão orientados pelo assessor de Con
tabllldade e Orçamento, senhor de La Vega, 
para o qual a CSOA solicita aos senhores 
membros a necessária cobertura . As dezessete 
horas e trinta minutos !oi encerrada a sessão, 
de que eu, José de Sousa Pereira, Chefe da 
Assessoria Técnico-Administrativa, servindo de 
secretàrio, lavrei esta ata que vai assinada 
pelos membros presentes à sessão. 

Ernant Patury Monteiro - Antonio José 
de Menezes Bahuey - Odeclo de Senna Ft~ 
gueiredo - Roberto cramer Veiga. 

ATA DA 3.• SESSÃO DE 1963 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 

mil novecentos e sessenta e três, sob a presi
dência do senhor Alclrio Dardeau de Carvalho, 
secretário executivo, no Impedimento do mi
nistro presidente e chefe do seu gabinete, rea
lizou-se a terceira sessão da Comissão de Su
pervisão de órgãos Autônomos, com a presença 
dos Srs. Antonio José de Menezes Bahury, 
Ernani Patury Monteiro, Odeclo de Senna Fi
gueiredo e Roberto Cramer Veiga. Estêve pre
sente, o assessor de Contabll1dade e Orça
mento, senhor Manuel Pedro Juan Dias De La 
Vega. Foi Ilda e aprovada a ata da segunda 
sessão. Do expediente, constou o processo nú
mero 261 364-62, do Ministério da Fazenda, em 
que a Comissão de Programação Financeira 
daquela pasta, consulta sôbre a Inclusão da 
SUDENE entre os órgãos onde seriam crladsa 
Contadorias Seclonsls da Contadoria Geral da 
República. A Com1s.são resolveu por unan1m1-
nldade, restituir o processo ao Ministério da 
Fazenda, esclarecendo à Comissão de Progra
mação Financeira que o CSOA deixou de propor 
à SUDENE por ter limitado sua proposta ex
clusivamente aos órgãos autônomos que su
pervlslona e fiscaliza, entendendo, porém, que 
se. aquêle órgão julgar conveniente poderá 
tomar essa medida no mesmo expediente. Na 
Ordem do Dia foram expostos os seguintes as
suntos: a) pelo chefe' da Assessoria; I) pe-
quen.o relato verbal sôbre a viagem a ....... . 
SPVESUD e ao Rio Grande do Sul, por nli.o ter 
tido tempo de preparar o relatório escrito; ll) 
relato · sôbre as providência para a contenção 
orçamentària de, SPVESUD, quanto ao Rio 
Grande do Sul; W) providências e resultados 
obtidos à parte dos estados do Paraná. e Santa 
Catarina; IV) estudos realizados no Rio de Ja
neiro quanto à parte do estado de Mato 
Grosso; b) pelo assessor de contabllldade e 
Orçamento !oi !eito pequeno relato verbal, pre
cedendo a leitura do seu relatório escrito sõbre 
as dificuldades lnstransponlvels no caso da co
missão do Vale de Silo Francisco; as cll!icul
dades superadas com referência à SPVEA e a 
perfeita compreensão do problema, cooperação 
e êxito na sua solução por parte do IBGE, os 
Conselhos de Estatlstlca e Geografia, Serviço 
de Recenseamento e Escola de Ciências Eata
tistlcas. Terminadas essas exposições o senhor 
presidente, dado o adiantado da hora, encerrou 
a sessão do que eu, José de Souza Pereira, 
Chefe da Assessoria Técnico-Administrativa. 
servindo de secretàrlo, lavrei est a ata que vai 
assinada pelos membros presentes à sessão. 

A. Dardeau de Carvalho - Antonio' José de 
Menezes Bahury - Ernant Patury Monteiro -
Odecio de Senna Figueiredo - Roberto Cramer 
Veiga. 

ATA DA 4.• SESSAO DE 1963 
As dezesseis horas do dia 12 de fevereiro 

de 1963, sob a presidência do senhor A.nor 
Butler, chefe do gabinete do ministro da Jus-
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tlça, no Impedimento do Presidente, realizou-se 
a quarta sessão da Comissão de Supervisão de 
órgãos Autônomos, com a presença dos se
nhores Alcirlo Dardeau de Carvalho, secretário 
executivo, Antonio José de Menezes Bahury, 
Emanl Patury Monteiro e Roberto Cramer 
Veiga. Foi lida e aprovada a ata da terceira 
sessão. No expediente foi lido o oficio do De
partamento de Administração do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, apresentando o 
oficial de administração nlvel 14-B, Jalro 
Soares, requisitado para servir como assistente 
de Assessoria Técnico-Administrativa da co
missão. A Ordem do Dia constou de 1.0 ) Re
latório da Contenção Orçamentária, dos órgãos 
Supervisionados, remetidos à Comissão Nacio
nal de Planejamento (Departamento de Fi
nanças, com o seguinte ofício do secretário 
executivo : CSOA N. 0 26 - em 8 de fevereiro 
de 1963 - Ilustríssimo Senhor - Tenho a sa
tisfação de passar às mãos de V. S.. a expo
sição elabOrada pela Assessoria. Técnico-Admi
nistrativa. da Comissão de Supervisão de órgãos 
Autônomos .... (CSOA), e.presentado o plano 
orçamentário decorrente da contençio, de 35% 
das despesas variáveis, efetuadas no orçamento, 
pare. o corrente exercício dos seguintes órgãos 
supervisionados e fiscalizados pela me11clonada 
Comissão: - Com1ssll.o do Vale do sã.o Fran
cisco (CVSF), Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatlst1ce. (IBGE) Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA), Superintendência do Plano de Va
lorização Econômica da Região Fronteira. Su
doeste do Pais (SPVESUD). A exposição vai 
acompanhada dos seguintes documentos: 
Anexo n .0 l, c-14 fôlhe.s - Quadro de pessoal 
do IBGE: Anexo n.0 2, c-19 fôlha.s - Dados 
elucidativos do Serviço Nacional de Recensea
mento; Anexo n.0 3, c-4 fôlhas - Dados eluci
dativos de. Escola Nacional de Ciências Esta
tísticas; Anexo n.0 4, c-7 fôlhas - Dados elu
cidativos do Conselho Nacional de Geografia; 
Anexo n. 0 5, c-3 fôlhas - Esquema de con
tenção, da SPVEA., Anexo n.0 6, c-4 fôlhe.s -
Plano de e.pllcaçll.o da verba de lnstalaçll.o de. 
SPVESUD; Anexo n .0 7, c-12 fôlhas - Esquema 
de contenção, da SPVESUD; Anexo n. 0 8 -
Quadro I, c-3 fôlhas - Esquema. de orçamento 
da SPVESUD; anexo n. 0 8, Quadro 2, c-11 
!Olhas ~ Orçamento analítico, líquido da 
SPVESUD; Anexo n.0 9, c-5 fôlhas - Esquema 
do Estado do Paraná, na SPVESUD; Anexo 
n.0 10, c-5 fôlhas - Esquema do Estado de Mato 
Grosso, na SPVESUD. outrossim, comunico 
a V. S .• que, para quaisquer outros esclareci
mentos sôbre o assunto, esta Comissão estará 
no Inteiro dispor, na rua México, 128 - 6.• 
andar, telefone 52-8896. Aproveito a oportuni
dade pare. renovar a V. s.• protestos de ele
vada consideração e aprêço. A. Dardeau de 
Carvalho - Secretário Executivo da CSOA. O 
relatório que teve aprovada, por unanimidade 
sua Inclusão nesta ata, era o seguinte: Senhor 
Secretário Executivo - No desempenho da 
atribuição que foi cometida à Comissão de 
supervisão de Ól'.gãos Autônomos pela COPLAN 
no sentido de que, articulada, com os órgãos 
por ela supervisionadas, programasse a con
tenção das despesas orçamentárias, variáveis 
do corrente exercício, na base de 35%, venho 
apresentar a V. s.• o resultadd dessas articu
lações realizadas pela Assessoria Técnico-Ad
ministrativa da CSOA por Intermédio do as
sessor de. Contab1lldade e Orçamento senhor 
Manuel Pedro Juan Dias de La Vega e do chefe 
da mesma. - 1. Introdução - A articulação 
foi realizada junto aos quatro órgãos supervi
sionados: Comissão do Vale do São Francisco 
(CVSF) Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatlst1ca (IBGE), Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia ..... . 
(SPVEA) e Superintendência do Plano de Va
lorização Econômica da Região Fronteira. Su-

doeste do Pais (SPVESUD). Junto à CVSF 
atuou pessoalmente o assessor de Contabili
dade e Orçamento, tendo tido várias entre
vistas com o diretor de Planos e Obras e com 
o diretor superintendente, engenheiro João 
Gomes Sobrinho. Meus contactos com a CVPS 
foram apenas telefônicos. Junto ao IBGE, o 
assessor Iniciou contactos pessoais que culmi
naram com reuniões na eede da CSOA de todo o 
staff do Instituto chefiados pelo secreté.rio
-geral da entidade, Dr. Lauro Sodré Viveiros 
de Castro, estando presentes, também, V. S.• 
e eu. Na SPVEA os entendimentos se proces
saram Junto ao Escritório de Representação do 
órgão no Rio de Janeiro, dada a próxima vinda 
do superintendente ao Rio. Dêsses entendi
mentos, ficou resolvido serem as Instruções 
transmitidas a Belém pelo rádio e, no prazo 
fixado, elas estariam no Rlq, quando haveria 
um contacto coi;n o superintendente, a êsse 
contacto final, V. S.• também estêve presente. 
A SPVESUD foi visitada, por mim, em sua sede, 
em Pôrto Alegre, no estado do Rio Grande do 
Sul e, transmitidas as. Instruções, a parte re
ferente ao estado do Paraná ficou resolvida, 
por estarem presentes representantes daquele 
estado. De regresso mantive contactos no es
tado de Santa Catarina. 2. Execução - Ex
ponho a seguir os resultados da execução, pelos 
órgãos supervisionados do esquema de con
tenção, bem como as dificuldades havidas no 
trabalho, as restrições e imposs1b111da-O.es en
contradas. 2.1, - Comissão do Vale de São 
Francisco (CVSF) com sede nesta cidade, a 
CVSF alegou, pelo seu diretor superintendente, 
engenheiro João Gomes Sobrinho, dificuldades 
em programar a contenção de suas despesas 
no Rio üe Janeiro. Essa alegação foi feita após 
os encontros, mais ou menos Improdutivos, 
com o assessor da CSOA e depois de diversos 
chamados telefônicos feitos por mim, em que 
os procurados - o diretor de Planejamento e 
Obras ou diretor superintendente ou não es
tavam ou não podiam atender. E isso depois 
de discussões bizantinas sôbre se a CVSF de
veria receber ou não, por intermédio da CSOA 
as diretrizes governamentais sôbre execução 
orçamentária. Como último acêrto, ficou as
sentado que a contenção seria planejada nas 
sedes dos Distritos em que está dividida a 
área de ação da CVSF porque, Informou o 
diretor superintendente, naquelas regiões, 
vários grupos de natureza política também de
veriam ser ouvidos. Inicialmente a Comissão 
de Supervisão de órgãos Autônomos solicitou 
a apresentação dos planos de contenção para o 
dia 31 de Janeiro: face, entretanto. haver 
S. Ex.• o sr. Ministro da Fazenda divulgado 
que haveria pequena prorrogação, a ' CBOA 
avisou aos órgãos supervisionados não ultra
passaram o dia 5 dêste mês. 1!:sse prazo es
gotou-se sem que a Comissão do Vale de São 
Francisco tornasse ao assunto. 2.2 - Instituto 
Bras1le1to de Geografia e Estatística (IBGE) 
- 2.2.1 ~ Histórico - O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) figura no 
Orçamento da União, nas despesas da Presi
dência da República, com dotações cla.s'slflcadas 
na Verba 2.0.00 Transferências: Consignação 
2.1.01 - Aux111os;· 1) Entidades Autárquicas; 
1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica. 1!:sses auxlllos estão divididos nas quatro 
seguintes parcelas globais; 1) Conselho Nacio
nal de Estatlstlca, Inclusive administração 
geral do IBGE . Inspetorias Regionais de F.s
ta tíst1ca. Agências Municipais de Estatística. 
Cr$ 2 501147 000,00; 2) Custeio do serviço Na
cional de Recenseamento, Inclusive prossegui
mento dós trabalhos de apuração do recensea
mento geral de 1960 CrS 599 850 000,00: 3) Es-
cola Nacional de Ciências Estatistlca ....... . 
Cr$ 81582000,00: 4) Conselho Nacional de Geo
grafia, Cr$ 1 301 552 000,00. Nessas condlçõea; 

. 

' 
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como resultado, dos entendimentos e estudos 
realizados será feita exposição separada sôbre 
cada uma delas . 2 .2.2 - conselho Nacional de 
Estatistica, Administração Geral do IBGE, 
Inspetorias e Agências - O Conselho Nacional 
d'e Estat!st1ca, Administração Geral do IBGE, 
Inspetorias e Agências têm, para um aux!l1o 
orçamentário de Cr$ 2 501147 000,00, uma des
pesa, só com pessoal de Cr$ 2 550 000 000,00, o 
que caracteriza êsse auxílio como despesa fixa. 
A diferença é coberta pela receita auferida 
com a taxa de estatfst1ca que, assim, tem uma 
parte desviada de suas finalidades. A despesa 
de pessoal, nesse montante, é um imperativo 
a que o CNE, a Administração Geral do IBGE 
as Inspetorias e Agências, não podem fugir 
pois decorre da aplicação de lei n,o 3 780, de 
12 de Julho de 1960, - ClaBBif1cação de Cargos 
e Funções do Serviço Público Civil . E' por
tanto, despesa decorrente de enquadramento 
do pessoal da entidade, Já considerado funcio
nário público da União. O enquadramento de 
todo pessoal do IBGE foi aprovado pelo decreto 
número 51 367, de 11 de tiezembro de 1961 e 
compreende 7 052 cargos de diversas carreiras 
de Séries Funcionais dos Grupos ocupacionais. 
(Anexo n.0 l) 2.2.2.1 - Taxa de Estatistica -
As seguidas denúncias feitas por estados e mu
n1c!pios, dos Convênios celebrados entre êles 
e o IBGE vêm provocando alarmante decrés
cimo na arrecadação da taxa de estatist1ca e, 
conseqüentemente, o esvaziamento econômico 
do Instituto . E' situação de tal modo grave 
que Já começa a impedir possa o Instituto bem 
cumprir suas finalidades por falta dos recursos 
mínimos indispensáveis ao desempenho de suas 
atribuições normais. Paralelamente a isso co
meçam a surgir, sem que se discuta o mérito 
ou demérito dessas iniciativas, os serviços es
taduais e até mesmo municipais de estat!stica 
que, por melhor aparelhadas que estejam, 
técnica e materialmente, não podem, em abso
luto, substituir ou sobrepor-se ao IBGE, o 
IBGE é o órgão que a União tem e precisa 
manter em tôda sua plenitude com seus siste
mas e processos, fruto do trabalho de pessoal 
altamente preparado e especializado e com apa
relhamento técnico único no pais. Sua ação não 
pode, de modo algum, ser cercada, dificultada 
ou impedida em qualquer parte do território 
nacional, sob pena de o govêrno federal ficar 
à mercê do empirismo e da diversidade dos 
critérios dos órgãos estaduais ou municipais. 
Urgem medidas diversas a curto e a longo 
prazo, para socorrer O · Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e, fora dêste trabalho, 
apresentarei à Comissão pequenas linhas de 
sugestões sõbre o assunto. 2.2.2.2 . - Con
clusão - Do exposto concluo que: a) o Con
selho Nacional de Estatistica, inclusive Admi
nistração-Geral do IBGE, Inspetorias Regionais 
e Agências Municipais de Estatística têm, como 
decorrência do enquadramento do seu pessoal 
segundo a lei n.0 3 780-60, despesa fixa superior 
ao aux!l1o que lhe é consignado na Verba 
2.0.00 - Transferência, no Anexo 4.01 - Pre
sidência da República, da Lei Orçamentária 
para o corrente exercício; b) dentro do cri
tério pré-estabelecido para a contenção, não 
deve essa entidade sofrer cortes no auxilio que 
recebe. 2.2.3 . - Serviço Nacional de Recen
seamento - A dotação de Cr$ 599 850 000,00 
co~signada especificamente para o custeio do 
Serviço Nacional de Recenseamento inclusive 
prosseguimento dos trabalhos do Serviço Na
cional de Recenseamento Geral de 1960, está 
dividida, na Lei Orçamentária, nos 3 itens 
seguintes : 1) Pessoal - CrS 24196 000,00 -
Material - CrS 21 900 000,00 - 3) Encargos Di-
versos - Cr$ 553 754 000,00. Total: ........... . 
Cr$ 599 850 000,00. O item destinado a Pessoal 
é fixo, porém, atenderá, tão sômente, ao pa
gamento do pessoal enquadrado nos têrmos da 

lei n .0 3 780, de 12 de Julho de 1960. O item 
desfilnado a material, de Cr$ 21 900 000.00· é 
apenas 37% da dotação global do Serviço e, 
mal atende às despesas com a aquisição de 
material do expediente, de limpeza e conser
vação, combust!veis e lubri!lcantes, etc., con
forme programa constante da fl. 7 e 8, do 
Anexo n.0 2. Para cobertura dos deficits que 
ocorram nos itens 1 - Pessoal e 2 - Material, 
o Serviço lança mão de sua Receita Patrimo-
nial, prevista, no corrente exerc!clo, em ..... . 
CrS 104 000 000,00. O item 3 - Encargos Di
versos, de CrS 553 754 000,00 é onerado, com o 
pessoal admitido pela legislação trabalhista, em 
Cr$ 389 414 000,00, não estando prevista, nessa 
quantia o pagamento estimado em ... .. .. . . : .• 
CrS 32 400 000,00, do 13.0 salário, nem a desti-
nada à indenizações, da ordem de ........... . 
CrS 20 000 000,00 .Sobram ao Serviço, para as 
demais despesas pouco mais de .. . .. . .. .. ....• 
Cr$ 100 000 000,00, em que, só as despesas com 
a execução de serviços para terceiros nos equi-
pamentos de apuração, montam a ~ ..... . . . .. . 
Cr$ 80000000,00 (Anexo n .0 2). 2 .2.3.1. -
Conclusão - o Serviço Nacional de Recensea
mento, além de estar com um orçamento muito 
aquém de suas reais necessidades, devendo se 
valer, Integralmente dos Cr$ 104 000 000,00, da 
Receita Patrimonial, tem grande responsabi
lidade n:a execução do Plano Trienal onde 
muitos de seus objetivos básicos repousarão, 
também, nos elementos fornecidos pelo Ser
viço Nacional de Recenseamento. Assim, dentro 
do critério pré-estabelecido para a contenção, 
não deve êsse Serviço sofrer cortes em qualquer 
dos 3 itens do auxilio que recebe . 2.2.4 - Es
cola Nacional de Ciências Estatist1cas - A 
dotação de CrS 81 582 000,00 consignada espe-

- clficamente à Escola Nacional de Ciências Es
tatfsticas, também, está dividida em 3 Itens: 
1) Pessoal - CrS 71242000,00 - 2) Material -
Cr$ 2 160 000,0IJ - 3) Encargos Diversos - ... 
Cr$ 8 180 000,00 - Total CI'$ 81 582 000,00. O 
item 1 - Pessoal atende ao pagamento do 
pessoal enquadrado nos têrmos da lei n.0 3 780, 
de 12 de Julho de 1960. os itens 2 - Material 
e 3 - Encargos Diversos, somam .. ... , ... ... . 
Cr$ 10 000 000,00 dos quais devem ser consi
deradas fixas, as seguintes importãncias: 1.5.04 
- Iluminação, etc. CrS 200 000,00 ~ 1.5 .07 -
Publicações, etc. CrS 300 000,00 - 1. 5 .11 -
Te!. etc. Cr$ 200 000,00 - 1.5 .12 - Aluguel de 
imóvel Cr$ 4 200 000,00 - 1.6.03 - Prêmios, di
plomas, etc . CrS 70 000,00 - 1. 6 .11 . - Seleção, 
etc crs 260 000,00 - 1. 6 .13 - Serviços educa-
tivos, etc. CrS 1850 000,00 - Total: ......... . 
Cr$ 7 080 000,00. Restaria, portanto, a impor
tância de CrS 3 260 000,00 suscetível de ser 
atingida pela contenção de 35%. no caso ... . 
Cr$ l 141 000,00. Com os elementos constantes 
do Anexo n.0 3, melhor poderá ser ajuizada da 
necessidade ou não de ser feita essa contenção, 
não devendo ser perdido de vista tratar-se de 
uma Escola, cuJa importância, não sofre con
testação. 2.2.5. - Conselho Nacional de Geo
grafia - Como os dois órgãos do sistema do 
IBGE examinados antes, também o Conselho 
Nacional de Geografia tem suas dotações con
signadas em 3 itens na Lei Orçamentária; 1) 
Pessoal - Cr$ 681874000,00 - 2) Material -
CrS 248 867 000,00 - Total: CrS 1 301 552 000,00 
- o item 1 - Pessoal atende ao pagamento do 
pessoal enquadrado nos têrmos da lei n.0 3 780, 
de 12 de Julho de 1960 . Os itens 2 - Material 
e 3 - Encargos Diversos, foram programados 
com a resolução n.0 638, do Diretório Central 
do Conselho Nacional de Geografia_ Dessa pro
gramação podem ser consideradas despesas 
fixas, tôdas as programadas na Consignação 
1.3.00 - Material de Consumo e de Trans
formação e, seguramente, CrS 125 000 000,00, 
programados na Consignação 1.4.00 - Material 
permanente, nas rubricas 1.4.14 - 1.4.15 e 
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1.4.16. Em Serviços de Terceiros podem ser. 
despesas fixas: 1.5.07 - Publicações - . •· .. ' 
Crt 47 000 000,00 - 1. 5 .15 - Outros serviços de 
Terceiros - Cr$ 69.500 000.00 - Total ........ 
Crt 116 500 000,00 - 2.2.5.l. - Conclusão -
Endossando os têrmos finais da exposição do 
Sr. secretário-geral do Conselho Nacional de 
Geografia (!Is. 1 do Anexo n.0 4), e tendo em 
conta a Incumbência dada a êsse Conselho na 
fld. 98, do Plano Trienal do Desenvolvimento 
Econômico e Social 1963-1965 - ."4.2 - Pré
-Investimento para amJ1llação do conheci
mento dos recursos natuilals. 4.2.1 - Estudos 
e polltlca de cartografia. A) Diretrizes bási
cas", acho não deva ser aplicada a contenção, 
as· suas dotações 2.2 . 6 • Trabalhos Gráficos -
Possui o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística bem montado e aparelhado serviço 
Gráfico, situado no subúrbio carioca de Parada 
de Lucas. Os órgãos Integrantes do Instituto, 
porém, devem empenhar e pagar os seus tra
balhos, ali obrigatóriamente executados. E' 
Serviço de alto gabarito mas, sendo autárquico, 
não pode deixar de receber pagamento pelos 
trabalhos que executa. Essa Informação vem 
como Justificativa para o rato de se considerar 
despesa fixa a consignada para publicações, Im
pressões etc. tmpreeclndivela à divulgação dos 
trabalhos do IBGE. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA 

NúCLEO DE ESTUDOS GEOGRAFICOS 
Como parte do plano dos estudos da III.• 
Semana da Geografia, a realizar-se dos dias 4 
e 9 de novembro de 1963, o Núcleo de Estudos 
Geográficos da Faculdade Nacional de Filo
sofia programou as seguintes conferências: 

Dia 4 - Problemas da Geografia nas regiões 
tropicais - Maria do Carmo Galvão; Dia 5 -
Seminário sôbre o cerrado - Carlos Rlz1nl, 
Segadas Viana, João Moojen de Oliveira, Arens, 
Waldemar Mendes; Dia 6 - A PETROBRAS e a 
realidade brasUelra - Dalton Boechat; Dia 7 
- Mercado Comum Europeu e América Ll\
tlna, Fernando Sgarbl Lima; e Dia 8 - A ver
dade agrária - João Pinheiro Neto. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

APROVEITAMENTO DE SETE QUEDAS - Fa
lando sôbre o aproveitamento hidrelétrico de 
Sete Quedas e as relações Brasll:Paragual o 
ministro de Minas e Energia, Sr. Oliveira 
Brito, declarou que o problema do regime de 
águas comuns deverá fazer com que o Brasil 
mantenha o govêrno e o povo paraguaio per
manentemente Informados das providências 
que vêm sendo tomadas a respeito pelo nosso 
pais. 

Adiantou o Sr. Oliveira Brito que os es
tudos até agora 1reallzados são preliminares, 
acrescentando que o grupo de trabalho, cons
tituído por técnicos da Eletrobrás, é que fará 
a complementação daqueles estudos necessária 
à elaboração do projeto definitivo. 

Em seguida, declarou: 
"E como, segundo os dados já conhecidos, 

há soluções que Importam no aproveitamento 
de águas comuns aos dois países, foi obtido, 
na recente visita que fiz a Assunção, o con
sentimento do govêrno paraguaio para que os 
estudos necessários à organização do projeto 
definitivo fôssem feitos também no leito e nas 
margens do rio Paraná, no trecho que serve de 
divisa. • 

Da conclusão dos estudos, dependerá o 
aproveitamento · de uma ou mais das Sete 
Quedas, cuja produção Inicial não deverá ser 
Inferior a 8 OUI 10 milhões de quilowatts". 

Também dos estudos e da participação fi
nanceira de cada pais, dependerá a sua quota 
de aproveitamento. "Até o momento lembrou 
o Sr. Oliveira Brito - nada hé. estabelecido, 
ainda, sôbre a execução das obras, se será por 
um só país ou pelos dois. Se se chegar à con
clusão que, numa primeira fase e para atender 
à demanda da Região Sul do Brasil, nos pró
ximos 10 anos, é mais aconselhável solução que 
não Interfira no regime de águas comuns, te
remos como mais Indicado uma solução exclu
sivamente bras1lelra. Se, ao contrário, prefe
rirmos uma solução comum ao Brasil e ao Pa
raguai, seja pela locallzaçl.o da obra, seja pelo 
uso das águas comuns, sem o caso, então, de 
entrarmos em entendimentos com aquêle pais, 
a fim de definirmos a participação nos custos 
e resultados dos empreendimentos". 

Disse a seguir o Sr. Oliveira Brito: 
"Não restam dúvidas de que nós brasileiros, 

já acumulamos maior experiência em obras de 
energia hidrelétrica. Construimos grandes re
prêsas e Instalamos grandes usinas. Aí estão 
Paulo Afonso, Furnas, Três Marias, Peixoto, 
para citar apenas algumas. 

Os paraguaios, porém, apesar de sómente 
agora estarem cogitando de construir a sua 
primeira usina hidrelétrica - A de Acarai
Mundal, cuja barragem projetada por técnicos 
brasileiros dos DNOS - são um povo Inteli
gente, patriota, multo consciente de seus de
veres e responsabilidades e realloom um grande 
esfôrço para vencer as dificuldades que têm 
retardado o desenvolvimento dos sul-america
nos. Têm bons engenheiros, muitos dos quais 
formados· em nossas universidades; fàcllmente, 
portanto, poderão formar equipes capazes de 
trabalhar ao lado dos brasileiros ombro a 
ombro". 

Sôbre o prazo da construção e seu custo, 
afirmou: 

"Se o aproveltamenta fôr total, de todo o 
desnível do rio Parané., desde o Inicio dos saltos 
até mais os recuos, à altura de Pôrto Mendes, 
como previsto no estudo Marcondes Ferraz, é 
obra para 8 a 10 anos e custará cêrca de um 
bilhão de dólares. 

Mesmo assim a energia a ser produzida 
será a de mais baixo custo do mundo, do 
mesmo modo que a ustna será a de maior po
tência Instalada em qualquer pais do Universo, 
pelo II}enos até boje. Além dlB!õO, se construida 
nas !Inedlações de Pôrto Mendes, poderá tor
nar o rio Paraná navegé.vel até os seus aflu
entes que cortam os estados de Minas Gerais 
e Goiás. Será obra que consagrar& uma ge
ração, e o seu Inicio ainda neste govêrno cons
titui permanente preocupação, do presidente 
João Goulart, tal a consciência que tem de 
sua sfgnlflcação para o progresso do pais". 

-
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Certames 

A GEOGRAFIA NA FRANÇA E NO BRASIL -
De v!s1ta ao Brasil como participante do XVIII 
Congresso dos Geógrafos Braslleiros, o profes
sor Jean Dresh, diretor do Instituto de Geo
grafia da Universidade de Paris, em entrevista 
concedida à imprensa revelou importantes fatos 
!lgados à atual posição dos estudos ·geogràficos 
na França, sallentando ainda a importância 
da Geografia como ci~cia capaz de indicar so
luções de ordem prática para muitos dos pro
blemas que ora preocupam as autoridades bra
sllelras, uma vez que o geógrafo é o único es
peciallBta que considera o espaço concreto em 
sua tótalldade tisica e humana. 

o llustre congressista, em suas declarações 
acentuou que o estudo da Geografia em seu 
pais evolui constantemente, sofrendo, a cada 
momento, grandes transformações em seus mé
todos de anállses e pesquisas, razão por que 

Instituições 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 
BRASILEIRO 

125.0 ANIVERSARIO - Reallzou-se na sede do 
Instituto Hlstórico, e Geográfico Braslleiro (Si
logeu) uma sessão solene em comemoração ao 
seu 125.0 aniversário de fundação. 

Unidades 

AMAZONAS 

RIQUEZAS INEXPLORADAS - O diretor do 
Centro das Indústrias, Sr. Mário Barroso Ra
mos, falando a respeito do aproveitamento das 
riquezas da Amazônia, revelou que finalmente 
lsto poderá tomar-se realldade devido às fa
ctlldades fiscais concedidos pela SUDENE. 

Aquela grande ãrea serão concedidos 50% 
do montante do tmpôsto de renda e terão tsen
ção total dêle durante 20 anos, as pessoas ju
rldicas que apllcarem capital nas indústrias de 
artefatos de borracha, de tecelagem, juta e 
outras da Amazônia. 

Prosseguiu afirmando não se poder deixar 
de considerar que fatôres de vãrias ordens 
terão que ser vencidos em Iniciativas indus
triais em regiões como a Amazônia, mas não 
é posslvel deixar de reconhecer que essas :ra
cllldades fiscais são, com efeito, tentadora.'l. 
Sobretudo porque se estendem a uma grande 
área do território nacional onde tais intcl.atlvas 
encontram vasto campo de produção de ma
térias-primas mtnerats, vegetais e de origem 
animal, a par de abundância de ãgua, poten
cial hidrelétrico, mão-de-obra não abundante, 
mas barata e outros fatôres não desprezivels. 

Ouro, diamantes, ferro, manganês, estanho, 
chumbo e muitos outros minerais. Borracha, 
Juta, madeiras, celulose, resinas, óleos, são ri
quezas latentes à espera de técnica e capitais 
para serem mobilizadas econômlcamente. 

tôdas as universidades francesas dtspõem de 
ativo Departamento de Geografia. outrossim, 
adianta o Pro!. Dresb. que apesar de êsses de
partamentos se encontrarem bem equipados e 
todos êles editarem publlcações cientificas, os 
geógrafos franceses consideram que o estudo 
da matéria a!l ainda é deficiente. 

Referindo-se ao Brasll o professor J. Dresh 
observou que o estudo da Geografia vem co
nhecendo noté.vel desenvolvimento nos últimos 
anos, tendo contribuido para tanto professôres 
franceses que vieram ajudar a formação de 
multoa dos nossos bOns professôres. Frisou que 
ao lado do estudo teórico estã havendo agora 
no pais uma campanha pelo estudo prático, 
de que era exemplo o Congresso dos Geógrafos 
e concluiu afirmando que "a boa Geogra!l.a 
ap!lcada é aquela que tem bom conteúdo 
teórico". 

Particulares 

Na ocasião usaram da palavra os seguintes 
oradores: embaixador JoSé Carlos de Macedo 
Soares, que é o seu presidente perpétuo, o pri
meiro ·secretário Dr. Vlrglllo Corrêa Filho e o 
reitor da Universidade do Brasll, professor 
Pedro Calmon. 

Federadas 

couros, carne e peixe, são produções empíricas 
que precisam ser equacionadas em têrmos de 
economia e de técnica. 

O Sr. Mário Ramos mostrou-se ainda bas
tante entusiasmado com as Iniciativas Indus
triais que estão em grande desenvolvimento, 
com. a refinaria de petróleo e as tecelagens de 
juta em Manaus e a fabricação de cimento 
no interior do Pará. 

GOIAS 

LEVANTAMENTO CARTOGRAFICO - Foi en
tregue ao governador Mauro Borges, de Golãs, 
pelo Semço Geográfico do Exército, o levan
tamento cartográfico para o planejamento do 
Combinado Agro-Urbano de Arraias a nordeste 
de Brasilla. 

Multo auxlllará a carta de Arraias, na so
lução dos problemas da IDC!relétrlca do Mos
quito, cuja capacidade é de um mllhão de kW. 

Constará, ainda, o empreendimento de um 
centro urbano e de coIOhtas agrlcolas, para 
serem exploradas em cooperativas. 

GUANABARA 

REL·ATôRIO DA PETROBRÁS CORRESPON· 
DENTE AO ANO DE 1962 - o Boletim da Pe
trobrás do mês de junho de 1963 publlcou o 
seguinte relatório das atividades do órgão du
rante o ano de 1962: 
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INTRODUÇÃO 

Como Já é do conhecimento de todos, 1962 
foi um ano difícil na. vida brasileira.. A crise 
econômico-financeira., somada. à crise pol!tlca, 
tol a note. dominante do per!odo. Peça básica 
da economia. nacional, não poderia deixar a 
:Petrobrás de ser e.:f'etade. pelas dificuldades que 
al!Boberbe.re.m Q' país ln telro. Tais dificuldades, 
llature.lmente, perturbe.re.m o ritmo normal de 
suas atividades, como no ce.so de. produção de 
petróleo bruto, cujo ligeiro declínio foi devido 
:a obstáculos de natureza cambial e a surto de 
-greve na. Bahia. nos primeiros dias do ano. 
Mencionamos a extração de óleo do Recôncavo, 
m.as, sem dúvida, os exemplos poderiam mul
Upllcar-se. 

Toda.via., o reconhecimento dessas dificul
dades e das perturbações decorrentes, não au
torizam conclusões pessimistas sôbre e. situação 
de. Petrobrás. Pelo contrário, a some. dos re
sultados a 31 de dezembro de 1962 demonstra 
que e. e.dmlnlstre.ção de. companhia., reagiu à 
difícil contingência., redobrando esforços para 
superar as barreiras 'e alcançar os o\)jetlvos co-
llmados. · 

Alguns fatos e números a seguir alinhados 
Indicam não apenas que a emprêse. chegou vi
toriosa ao fim de 1962, me.s também valem 
como reafirmação do acêrto da pol!tlce. do mo
nópollo estatal e.dote.de. pare. o petróleo, através 
da lei n.0 2 004, em 3 de outubro de 1953. 

Em primeiro lugar, registre-se o acréscimo 
de 70% no faturamento da Petrobrás em 1962 
- CrS 241,7 bilhões contra CrS 146,2 bilhões 
em 1961 . 

Por sua vez, a poupança direta de divisas 
proporcionada pele. emprêse. atingiu em 1962 a 
casa dos US$ 205,2 milhões contra US$ 197 ,5 
milhões no e.no anterior . Fale.mos de poupança 
direta, pois não lnclu!mos no primeiro total e. 
poupança. Indireta. através do Incentivo da 
Petrobrás à Indústria nacional. 

Essa polltlca de Incentivo foi de grande 
proveito pe.re. a economia do pais. Gre.çe.s e. ele., 
novas Indústrias foram crie.das e outras já 
existentes ampliaram e diversificaram suas 
llnbaS de produção, sobretudo depois do apêlo 
de. Petrobrás, formulado nesse . sentido, à Fe
deração de.s Indústrias, e. fim de que venha 
nossa emprêsa a dispor, no mercado Interno, 
das variadas espécies de materiais e equipa
mentos necessários à Indústria. do petroleo . 
Assim, se em 1961 as compras efetue.das pela 
Petrobrás de materiais e equipamentos de ori
gem nacional foram de. ordem de Cr$ 8,4 bi
lhões, em 1962 subiram e. Cr$ 15,2 bilhões. 
Noutras pe.le.vras: 68,4% de.s compras de. Pe
trobrás, em 1962, foram colocadas no mercado 
nacional. Cumpre ressaltar, ainda., que e.s 
compras, feitas anteriormente apenas no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, estenderam-se a 
outros estados; na. Bahia, por exemplo, e.s aqui
sições elevaram-se a. Cr$ 3,3 bilhões. 

Outros números, mencione.dos no rele.tório 
e.nua! do Conselho de Administração da Pe
trobrás, falam alto sôbre a grandeza. da Com
panhia.. O seu capital social, por exemplo, ele
vou-se a Cr$ 50 bilhões em 1962. Os seus In
vestimentos, no mesmo período, chege.re.m a 
CrS 42,3 bilhões, enquanto o saldo bruto do 
exercício elevava-se e. Cr$ 43,3 bilhões, com um 
acréscimo de 42% sôbre o ano anterior. No to
cante aos recursos dlsponlvels, que tote.lizare.m 
CrS 101,7 bilhões, cumpre notar que 98% dêsse 
total foram gere.dos pelas próprias atividades 
da emprêsa, o que demonstre. o seu alto grau 
de autoflne.ncle.mento. 

Também no campo da geologia e da geo
física. aumentaram e melhoram apreclàvel
mente a.s atividades da Petrobrás. 

Sem dúvida, perfuramos menos; mas as 
locações foram feitas em bases ainda mais téc
nicas, e, dêste modo, perfurando menos, des
cobriu a Petrobrás 11 poços pioneiros produ
tores, que, provàvelmente, resultarão em novas 
áreas petrol!feras. :l!:ste êxito evidenciou-se, so
bretudo, na Bahia. onde, para 2,6 poços per
furados obteve-se um produtor . 

As reservas recuperáveis, já em produção 
no fim do ano, elevaram-se a mais de 10% em 
relr.ção ao ano anterior, e estudos em anda
mento vislumbram um aumento ainda maior. 

A produção de óleo bruto, que, como dis
semos acima, sofreu o Impacto de uma. greve 
no Inicio do ano ~ foi ainda sacrificada pela 
demora de entrega de equipamentos Impor
tados, apresentou decl!nlo violento em janeiro 
(mês da greve), decllnlo que, embora menos 
acentuado, prolongou-se até outubro. Mas, 
graças às medidas tomadas e à chegada dos 
equipamentos encomendados, elevou-se e.cima 
de 100 mil barris por dia em novembro e de
zembro, média nunca antes atingida e que au
gura para 1963 as mais promissoras perspec
tivas . 

A política seguida pela alta administração 
da emprêsa, em 1962, foi a de Intransigente 
defesa e rigorosa execução do monopólio es
tatal do petróleo. obviamente, tal política 
havia de suscitar manifestações de desagrado, 
ante as quais, porém, não se entibiou a Di
l'eção, mantendo e. ânimo necessário à resis
tência; deste. forme., findou o e.no com reali
zações e Iniciativas que, se prosseguidas e com
plemente.das, contribuirão significativamente 
pe.ra a emancipação econômica. do Brasil. 

Uma. delas, que e.bre à Petrobrás caminho 
largo no setor de. distribuição e. grosso, :foi e. 
do fornecimento direto de derivados do pe
tróleo pele. emprêsa a órgãcs autárquicos, de 
economia mista, este.tais e pare.estatais. As 
Fôrças Arme.das, e. Companhia. Ne.clone.l de Al
ce.lls, o Lólde Bre.Bllelro, a Companhia Side
rúrgica Nacional e e. Companhia de Ne.vege.
ção Baiana, compraram derivados à Petrobrás, 
em 1962, no valor de CrS 1,2 bilhões, com subs
tancial economia. pe.ra ce.da uma. desse.a en
tidades. 

Examinemos agora., mais detidamente, as 
atividades da Petrobrás em cada um dos setores 
de sua competência, durante o e.no de 1962. 

EXPLORAÇÃO 

No setor da explçiração, foram bem me
lhores, em confronto com os anos anteriores, 
os resulte.dos obtidos. O Departamento de Ex
ploração avançou seus estudos e pesquisas em 
tôdas as áreas sedimentares do pe.!s, resultando 
disso não sómente a descoberta de gás e. óleo 
em novos poços pioneiros, me.s também a ve.
lorlze.ção de outras regiões . 

Podemos destacar três das últimas, que 
apresentaram excepcional lnterêsse em relação 
à pesquise. petrollfere. e às suas perspectivas 
de produção de óleo . São ele.s: 1) a de Jeste 
e sul do Recôncavo Baiano; 2) a de Tucano
-sul, onde foi descoberto óleo; 3) e. de leste 
de Be.rrelrlnhas, no Maranhão, onde lndlclos 
significativos de hidrocarbonetos foram en
contre.dos. Pe.re. essas regiões, aliás, conver
girão prlorltàrle.mente, segundo programa do 
Depex, os trabalhos exploratórios de 1963 . 

A descoberta. de 11 novos poços pioneiros 
~ Fazenda Caruaçu, Fazenda. Estive.da, Que
rerá, Morro do Barro, Fazenda. Azevedo, Go
mo-Extensão, Fazenda. Panelas, Cedro, Socorro
Extensão, Humaltá, e.lé:n de um poço produtor 
de gás, o Quererá-Extensão - e.bre, na Bahia, 
melhores perspectivas de produção em 1963. 
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Métodos de pesquisa 

Para a descoberta dêsses poços pl9neiros 
foram aprimorados os métodos de pesquisa até 
então adotados pelo Depex, o que permitiu 
Identificação mais fác11 das estruturas e uma 
produtividade maior em menor metragem per
furada. 

Foram, as seguintes as equipes de geologia 
e geofísica que operaram em 1962: Geologia de 
superfície - 175 turmas-meses; Sismografia 
120; Gravlmetrla - 71; Electro-reslstlvldade 
12; aeromagnemetrla e aerofotogrametrla 
4; total - 382 turmas-meses. 

Perfurações 

Com o apolo, pois, de todos os métodos de 
exploração, as perfurações exploratórias reve
laram poços de óleo e gás, com produção, em 
Tabuleiro dos Martins (Alagoas), no Recôncavo 
Baiano e. em Tucano, também na Bahia. 

Dos 23 poços perfurados em Alagoas, na 
área de Tabuleiro dos Martins, cinco dêles re
velaram-se pequenos produtores (TM-8, TM-9, 
TM-10, TM-12 e TM-15) . Foram também com
pletados, ou apenas testados, 18 horizontes de 
óleo e gás em 15 poços perfurados. No Ama
zonas, bons Indícios de óleo foram encontrados 
em vários poços e no Ms-3-Am chegou-se à re
cuperação, por surgêncla, de 80 barris. Em Bar
relrlnhas, no Maranhão, o poço de Tutóia per
mitiu a recuperação de algumas· quantidades 
de óleo e gé.s, em teste de formação, tornando 
a bacia, certamente, promissora. Na bacia do 
Paraná, os poços de Canolnhas e Barra Nova 
apresentaram vestígios de óleo em testemunhos. 

Foram completados, em tôdas as bacias se
dimentares, 83 poços exploratórios (pioneiros, 
estratigráficos e estrutura!.s) . Dos 23 perfu
rados na Bahia, nove foram completados como 
descobridores de óleo e/ou gás, sem mencionar 
o poço pioneiro de Humaltá (em perfuração), 
que também localizou nova área produtora. 
Além dessas, três outras perfurações descobri
doras foram assinaladas na região de produção 
da Bahia, a saber: Cd-2-Ba (Cedro-Zona A), 
SCX-1-Ba (Socorro Extensão-Zona A) e Ja-5-Ba 
(Jacuipe). Duas outras formações foram con
cretizadas, através de testes de produção, em
bora tenham sido perfuradas em 1961. São 
elas: FC-1-Ba (Fazenda Caruaçu) e R0-1-Ba 
(Roça Grande). 
, os poços terminados, em tôdas as áreas se

dlmen tares do pais, foram em número de 193, 
sendo 83 exploratórios, 9'T de desenvolvimento 
e 13 especiais. As perfurações atingiram 237 987 
metros e o número de sondas utilizadas nesses 
trabalhos foi de 61 . 

Areas em desenvolvimento 

Com a descoberta de Mapele, ainda em 
1961, temos assim, ao todo, no Recôncavo-Tu
cano, 14 áreas em desenvolvimento, a saber : 

1) Fazenda C_aruaçu; 2) Roça Grande; 3) 
Gomo-Extensão; 4) Quererá; 5) Santana; 6) 
Fazenda Panelas; 7) Humaitá; 8) Fazenda Aze
vedo; 9) Morro do Barro; 10) Cedro; 11) So
corro; 12) Fazenda Estivada; 13) Jacuipe; 14) 
Me.pele. 

Dessas áreas, merecem prioridade de desen
volvimento: Quererá, Mapeie, Santana, Fazenda 
Panelas, Fazenda Azevedo e Morro do Barro. 

Tràbalhos de pesquisa 

Foram incrementados, em tõdas as bacias 
sedimentares do pais, como veremos pelos dados 
alinhados a seguir. 

Bacias d.o Amazonas e Maranhão - Tra
balhos de geologia foram realizados no Acre, 
no Pará, no Maranhão, no Piauí e em Goiás. 
Foi de 54 o número de equipes-meses de sls• 
mografla que atuaram nessas duas bacias. Le
vantamentos de gravlmetrla foram feitos no 
Amazonas e no Maranhão. De acôrdo com o 
programa elaborado, foram parcialmente exe
cutados, pela FAB, vôos aerofotogramétrlcoa. 

Chegaram a 15 os poços perfurados ou ter
minados durante o ano, nas duas bacias, sendo 
um, no Acre, 12 do Amazonas-Pará, um na 
região do Maranhão e um em Barrelrlnhas, 
também nesse estado. Dêstes, Cinco revelaram 
Indícios de óleo e gás. O poço Tast-1-Ma 
(Tutóla) revelou novos horizontes com Indícios 
de óleo e condições favoráveis para eventual 
produção. 

Bacia Alagoas-S.ergtpe - Foram Intensos 
os trabalhos de geologia, sismografia e gravl
metrla na bacia Alagoas-Sergipe. organizou
-se na área uma secção de geodésla, cujos tra
balhos de campo já foram Iniciados. 

O número de poços exploratórios termi
nados foi de 33, registrando-se na bacia o 
melhor índice de metragem no BrasU, com 
52 051 metros perfurados, Em face da desco
berta de óleo em Tabuleiro dos Martins, veri
ficou-se um Incremento de perfuração em re
lação a Sergipe. Naquela área, foram perfu
rados 14 poços, sendo 12 produtores e dois 
secos. O campo oferece um potencial de pro
dução de 71,550 m• diários (450) barris). Dois 
poços na área do rio São Francisco oferecem 
possibilidades de produção. Igualmente, no es
tado de Sergipe, dois outros talve~ venham a 
tornar-se produtores comerciais. 

Bacia Rec(mcavo-Tucano - Com excelente 
rendimento, operaram na bacia Recôncavo-Tu
cano seis turmas de geologia, sendo duas no 
Recôncavo e quatro em Tucano. Duas novas 
turmas foram criadas, a primeira para operar 
na parte centro-oeste da bacia de Tucano e a 
segunda para trabalhar em Pernambuco, na 
bacia de Jatobá. Quanto à sismografia, ope
raram 24 P-qulpes-meses na bacia de Tucano, 
12 equipes-meses no Recôncavo e outras 12 em 
ambas as bacias. Houve a registrar trabalhos de 
gravlmetria em Tucano, Jatobá, Baia dei Todos 
os Santos, Camamu e Almada. Foram executa
dos programas de geodésla e aerofotogrametrla. 

Os poços exploratórtos terminados foram 
em número de 22, sendo 18 no Recôncavo e 
quatro em Tucano, Inclusive dois direcionais 
para combate às chamas do Mapele-2. Em. de
zembro, nove outros poços achavam-se em ope
rações de sondagem . 

Uma das mais promissoras descobertas no 
Recôncavo foi o poço de Fazenda Azevedo, em
bora não avaliada a sua capacidade produtora. 
Outra grande descoberta foi a de Santana, poço 
com produção da ordem de 158 m• (1 000 
barris) por dia, seguindo-se o de Fazenda Pa
nelas, com cêrca de 63,600 m• (400 barris) diá
rios. Na bacia de Tucano, o poço descobridor 
de Quererá, após Instalado o equipamento de 
bombeio, deverá produzir cêrca de 47,700 m• 
(300 barris) por dia. As demais descobertas 
foram as seguintes: Fazenda Estivada, Gomo
Extensão, Morro do Barro, Humaltá, Quererá
Extensão, Cedro e Socorro-Extensão. 

Bacia d.o Parand ~ Duas turmas atuaram 
nesta bacia, cobrindo faixas dos estados de 
Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, 'Goiás e 
Santa Catarina. Uma equipe de sismografia 
operou durante seis meses na bacia, onde 
também foram feitos levantamentos gravlmé
trtcos. Uma dúzia de equipes-meses de eletro
reslstl vida de a tu ou na bacia. 

Foram perfurados nove poços exploratórios, 
não havendo descoberta de óleo em caráter co-
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merclal. O poço n.0 2 de Taquara Verde (Santa 
Catarina), no entanto,, é produtor marglnal de 
gés. 

Desenvolmmento de campos e recuperação se
cundária 

Completou-se em 1962 o desenvolvlmento 
dos campos de Agua Grande, Taqulpe e Bu
raclca. Quanto à recuperação secundárla, para 
aumento da produção dos campos, fato lm
portante a reglstrar fol o lnlclo da lnjeção de 
água na parte ,terrestre do campo de Dom João. 
Ao encerrar-se o ano, o referldo campo já al
cançara a produção de 613,740 m• (3 860 barrls) 
dlárlos. Estavam em andamento os trabalhos 
de lnstalação de equlpamentos para recupe
ração- aecundárta em Agua Grande, Candelas, 
Taqulpe e Buraclca. 

Beservas de petróled. 

Em decorrêncla da extensão dos campos 
em desenvolvlmento e das novas descobertas, 
as reservas recuperávels, com manutenção de 
pressão, já atlngem Ili 124,8 mllhões de m• 
(785,47 mllhões de barrls), o que representa 
um acréscimo de 10,5% sôbre o ano anterlor 
(112,9 mllhões de m• ~ 710 mllhões de barrls), 
esperando-se, entretanto, de acôrdo com. es
tudos e pesquisas em andamento, que êsse 
acrésclmo seja supertor. 

PRODUÇ.AO 

Em 1962, a produção de petróleo da Bahla 
fol ln!ertor em 4% à de 1961, mas - como as
sinala o relatório do Conselho de Admlnlstração 
·da Companhla - o decrésclmo já se vlnha 
processando desde fins dêste últlmo ano. Com 
efelto, em 1961, foram extraidos em janelro, 
dos campos balanos, 2 979 571 barris de óleo, 
produção que cresceu em agôsto para 3 016 474 
barris, mas em dezembro caia para 2 880 704 
barrls, quantidade Inferior à do prlmelro e à 
dl> oitavo meses. 

Examinando-se, allâs, os lndlces de pro
dução mensal do Recôncavo, poder-se-á ob
servar que, sem exceção de um só ano, desde 
a criação da Petrobrás, essa produção vartou 
sempre para mais ou para menos, como se po
derá ver nos exemplos segulntes: em 1955, 
eram produzidos, em janeiro 145 873 barris, 
mas já em fevereiro apenas 134 471; em 1956, 
eram extraldos 220 923 em fevereiro e 170 090 
em 'junho; a produção de janeiro de 1957 foi 
de 787 883 barrls e a de maio do mesmo ano 
foi de 558 291; em janeiro de 1958 foram pro
duzidos 1 261 661 barris e 1 204 839 em fe
vereiro; 2 276 515 barrls foi a produção de ou
tubro de 1959, contra 2 062 881 em novembro do 
mesmo ano; em março de 1960 foram extraldos 
2 364 178 barrls e 2 309 298 em abrll. 

Vale reglstr&l\ ainda que, nos três últimos 
meses de 1962, a produção reagiu em ordem 
crescente, e, assim, tivemos outubro com . . . .. . 
3 067 419 barrls, novembro com 3 079 631 e, fi
nalmente, dezembro com 3 194 916 - produção 
esta nunca alcançada antes pela Petrobrâs .. . 
( 103 061 barrls por dia calendário) • 

Vemos, pois, que, não obStante indese
jáveis, as baixas de produção de petróleo num 
pais como o Brasll, necessltado de auto-sun
clêncla dêle, não slgnlflcam o lrremedlável, 
porquanto podem ser ressarcldas com as altas 
supervenientes. Multei menos são elas sempre, 
de um modo geral e absoluto, da responsablll
dade desta ou daquela admlnlstração. 

De resto, dentre os motlvos que concor-
. reram para a contlnuação do decrésclmo de 

produção em 1962, a greve de prlnclplos de ja
neiro, na região de produção da Bahla e na 
Reflnàrla Landulfo Alves - greve cujos re-

nexos se flzeram sentir em todo o primeiro se
mestre - foi dos mals lmportantes, pols pa
ralisou, totalmente, as atlvldades daqueles dois 
setores. Além disso, as dlflculdades, a que já 
nos referlmos, de obtenção das dlvlsas neces
sárlas às nossas demandas de lmportação, ln
fiulram também na balxa de produção. Sem 
o materlal e o equlpamento que não se fa
bricam alncta. no Brasll não é posslvel manter, 
multo menos aumentar, a produção de pe
tróleo, e a demora da aqulslção dêles, é que 
lmpedlu, por sua vez, um malor rendlmento. 

REFINO 

Foi bastante acentuada a expansão do 
consumo de derlvados do petróleo no Brasil 
em 1962. Enquanto 1961 evldenclara um au
mento pe 5,9o/.:I sôbre o ano anterlor, 1962 as
slnalou um Incremento, em têrmos globals, de 
nada. menos de 10,3% em relação a 1961 . O au
mento das demandas foi senslvel no tocante 
ao gés llqüefelto ( + 25,5% ), ao óleo dtesel 
e+ 10,9%). ao querosene <+ 10,3%) e , nota
damente, à gasollna automotlva ( + 13,l % ) , 
cujo volume foi três vêzes superlor ao Incre
mento verificado entre 1960 e 1961. 

A, polltlca de preços subsldlados dos deri
vados, que prevaleceu até o final do exerciclo, 
responde em grande parte pela forte expansão 
do consumo de gasollna, além das repercussões 
do próprio processo de desenvolvlmento econõ
mlcó do pais, com particular ênfase no setor 
automoblllstlco. De outro lado, embora contl
n uasse caindo o consumo de gasollna para 
avlação, evldenclou-se acentuado aumento nas 
demandas de combustlvel para as aeronaves a 
jato. Por seu turno, o consumo de óleo com
bustlvel lntenslflcou-se no ano em curso; suas 
compras, pela indústria do pais, elevaram-se 
de 16,1% sôbre 1961. que, por sua vez, apre
sentara um aumento de 5,6% sõbre 1960. O 
acrésclmo nas demandas dos transportes ter
restres fol da ordem de 2,6% • 

Grande rol o esfôrço da Petrobrás para 
acompanhar a Unha de cresclmento da deman
da de· derlvado.s de petróleo no pais. E nada 
melhor traduz êsse esfôrço ·do que a compa
ração entre o volume de petrôleo processado 
em suas reflnarlas em 1962 e no ano anterlor. 
Em 1962, foram processados 230 052 barris por 
dla calendárlo, contra 165 810 em 1961, o que 
representa um lncremento de 38,7% . 

Vejamos, agora, como atuou durante o ano 
cada uma das três reflnarlas da emprêsa . 

Refinaria Presidente Bernardes 

Operou normalmente durante todo o pe
rlodo, cumprtndo o programa prévlamente es
tabelecido. Seus lndlces de produtividade 
forain supertores aos do ano anterlor, o que se 
comprova, antes de mals nada, pelo volume 
de suas vendas: cêrca de Cr$ 76 bllhões contra 
Cr$ 58,8 bllhões em 1961, ou seja, um aumento 
superlor a Cr$ 21 bllhões. 

A refinarla proces~ou a média dlárla de 
105 469 barrls de petrõ1eo de várlas procedên
clas, dos quals 43 523 dos campos baianos. Em 
1961, processara a médlá de 103 643 barris dia, 
dos quais 36 472 procedentes do Recôncavo. 

No que diz respelto aos dlversos tipos de 
asfalto, a Reflnarla Presldente Bernardes pro
duziu 1 592 747 barrls contra 1 492 004 em 1961. 
A médla dlárla fol de 4 364 barr.ls contra 4 088 
em 1961. 

A produção da fábrica de fertlllza.ntes 
(amônla, ácldo nltrlco, nltrato de amônia e nl
trocálclo), fol de 130 769 056 qullos. Especlfl
camente quanto ao nltrocálclo, sua produção 
representou um aumento de três mll toneladas 
sôbre a do ano anterior. 
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Re/tnaria Landul/o Alves 

Em conseqüência de erros anteriores, so
bretudo relativos ao problema da água, esta 
refinaria ficou paralisada durante um mês, no 
principio do ano. Seu processamento de pe
tróleo, em 1962, atingiu a 2 017 108 mª, volume 
ligeiramente Interior ao alcançado no ano an
terior - 2 084 668 m• - e bem superior à carga 
processada em 1960, que tõra de 1584660 m 3 • 
se êstes dados demonstram que, apesar da 
parada de emergência das unidades de proces
samento no perlodo fevereiro-março, a refina
ria conseguiu superar de multo o processa
mento de 1960, os dados de produção demons
tram, por sua vez, que, em 1962, conseguiu 
obter melhor rendimento do petróleo do que 
em 1961. Tanto assim que, processando ..... 
2 017 108 m• de petróleo em. 1962, obteve •. .. .. 
2 020 060 m• em produtos, quando em 1961, 

tendo processado 2 084 668 mS, só obteve ..... . 
1 949 070 de derivados. 

As vendas da refinaria atlngl~am ....... . 
25,8 bilhões, superando em quase 30% as de 
1961, que toram de cêrca de 01"$ 20 bilhões. 
Três outros fatos Importantes devem ser sa
lientados: Primeiro - em setembro, foi pos
slvel à refinaria, pela primeira vez, produzir 
parafina em tabletes; segundo - em dezembro, 
também pela primeira vez, a Landulfo Al
ves obteve lubrificante (neutro leve) em quan
tidade suficiente (1 064 m•) e qualidade acei
tável para transferência para o Terminal Ma
rltlmo Alves Câmara (Madre de Deus) 0 

Re/tnaria Duque de Caxias 

O ano de 1962 foi marcado pela entrada 
em operação, na Refinaria Duque de Canas, 
da unidade de reforma catalítica, o que ocorreu 
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a 27 de abril, assinalando, dêste modo, o tér
mino da construção de sua primeira fase . Essa 
unidade, a primeira em operação no pala, pos
siblll tou à refinaria suprir o mercado de ga
solina B, aumentàr a produção de gás llqüe
felto de petróleo, reduzir o consumo de chumbo 
tetraetlla e processar petróleo baiano em pro-
gramações prolongadas. · 

Em julho, a refinaria Iniciou a produção 
de óleo combustível navy special, destinado ao 
abastecimento de navios de nossa Marinha de 
Guerra. A 14 de setembro começou, por sua 
vez, a produção de cimento asfáltico, sendo 
utilizada a secção de vácuo da unidade de des
tilação de petróleo. A produção dêsse derivado 
permitiu à Petrobrás atender à.s necessidades 
de asfalto do mercado nacional, suprimindo 
Importações altamente onerosas. 

Durante o ano, a Refinaria Duque de 
Caxias processou 4 075 440 m 3 (= 31170 000 mi-
lhões de barris) de petróleo, dos quais ... . .. . 
275 285 m• provenientes dos campos baianos . 
Seu faturamento foi de CrS 59,4 bilhões, pro
porcionando ao pals uma economia de divisas 
da ordem de USS 30 milhões. 

TRANSPORTE 

Frota Nacional de Petroleiros 

As atividades da Frota Nacional de Pe
troleiros apresentaram sensível expansão em 
1962, devida aos seguintes fatôres: 

a) acentuado crescimento da cabotagem, 
principalmente após a entrada da Refinaria 
Duque de Caxias em operação; b) transporte 
de maiores quantidades de gás llqüetelto de 
petróleo; c) exportação de óleo cru baiano e 
óleo combustível para Caralbas e Estados 
Unidos; d) aumento na demanda da capacidade 
de óleo bruto. O quadro a seguir mostra as 
quantidades de carga transportadas pela Frota 
Nacional de Petroleiros nos dois últimos anos. 

Carga 

Cabotagem 
Longo curso 

Total 

1961 1962 Aumento 

4 730 493 TM 8 202 824 TM + 
7 984 678 TM g 196 616 TM + 

12 715 171 TM 17 399 440 TM + 

7~ .43 

15.13 
36,83 

Ao findar o ano de 1962, a Frota Nacional 
de Petroleiros possula em operação 40 navios 
próprios, com 531 907 toneladas deadweight. 
Além dêsses, afretou 40 outros no mercado In
ternacional, em regime de time charter party. 
(afretamento com prazo determinado) , 86 em 
regime de single voyage charter party- (afreta
mento para uma só viagem) e, ainda, 180 
(afretamento slmbóllco), pelo Escritório co
mercial de Petróleo e Derivados da Companhia, 
slgnlflcando um acréscimo médio de 1 100 000 
toneladas deadweight à. capacidade de trans
porte. 

Os resultados financeiros do exercício bem 
exprimem o progresso da Frota Nacional de 
Petroleiros durante o mesmo. Sua receita total, 
em 1962, foi de Crt 34,4 bilhões contra . .. . .. . 
Crt 18,9 em 1961. O lucro bruto de operação 
!oi da ordem de Cr$ 10,l bilhões, ao passo que 
a llberação de divisas proporcionada por suas 
atividades ascendeu a US$ 4,9 milhões. 

Visando à. ampllação da Frota, contratou a 
Petrobrás a construção de sel.s petroleiros de 
10 500 toneladas, sendo três nos estaleiros 
"VerQJ.me Reunidos do Brasil" e três na "Com
panhia Comércio e Navegação". Vale ressaltar 
que é esta a primeira vez que a Indústria naval 
brasileira constrói navios para a Frota Nacional 
de Petroleiros. Dol.s superpetrolelros, de 31 400 . 
toneladas, foram encomendados ao estaleiro 
"BrodogradUl.ste 3 Maj", Iugoslávia. Enquanto 

Isso, teve prosseguimento a construção de três 
navios propanelros encomendados à "Fujlna· 
gata Shlpbulldlng & Englneerlng", no Japão, os 
quais deverão ser entregues no primeiro se
mestre de 1963 . 

Terminais maritimos 

O terminal Almirante Tamandaré, na Gua
nabara, obteve expressivos resultados em suas 
operações durante o ano, movimentando quan
tidades de petróleo e derivados superiores às 
previstas. As operações de embarque e desem
barque all realizadas, em 1962, movimentaram 
517 petroleiros, entre os quais o "Manhattan", 
o maior navio-tanque do mundo, de bandeira 
norte-americana. 

O terminal Almirante Alves Câmara, em 
Madre de Deus, Bahia, foi visitado por 342 pe
troleiros sendo 229 nacionais e 113 estrangeiros, 
através dos quais foram movimentadas grandes 
quantidades de óleo cru e derivados. A fim de 
aumentar a capacidade de operação do terminal 
efetuaram-se obras de construção de uma Unha 
de 24 polegadas entre os parques de Suape e 
Mlrlm, e de dois tanques de 150 000 barris cada, 
no primeiro parque . 

REALIZAÇÕES NOVAS E PROJETOS 

Obras de grande alcance para o fortaleci
mento do monopólio estatal do petróleo foram 
concluídas em 1962 pela Petrobrás, ao mesmo 
tempo que tinham prosseguimento a execução 
e a elaboração de outros projetos . 

Obras inauguradas 

Conjunto Petroquimico Presidente Vargas 
- Nos primeiros dias de março entrou em ope
ração a unidade de copolimero da fábrica de 
borracha sintética construída pela emprêsa em 
Campos El!Slos, estado do Rio, e mais tarde 
denominada Conjunto Petroquímlco Presidente 
Vargas (COPEV) . Operando ainda com maté
rias-primas Importadas (butadleno e estireno) , 
a fábrica produziu 15 959 toneladas de borra
cha. de vários tipos, das quaLs vendeu 14 400, 
com um faturamento de CrS 3 246108 796,10. 

A segunda fase da fábrica de borracha sin
tética deverá estar cone! uida dentro de três 
anos, quando então as matérias-primas hoje 
Importadas serão produzidas pela própria Pe
trobrás. 

Planta de gasolina natural - No fim do 
ano, entrou em operação a planta de gasolina 
natural da Bahia, cujas unidades foram pro
jetadas para processar cêrca de 1 416 000 m 3 

diários de gás dos campos produtores com re
cuperação diária de cêrca de 80 m 3 (503 barrl.s) 
de gasolina e 200 toneladas de gás liqüefeito. 
o gás sêco, proveniente da unidade de absor
ção, será reinjetado nas formações produtoras 
de óleo na razão de cêrca de 1 200 000 mª por 
dia, para fins de recuperação secundária . Mais 
tarde, haverá também aproveitamento de gás 
como matéria-prima para a produção de amô
nia, pelo Conjunto· Petroquimlco da Bahia em 
construção. Em 1963, deverá ser concluída a 
construção da unidade de hexano de Matarlpe, 
que permitirá a produção diária de 63 m• 
(396 barris) dêsse solvente utilizado em grande 
escala na extração de óleos vegetais" 

Obras em prosseguimento 

Refinaria Alberto Pasqualini - Concluídos 
os serviços de levantamento topográfico e ter
raplenagem. Iniciada a construção de prédios 
para almoxarifado, garagem, oficina e refei
tório . Aberta concorrência Internacional para 
a seleção das firmas encarregadas do projeto 



NOTICIA RIO 643 

das instalações industriais que permitirão o 
processamento diário de 5 550 m 3 de petróleo 
bruto. Já em 1963 deverão ter Inicio os ser
viços de montagem de equipamentos desti
nados à área industrial. 

Oleoduto Rio-Belo Horizonte - Iniciados 
os trabalhos das estações de bombeio de Cam
pos Elislos e Tapinoã, nos estados do Rio e 
Minas Gerais, respectivamente. Colocadas en
comenda"I de grande número de Itens de ma- . 
terlals e equipamentos. O oleoduto será cons
tltuido poi: uma linha de 18 polegadas de diâ
metro, com extensão de 362 quilômetros e 
transferência Inicial máxima de 10 mllhões de 
litros/dia. 

Terminal Almirante Barroso - Tiveram 
prosseguimento as obras dêsse terminal, loca
lizado em São Sebastião, no litoral paulista . O 
pter de atracação de petroleiros em execução, 
poderá receber navios de grande calado, os 
quais descarregarão petróleo bruto para a re
finaria Presidente Bernardes, em Cube.tão, 
através de um oleoduto de mais de 100 qullô
metros de extensão. 

Terminal Almirante Jerônimo Gonçalves 
- Executadas cêrca de 50% das obras dêsse 
terminal marítimo, localizado em Ilhéus, no 
sul da Bahia. Foi lançado o oleoduto subma
rino entre o parque de tanques e o pier de 
atracação . 

Refinaria .Duque de Caxias - concluida a 
primeira fase de construção dessa refinaria, ti
veram andamento os trabalho.s da segunda . 
Foram terminados os edifícios do conjunto de 
oficinas de manutenção do processo, de rela
ções públicas e do laboratório e Iniciados vários 
outros . Prosseguiram as obras de ampliação do 
sistema de unidade e montadas as de craquea
mento cate.lltlco e de descarbonlzação pelo 
propeno.· 

Refinaria Presidente Bernardes - Acham
-se em fase avançada a execução· do projeto e 
a compra de materiais para a construção das 
seguintes novas unidades: a) reforma catall
tlca; b) extração de aromáticos; c) plróllse de 
etano e nafta. 

Industrializaçáei do xisto Tiveram 
grande Incremento em 1962 os trabalhos vi
sando à exploração dos xistos no pais, salien
tando-se os relativos à usina protótipo de São 
Mateus do Sul, no Paraná . Nessa unidade, 
pretende-se comprovar, em escala Industrial, 
os resultados previstos com os estudos expe
rimentais da usina pllôto de Tremembé, São 
Paulo, e solucionar pormenores de ordem me
cânica, de modo a desenvolvê-la e a abrir ca
minho para a construçâd de usinas Industriais 
para produção, em larga escala, de óleo de 
xisto . o plano de Industrialização do xisto, em 
plena execução, concentra-se, presentemente, 
no aproveitamento da formação Ire.ti a maior 
do pais e uma das grandes Jazidas do mundo. 
Os dados até agora coligidos, permitem cal
cular as reservas em alguns bllhões de barris. 
Com vistas ao seu melhor conhecimento, 
foram realizados trabalhos em São Paulo e no 
Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, eram 
Intensificadas as atividades na Estação Ex
perimental Monteiro Lobato, em Tremembé, 
onde toram realizados, com êxito, testes de 
processamento na faixa de operação prevista 
para a usina protótipo de São Mateus . 

Obras iniciadas 

Refinaria · Gabriel Passos - Criada a uni
dade temporária escolhido o terreno onde será 
construida a refinaria (Betlm, a duas horas, 
Ida e volta, da capital mineira), Instalado o 
escritório da obra, elaborados o cronograma e 
o orçamento geral , além de outras medidas . .A 
refinaria Gabriel Passos deverá processar .... 
7 140 m 3 de petróleo por dia . 

Fábricas de asfalto ~ Em junho, foi criado 
o Grupo de Instalação das Fábricas de Asfalto 
do Nordeste, com o objetivo de planejar, coor
denar e fiscalizar a construção de duas uni
dades na Bahia e no Ceará, com capacidade de 
80 mil toneladas anuais cada uma. No fim do 
ano, achavam-se em andamento, em ambas as 
unidades, os trabalhos de terraplanagem e es
tudos de subsolo. 

Conjunto Petroqutmicct da Bahia - Apro
vada a construção, no município de Camaçarl, 
de uma fábrica de amônia e outra de uréia, 
com capacidade de 200 e 100 toneladas/dia, 
respectivamente. Completados os serviços de 
terraplanagem · e as obras de apolo à constru
ção das unidades de operação do conjunto; as
sinadas as cartas de ln tenção para utilização 
dos processos a serem adotados e concluido o 
julgamento da concorrência para. concretização 
do projeto. 

Terminal e oleoduto no RGS - Tiveram 
Inicio, em julho, as atividades para a constru
ção do sistema terminal Almirante Soares 
Dutra e oleoduto Tramandaí-Canoas, que ser
virá para entrega de petróleo bruto à reflnarla 
Alberto PasquallnL Foram realizados vários 
trabalhos hidrográficos e de Instalações ter
restres. 

Terminais de asfalto - Em convênio com 
o Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem, a Petrobrás adquiriu todo o equipa
mento para a Instalação de um terminal de 
asfalto em Fortaleza, cujas obras foram Ini
ciadas. Por outro lado acha-se em fase de con
clusão o projeto para Inste.lação do terminal 
em Recife. 

Estudos e projetos 

Estudos e projetos para a construção de 
novas unidades Industriais e fabricação de 
novos produto.s pelas já existentes, continua
ram a ser procedidos e elaborados pelas as
sessorias e corpos técnicos da Petrobrás em 
1962. Dentre tais estudos e projetos, vale res
saltar os seguintes: oleoduto São Paulo-Cam
pinas, cujo Inicio depende de autorização, já 
solicitada, do Conselho Nacional do Petróleo; 
unidades de butadieno e latex, no COPEV; te
trâmero de propano, na refll;1.aria Landulfo 
Alves; dodecll-benzeno, nas diversas reflnarlas 
da emprêsa; hexano, na planta de gasolina na
tural; aumento da produção de eteno, na re
finaria Presidente Bernardes; fábrica de 
chumbo tetraetlla; ampliação das refinarias 
Landulfo Alves e Duque de Caxias; e, final
mente, con.strução de novas refinarias nas re
giões Centro, Norte e Nordeste do país. 

ORGANIZAÇAO E ADMINISTRAÇAO 

Como era de esperar, cresceram também 
as atividades da Petrol;>rás nos setores de or
ganização e admlnlstráção. Seu Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva, realizaram, durante o ano, 33, cinco 
e 102 reuniões, respectivamente. Renovado em 
março, o Conselho Fiscal passou a ter a se
guinte composição: Alvaro de Sousa Lima, An
tônio Francisco Pereira, Carlos Medeiros da 
Silva, Léo da Rocha Lima e Vicente Assump
ção, sendo suplentes: oswalqo Ben Franco, 
Aldo Feijó, Helenauro Sampaio, Afrânlo Ca
valcantl Melo e Janary Gentil Nunes. Por de
creto do Presidente da RepúbJlcs, de 15, de ja• 
nelro, foi nomeado presidente da Companhia 
o Sr. Francisco Mangabeira, empossado a 17 do 
mesmo mês . Ainda por decreto do presidente 
da RepúbJlcs, de 11 de maio, foi reconduzido à 
função de diretor da emprêsa o Sr. Irnack 
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Carvalho do Amaral e nomeado para idên
tica função o Sr. Francisco Domingos Spo
lldoro, empossados, respectivamente, a 15 e 
23 do mesmo mês. 

Pessoal e material 

Através de suas assessorias especializada.a, 
procurou a emprêsa melhorar os métodos de 
organização e administração de pessoal, re
foi1Ílulando as relações entre empregado e 
empregador. Avanços também foram obser
vados quanto à administração de material. A 
crescente participação da indústria nacional 
nos fornecimentos de materiais e equipamentos 
à emprêsa, levou esta a um permanente con
tato com os produtores do nosso parque in
dustrial, o que é relevante quando se considera 
as dimensões do plano de Investimentos da 
Petrobrás. 

Relações públicas 

As relações da emprêsa com as diversas 
categorias de público foram multo incremen
tadas em 1962, através de sua Assessoria Geral 
de Relações Públicas. i:stes órgãos promoveram 
visitas de cêrca de 25 mil pessoas a unidades 
da emprêsa, distribuiu milhares de fotografias 
a jornais, revistas, escritórios do Brasil no ex
terior; montou várias exposições no pais, bem 
como em navios-escola de nossa Marinha de 
Guerra em viagem pelo estrangeiro; distribuiu 
à Imprensa. com regularidade, o Informattvo 
Petrobrd8; publicou mais de um milhão de 
exemplares da revista Petrobrás e folhetos di
versos; lançou em várias estações do pais um 
noticiário radiofônico, o "Rádio Repórter Pe-
lf3~:C~;; ~a re~:~1!n1ii~ . seminário de, Relações 

Formaçli.o e aperf eiçoamento 

Foram revigorados os esforços da emprêsa 
no sentido de propiciar a formação do pessoal 
de nível técnico e administrativo, nos diversos 
escalõe& de aperfeiçoamento, que a indústria 
altamente especializada do petróleo requer. 
Os cursos de pós-graduação da Petrobrás for· 
maram 68 novos técnicos, ao passo que 50 ou· 
tros eram remetidos para swerfelçoamento no 
exterior. Mais de uma centeha de bôlsas foram 
concedidas a alunos de Geologia e outras ma
térias relacionadas com os programas da em
prêsa, enquanto eram treinados 638 empre
gados no setor administrativo da própria Com
panhia. 

No campo da pesquisa tecnológica amplia
ram-se também as atividades da emprêsa, 
através do seu Centro de Aperfeiçoamento e 
Pesquisas de Petróleo, merecendo realce os es
tudos sôbre o processamento do óleo de xisto 
do Irati e vale do Paraíba, bem como sôbre 
astaltos nacionais e catalizadores. 

COMÉRCIO DE PETRóLEO E DERIVADOS 

Foram intensas as atividades da Petrobrás, 
em 1962, no setor do comércio de petróleo e 
derivados. A Petrobrás exportou óleo bruto e 
óleo combustível de alto ponto de nuidez; Im
portou óleo bruto e derivados; e Plllticipou ati
vamente da distribuição Interna de combus
tíveis llquldos, vendendo derivados direta
mente a órgãos estatais ou paraestatais, autár
quicos ou de economia mtsta. 

O monopólio da importação d.e derivados, 
reallzado pela Petrobrás sob a égide do Con
selho Nacional do Petróleo, tem proporcionada 
vantagens ao pais e à emprêsa em partlcuiar. 
Lucra o pais: obtendo melhores preços em re-

lação às cotações Internacionais, com alivio 
para o balanço de pagamentos; e economi
zando divisas com a Importação fetta mediante 
acordos comerciais de govêrno para govêrno, 
onde não há dispêndio de moeda forte. Lucra 
a Petrobrás: utilizando navios da Frota Na
cional de Petroleiros; obtendo receita adicional 
com a venda dos derivados importados; e, fi
nalmente, praticando intercâmbio direto com 
emprêsas estatais, como "Yaclmlentos Petroll
feros Fiscales", "Pemex", "Sojuznefteexport" e 
Petrolexport" . 

Exportação 

A limitação do consumo, no pais, do óleo 
combustível de alto ponto de fluidez, não per
mitiu, ainda, fôsse o petróleo nacional refinado 
totalmente em nossas refinarias . Não obstante 
ter-se verificado, também, maior aproveita
mento do petróleo nacional em tôdas as suas 
refinarias, note.damente na Landulfo Alves e 
na Presidente Bernardes, a Petrobrás viu-se na 
contingência de exportar, no ano passado, ... 
2 180 769 barris de petróleo da Bahia, os quais 
produziram US$ 6 516 740.00 (valor CIF), que 
representaram, aproximadamente . • ... •. .. .. . .• 
CrS 2 118 983 298,70. 

Foi significativa a economia de divisas de
corrente do aproveitamento do petróleo bruto 
baiano nas refinarias da Petrobrás, porquanto, 
tendo elas processado, no período em exame, 
83 968 715 barris de petróleo, somente necessi
tou Importar 53 69T 005 barris, uma vez que os 
3 0271 770 barris restantes provieram do Re
côncavo. Assim, se todo o petróleo processado 
nas refinarias da emprêsa, em 1962, fôsse ad
quirido aos preços CIF médios de importação-, 
seriam despendidos US$ 190 609 119. 00 . Con
tudo, como o petróleo bruto da Bahia, utilizado 
Internamente e exportado, proporcionou a eco
nomia de divisas de US$ 56 581 518.00 (sendo 
US$ 70 064 778.00 correspondentes à colocação 
Interna e USS 6 516 740.00 (valor CIF) relativos 
à exportação, · resultou, para a Carteira de 
Câmbio do Banco do Brasil, o encargo de 
suprir apenas os US$ 114 027 601.00 restantes . 

A exportação de óleo combustivsl de alto 
ponto de fluidez foi de 746 527 barris. Os va
lores globais FOB e CIF dessa exportação atin
giram US$ 2 090 275,00 e US$ 2 232 115.00 res
pectivamente. 

Importação de óleo bruto 

O funcionamento normal da refinaria 
Duque de Caxias, em 1962, velo aumentar, con-

. seqüentemente, o volume das tmportaçõea de 
petróleo bruto, mas diminuíram sensivelmente, 
como contrapartida, as Importações de deri
vados (de custo mais eleva.do e em dólares) 
que a refinaria começou a produzir, e isto 
apesar da elevação crescente do consumo de 
tais derivados. Por outro lado, o aproveita
mento do petróleo nacional naquela unidade 
contribuiu para reduzir as Importações dêsse 
produto, cujas compras no exterior foram man
tidas dentro de limites razoáveis. 

Durante o ano, foram efetuadas compras 
de petróleo soviético, dentro das condições es
tabelecidas no nôvo acõrdo comercial celebrado 
entre a URSS e . o Brasil, e de petróleo de Hassl 
Messaoud, na Argélia, adquirido através da 
"Socleté Natlonale des Pétroles d'Aqultalne", 
pertencente ao govêrno francês . Isto, além das 
compras feitas às tradicionais companhias for
necedoras. 

A Venezuela continuou sendo, em 1962, a 
principal fonte exportadora de petróleo bruto 
para a Petrobrás: 55% das impottações des-



NOTICIA RIO 645 

QUANTTDADE E VALOR DO PETRÓLEO BRUTO IMPORTADO PELA PETROBRÁS 1959/1962 . 
QUANTIDADE (1 000 barris) VALOR CIF (US 1 000) 

1959 1960 1961 1962 1959 1960 1 1961 1962 
---- --- -------- ---- ---- ---- - - --

Refinaria Presidente Bernardes . • . •• 21 341 20 816 24 693 23 098 61 076 54 990 61 062 52 593 
Refinaria Duque de Caxias . ...... .. - - 10 410 30 608 - - 25 106 71 921 
Fábriea de asfalto de Cuba tão ... .. . 1 230 1 534 1 432 1 548 3 178 3 888 3 532 3 250 

TOTAIS .. ....... . ......... .. . 
1 

22 571 22 350 36 535 55 254 64 254 58 878 89 700 127 7M 

NOTA: Além das quantidades discriminadas neste quadro, a PETROBRÁS, em 1962, importou 173 507 barris de petróleo da 
União Soviética para processamento -O& refinaria de Capuava. 

1 

tlnadas às re!lnarlaS Presidente Bernardes (ln· 
clus1vel fábrica de asfalto) e Duque de Caxias 
procederam daquele pais. A quantidade res
tanie, destinada também a essas unidades, foi 
adquirida na Arábia Saudita (42,6%), União 
Soviética (2%) e Argélia (0,4% . 

Importação de derivados 

Gás liqüefeito de petróleo - A elevação 
progressiva do consumo dêsse derivado, veri
ficada nos últimos anos, sem o correspondente 
Incremento da produção Interna, em volume 
Idêntico, tem forçado a um aumento na sua 
Importação. As quantidades de gé.s llqüfelto 
Importadas em 1962 (cujo valoi: unltàrlo 
sofreu redução de 7%), foram vendidas pela 
Petrobràs às companhias distribuidoras, aos 
preços estabelecidos pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, no valor global de .... . .. , ......... . 
Cr$ 4 790 877 450,90, e o complemento do custo 
total de Importação, no valor de ............ . 
Crt 3 875 297 101,00, ocorreu à conta do Fundo 
Geral de Fretes, de acõrdo com resolução do 
mesmo Conselho. 

Ga.t0Ztna automottva, querosene, óleo diesel 
e óleo oombustível - A fim de atender às ne
cessidades de consumo não satisfeitas pela pro
dução nacional, a Petrobrás Importou da Ru
mânla, Argentina, Venezuela e França, 732 614 
barris de gasolina, 194 940 barris de querosene, 
125 776 barris de óleo diesel e 796 818 barris de 
óleo Cflmbustivel-

As Importações da Rumânla foram efe
tuadas mediante o acôrdo comercial celebrado 
entre êsse pais e o Brasil, tendo atingido um 
valor total de USS 1 978 846,60, pagos em moeda 
convênio. 

Com exceção do querosene, todos os outros 
derivados foram comprados por preços bem In
feriores aos da cotação Internacional. o que 
representou uma economia substancial de di-
visas para o pais. · 

Além das Importações mencionadas no pe
riodo em exame, a Petrobrás concluiu negocia
ções para a compra de gasolina automotlva. e 
óleo diesel do México e da União Soviética, 
respectivamente. bises produtos deverão chegar 
ao Brasll no decorre?4 de 1963. 

As/altos - Para complementar os d.e/ícíts 
da produção nacional, a Petrobrás Importou, 
no prlmelr?, semestre de 1962, asfaltos num 
total dfl. 23 i461 toneladas, que foram descarre
gadas em Belém (2 015), Fortaleza. (1 8"94), 
Madre de Deus (17 566) e Rio de Janeiro .. . . 
(1 896). As quantidades descarregadas em 
Madre de Deus, na sua quase totalidade, foram 
adquiridas para atender às obras de pavimen
tação de. rodovia Rio-Bahia (BR-4) . 

Butaãíeno e etilbenzeno - Dando cumpri
mento a contratos assinados em 1961, a Pe
trobràs Importou 13 148 toneladas de butadle-

no e 6 010 de etllbenzeno. O primeiro produto 
foi descarregado diretamente para os tanques 
da fábrica de borracha do Conjunto Petro
quimlco Presidente Vargail e o segundo entre
gue à "Companhia Brasllelra de Estireno", 
que, depois de bene!lclà-lo, o transferiu àquela 
unidade da Petrobrãs, sob a !orma de estireno. 

Venda de derivados produzidos ;pela Petrobrás 

Combustíveis líquidos - Em conseqüência 
do aumento da capacidade de carga das refi
narias da emprêsa, verificado em 1962, quan
tidades maiores de derivados !oram colocadas 
no mercado Interno, tomando mais expressiva 
a participação da Petrobré.s, no abastecimento 
nacional de produtos de petróleo. 

O confronto entre o volume das vendas de 
combustivels llquldos produzidos pelas refina
rias da Petrobràs durante o exerclclo e o das 
efetuadl'S no periodo precedente lndfoa que 
houve um aumento de 43% . Em 1961, vende
ram-se 51398000 barris, enquanto em 1962 as 
vendas foram de · 73 359 000 barris. 

Asfaltos - Durante o ano, com o Inicio, a 
partir de outubro, da produção de asfaltos na 
refinaria Duque de Caxias, aumentou o volu
me de vendas dês.se produto, cuja produção e 
entrega, no período em exame, atingiu 221 019 
toneladas contra 192 319 em 1961. 

O valor total apurado com as vendas da 
Fábrica de Asfalto de Cuba tão foi de ... .... 
Cr$ 2 039 465 118,10, ou seja, mais ...•.... . .. .. 
Cr$ 574 697 118,10 do que o verl!leado no ano 
anterior. A refinaria Duque de Caxias prodU
zlu 15 087 toneladas de cimento asfáltico e 
vendeu aos distribuidores 8 671 toneladas, ten-
do apurado o valor total de . . .. .. .. .. ..... . . . . 
Cr$ 74 482 621,90. 

Solventes - As vendas de aguarrás, sol-
vente de bOrracha e hexano, atingiram .... _ .. . 
431 643 barris, no valor de .. , ...... . ........ . . 
CrS 1 468 880 760,20, o que representa um au
mento porcentual de 37% sôbre o faturamento 
dêsses produtos no exerciclo anterior . 

Nítrocálcio e outros produtos nitrogenados 
- Foram vendidas 57 045 toneladas de nltro
càlclo, no valor de Cr$ 687 305 762,70. No pe
rlodo anterior, as vendas dês.se !ertlllzante 
atingiram 59 638 toneladas, perfazendo o valor 
total de CrS 560 546 017 ,00. A Fábrica de Fer
tlllzante da Petrobràs, em CUbatão, também 
entregou ao mercado quantidade de amônia 
anldra, ácido nltrlco e nitrato de amônia, pro
dutos Intermediários da referida unidade ln· 
dustrlal, na valor total de ......... .. .... .. . . . 
Crt 288428933,70. No ano anterior, o valor 
total das vendas dêsses produtos atingiu .... .• 
Cr$ 111 699 510,00. 

Matérias-primas parai a indústria petroqui
mica - A venda das matérias-primas · produ
zidas pela Petrobrás, destinadas à Indústria 
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petroquímica - eteno, propeno e resíduos .aro
máticos -, totalizaram, no período em exame, 
Cr$ 736 218 000,00 contra Cr$ 615 004 000,00 as
sinalados em 1961, verificando-se um Incre
mento de 19,7%. 

Parafinas - Em meados de setembro de 
1962, Iniciou a refinaria Landulfo Alves a pro
dução de parafina semi-refinada com teor de 
óleo Inicialmente de 20%, reduzindo-o poste
riormente para cêrca de 12%: As vendas, até 
31 de dezembro, totalizaram Cr$ 26 079 360,00, 
correspondentes a 324 000 quilos. 

Vendas a órgãos e emprêsas do Estado 

Um dos fatos mais significados na vida da 
emprêsa, durante o ano, foi, como já disse
mos, o Inicio do fornecimento direto de deri
vados de petróleo a órgãos estatais ou paraes
tatais, autarquias ou de ecoq,omla mista. As 
dificuldades Iniciais encontradas, em razão de 
tratar-se de uma atividade ainda não exercida 
pela emprêsa (até então êsse fornecimento era 
feito por companhias distribuidoras particula
res), foram rápidamente superadas. Damos a 
seguir os valores (em Cr$ 1 000) correspon
dentes às entregas durante o ano: 

Ministério da Guerra - 98; Ministério da 
Marinha - 830 795; Companhia Nacional de 
Alcalls - 261153; Lólde P .N. - 103 226; Com
panhia Siderúrgica Nacional - 8 583; Compa
nhia de Navegação Baiana - 6 878; total -
1 210 733. 

INVESTIMENTOS 

Para que fôsse possível à Petrobrás desen
volver tôda a múltipla e Intensa atividade des
crita nas páginas anteriores, teve que, no exer
cício de 1962, realizar Investimentos no valor 
de Cr$ 42 389 mllhôes. 

Confrontando-se êsse montante com o de 
1961, que foi de 37,2 bilhões de cruzeiros, no
ta-se um Incremento de 13,9%. 

FINANÇAS 

Ao Iniciar-se o ano, o capital social da Pe
trobrás, era de Cr$ 40 bilhões, dez vêzes o ca
pital Inicial. Em Assembléia Geral Extraordi
nária de 15 de março, os acionistas autoriza
ram um nôvo aumento, passando o capital 
para Cr$ 50 bilhões. A procura de ações por 
parte do público cresceu durante o ano. Por 
outro lado, a emprêsa atendeu à subscrição 
parcelada de ações preferenciais por parte de 
servidores seus, bem como da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil, no montante de 
Cr$ 103,6 milhões. 

No fim do exercício, o capital social da Pe
trobrás era constituído de 244 milhões de ações 
ordinárias, no valor de Cr$ 48,8 bilhões, e seis 
milhões de ações preferenciais, no valor de .... 
1,2 bilhões. Os recursos obtidos, em 1962, para 
a formação do capital, provenientes de várias 
fontes, totalizaram Cr$ 7 065 097 760,80. A 31 de 
dezembro, o capital realizado atingiu a ..... 
Cr$ 46,3 bilhões. Na qualidade de maior acio
nista da Petrobrás, a União Federal detinha · 
66,28% do total de suas ações. As restantes, 
estão distribuídas entre os estados, Distrito 
Federal, municípios e outros. 

Durante o ano, foram subscritas 1 348 610 
ações preferenciais e admitidos 7 378 novos 
acionistas na categoria, elevando-se o número 
dêstes a 24 855 . 

Resultado do exercício 

O saldo bruto de 1962 totalizou a quantia 
de Cr$ 43 685 883 431,10, o que representa um 
acréscimo de 42% sôbre o do ano anterior. 

Contudo, poderiam ter sido bem maiores os 
lucros da emprêsa, não fôssem a elevação de 
52% do nível geral de preços, por fôrça da In
flação, e a alta do dólar, com reflexos diretos 
e Imediatos sôbre os custos das utilidades ne
cessárias à Companhia, enquanto os preços dos 
derivados permaneceram Inalterados. 

Recursos 

Totalizaram Cr$ 101,7 bilhões, em 1962, os 
recursos disponíveis pela Petrobrás. Cumpre 
assinalar que, na formação dêsse montante, 
concorreram com nada menos de 98% os re
cursos gerados pelas próprias atividades da 
emprêsa. Noutras palavras, Isto quer dizer que 
a Petrobrás práticamente se autofinanciou. 

Isto, a nosso ver, é mais uma prova do 
acêrto da política de monopólio estatal ado
tada no Brasil para a solução do seu problema 
petrolifero. E' mais uma prova de que a Pe
trobrás é não apenas uma emprêsa que pro
gride, mas um empreendimento que ajuda o 
Brasil a progredir. 

MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO - Finalmente chegou 
a um final satisfatório, o problema que, há 
quase cinqüenta anos, vinha sendo alvo de de
bates entre os estados de Minas Gerais e Es
pírito Santo. 

Em conseqüência da Incompreensão das 
partes Interessadas, havia sido adiada Inúmeras 
vêzes a solução do problema, agora superado 
com a assinatura do convênio entre os dois es
tados. O caso fôra entregue em 1946, ao Su
premo Tribunal. 

O assunto foi resolvido, após quase um 
ano de estudos da Comissão mista, constituída 
de membros das Assembléias Legislativas dos 
dois estados,. 

Com a recente assinatura do convênio, fica 
aprovada a linha ,divisória que começa na 
Pedra do Sousa à margem esquerda do rio 
Doce, segue pelo divisor de águas entre os rios 
Resplendor e EME, por um lado, os rios 
Mutum, Pancas e São José, por outro lado, até 
o ponto em que começa o divisor de águas 
entre os córregos Floresta e Barra Alegre; 
segue por êsse divisor até encontrar o paralelo 
que passa pela confluência do córrego Boa 
Vista com o rio denominado Mantenas, pelo 
Espírito Santo e denominado Ribeirão Vargem 
Alegre, por Minas Gerais, segue por êsse pa
ralelo até a referida confluência: sobe pelo 
córrego Boa Vista até a sua cabeceira; segue 
até o divisor entre o córrego São Domingos e 
ribeirão Itaúnas, por uma linha reta passando 
no ponto equidistante dos pontos mais altos 
.das pedras .do Emiliano e Bananal; segue pelo 
divisor de águas da margem direita .do córrego 
Bananal e .desde a fo~ dêste no rio São Fran
cisco, segue pelo meridiano até atingir o braço 
sul do rio São MateU& e sobe por êste até a 
foz .do córrego .do Garfo; segue pelo .divisor .de 
águas da margem .direita .do córrego do Café, 
passando a oeste .do povoa.do denomina.do Café 
Ralo, até a cabeceira .do citado córrego do Café; 
segue por uma linha reta até a confluência 
do rio Prêto com o seu afluente ribeirão 
Aguas Claras; sobe pelo rio Prêto até a foz do 
córrego Santo Agostinho; segue por uma linha 
reta até a cabeceira do córrego Azul, no di
visor de águas da serra de São Mateus, segue 
pela citada serra do Norte até a cabeceira do 
primeiro a:(luente do rio Peixe Branco, a mon
tante do lugar denominado Nôvo Horizonte; 
desce por êsse afluente até a sua foz no rio 
Peixe Branco; desce por êste até a sua foz no 
braço norte do rio São Mateus; desce por êste 
até a foz do cón'ego Murltiba; sobe por êste 
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até o ponto em que uma reta partindo da ca
beceira do córrego P1.stóla ou Pistola, no divisor 
de águas da serra Map Map Crac que divide 
as águas dos rios braço norte do rio São 
Mateus e rio Itaúnas, por um lado, e rio Mu
curl por outro lado, com o azimute geográfico 
45• SE (quarenta e cinco graus sueste), corta 
o citado córrego Murltlba; segue por esta reta 
até a cabeceira do córrego P1stóla1 ou Pistola; 
segue por êste divisor até a cabeceira do cór
rego Limoeiro ou Guaribas; desce por êste até 
a sua confluência com o seu afluente Ribeirão; 
desce por êste até a sua confluência com o 
córrego Palmltal, na divisa com o estado da 
Bahia. 

Por ·e1ecreto do Poder Executivo dos estados 
de Minas Gerais e Espirita Santo, êste acôrdo 
deverá ser aprovado ad-referendum das res
pectivas Assembléias Legislativas. 

PARANA 

MUSEU DE ARQUELOGIA E ARTES POPULA
RES - No dia 29 de julho do ano em curso 
foi Inaugurado o Museu de Arqueologia e Artes 
Populares da cidade de Paranaguá. O nôvo es
tabelecimento foi Instalado sob a orientação 
do Departamento de Antropologia da Facul
dade de Filosofia da Universidade do Paraná, 
no prédio do antigo e histórico Colégio dos 
Jesultas, construido no século XVIII. 

Ao ato estiveram presentes Inúmeros con
vidados pertencentes ao mundo cientifico, po~ 
lítico e social daquela cidade . 

RIO GRANDE DO NORTE 

FENôMENOS GEOLÓGICOS - Devido ao rea
justamento das camadas de rochas em partes 
mais ou menos profundas do subsolo, a terra 
tremeu no mun1clplo de Itaretama, no Rio 
Grande do Norte. 

Pronunciando-se sôbre o assunto, o paleon
tólogo Tomás Coelho, professor de Geologia e 
Paleontologia da Faculdade Nacional de Filo
sofia, explicou que se observa, no processo de 
reajustamento, a formação de vazios entre -as 
camadas de rochas, para onde correm as ca
madas que lhes ficam acima. 

Lembrou aquêle mestre que em 1933 ou 1934 
semelhante fenômeno ocorreu em Bonsucesso, 
Minas Gerais. · 

Ainda a respeito, acrescentou que os tre
mores de terra e terremotos ocorrem geral
mente em regiões que ainda estão em evolução 
geológica. Os maremotos acontecem nos bordos 
das grandes tossas marinhas, nota.damente no 
Pacifico. 

Sôbre a notícia de que o cientista britânico 
Frank D . Stacey afirmara há. poucos dias, pe
rante a União Internacional de Geodésla e 
Geoflslca, que dentro de uns dez anos, "os In
dícios magnéticos talvez sirvam para predizer 
o momento, o lugar e a fôrça dos terremotos", 
o professor Tomás coelho disse que nli.o é de 
agora que os cientistas buscam os meios para 
prever terremotos, como hoje a meteorologia 
faz previsões de chuvas e ciclones. Há 30 anos 
o astrônomo e geoflslco Italiano Bendan1 deu 
à. publicidade um método no qual manifestava 
grande confiança. Depois de pouco tempo ve
rificou-se a ausência de base cientifica, malo
grando na prática. 

Todavia - acrescentou - os progressos 
tecnológicos e clentiflcos da nossa época, In
clusive no campo da Geologia, fazem-nos mais 
otimistas com relação a essa verdadeira faça
nha tecnológica. E' posslvel, creio, que dentro 
de duas ou três décadas possamos pre_ver os 
terremotos, evitando-se a destruição de tantos 
bens e de tantas vidas. 

Segundo as fontes que dão notícias das de
clarações do geólogo britânico, atualmente os 
cientistas dispõem de ma.gnetõmetros suficien
temente sensíveis para medir as mais ligeiras 
mudanças nos campos magnéticos ao longo de 
ambos os lados de uma fenda . Os terremotos 
ocorrem acrescenta quando grandes 
massas rochosas passam repentinamente de um 
lado para outro ao longo das fendas terrestres. 

O professor Tomás Coelho confirma a 
teoria, acrescentando que êsses aparelhos 
podem e vêm sendo empregados, com abeoluto 
Nto, na descoberta de falhas nas profundas 
camadas do solo . As bordas das falhas ter
restres têm graus magnético" diversos e é pre
cisamente graças a es~a diferença que os ma.g
netômetros podem medir a distância que as 
separa . 

RIO GRANDE DO SUL 

CONFER:1!:NCIA - O conhecido antropólogo e 
sociólogo brasileiro professor Emillo Wlllems 
proferiu Importante conferência, na Universi
dade de Pôrto Alegre, no dia 30 de julho do 
ano em curso, na qual observou vários aspectos 
da aculturação alemã no Brasil . 

O professor Wlllems velo ao país participar 
do I Colóquio de Estudos Teuto-Brasllelros que 
se realizou na capital do Rio Grande do Sul . 

Autor de várias obras sôbre a matéria da 
qual é especialista, concorreu de maneira no
tável para o desenvolvimento da Sociologia 
brasileira, pertencendo à. Vanderbllt Unlverslty 
dos EE. UU. Atualmente colabora com a Fa
culdade de Sociologia de Bogotá . 

APROVEITAMENTO ECONÔMICO DA BACIA 
DA LAGOA MIRIM O govêrno federal 
através da Superintendência de Fronteira Su
doeste, órgão especializado em assuntos econô
micos naquela região, vem tomando medidas 
técnicas e administrativas a fim de acelerar os 
trabalhos para a total recuperação econômica, 
da zona compreendida pela bacia da lagoa 
Mlrlm. Nesse sentido foi solicitada ao Con
gresso Nacional para estudos e despesas di
versas a serem efetuadas em 1964, a verba de 
187 milhões de cruzeiros. Esta verba será com
plementada com 1 milhão e 400 mil dólares a 
ser fornecida pelo Fundo Especial da ONU para 
Assistência Técnica . O Uruguai participa 
também do plano de aproveitamento daquela 
Importante região, já existindo, em pleno fun
cionamento, uma comissão mista de especia
listas. 

O agrônomo Joaquim Tavares, superinten
dente da Fronteira Sudoeste em declarações 
prestadas na Associação dos Diplomados da 
Escola Superlo11 de Guerra disse que, em sln
tese, as diretrizes traçadas recomendam, para 
a recuperação da região, em caráter prioritário, 
a correção do regime hidrológico, a organização 
dos transportes a produção e distribuição de 
energia elétrica e assistência social às popu
lações, Inclusive com a sua motivação para 
levar os planos avante. 

Frisou ainda o Sr. J . Tavares caber à Ini
ciativa particular, devidamente estimuladas a 
expansão das atividades agro-Industriais, em 
que pêse o apreciável aumento no ritmo de 
crescimento posslblI!tados pelos Investimentos 
ainda que Incompletos, do poder público. na 
localidade. 

Segundo divulga a Confederação Rural 
Brasileira, baseada em dados colhidos pelo 
agrônomo Joaquim Tavares, a bacia da lagoa 
Mlr1m apresenta uma supertlcle total de .. . . 
62 650 km2, dos quais 29 250 km2 em território 
brasileiro e que constituem a baixada sul 
rlograndense. O clima é temperado e sadio, 
oscilando as precipitações pluviométricas entre 
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1 000 a 1 300 mUlmetros, sem unltormldade de 
d1strtbulção, entretanto. As temperaturas 
Yartam nq inverno entre 11• e 18° e, com as 
minlmas de 0°. No verão entre 22° e 24° C. 
com máxima superior a 30°. A lagoa M1r1m 
tem 185 km de comprimento e 3 750 km2 de su
pertlcle; seu único escoadouro é o canal de 
São Gonçalo. A parte bra.s1le1ra dessa bacia é 
constltulda de onze mun1clp1os, de campos 
alt.os e planlc1es, onde a lavoura e a pecuária 
são as principais atividades econômicas. A tn
dustrlallzação é lnc1plente, à execução de Pe
lotas e Rio Grande. 

Orlam-se, ali, sobretudo bovinos e ovinos, 
de forma extensiva. Os cultlvos de cebola, ·ba
tata e arroz são oo de maior vulto. M'als de 55% 
do charque produzido no estado são oriundos 
da bacia, principalmente Bajé, charque êsse 
destinado, em grande parte para o Nordeste do 
pais. A indústria da pesca está concentrada no 
põrto do Rio Grande e eIIlj São José do Norte, 
formando o maior parque pesqueiro do BrasU. 
Embora as possibilidades da prOdução de leite 
sejam das melhores do pais, a capacidade ln-

dustrlal está longe de igualar a capacidade de 
oferta. 

O problema das inundações é dos mala 
sérios. Várias obras de vulto, embora esparsas, 
estão sendo all reallzadas, entre as quais a 
construção de polders no Talm, canais de ir
rigação, e drenagem, portos fluvlals, obras de 
dragagem, estradas ,<a BR-92) . 

RIO DE JANEIRO 

CRIÁÇAO DE MUNICtPIO - O governador 
Badger Silveira, em ato realizado no Palácio do 
lngá, sancionou lei criando o munlcip1o de 
Paulo de Frontln. 

O nõvo munlclplo, anteriormente era de
signado como distrito de Vassouras. 

Além do governador do estado, compare
ceram ao ato, diversas outras autoridades. 
LEVANTAMENTOS NA REGIÃO DO CANTA· 
GALO - Está sendo realizado pelo Exército, 
o levantamento topográfico e aerofotogra
métrlco das divisas do mun1clplo de Cantagalo. 

Concor.ra para que o Brasil seja cartogràflcamente bem representado, enviando ao Con
selho Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova 
edição da Carta Geogr~ica do Brasil ao Milionésimo que o Conselho está elaborando. 
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Livros 

SOUTH AMERICA - RAYMOND E. 
FIDELER - CAROL KVANDE -
The Fideler Company - Grand 
Rapids, Michigan - 1962. 

Os autores dêste livro são pro
fundos estudiosos da Geografia . 

Raimond E. Fideler graduou-se na 
Universidade de Drake e Carol Kvande 
educou-se nas Universidades de Upsala 
e de Illinois. 

Sentindo ambos as necessidades 
dos estudantes, êstes autores fizer::•.m 
um estudo especial sôbre a terra e o 
povo da América do Sul, de maneira a 
facilitar sua melhor compr~ensão. 

1!:ste· livro não se destina sômente 
aos estudantes de Geografia mas 
também a mestres e interessados nesta 
ciência. Contendo excelente material 
fotográfico é sem nenhum favor umas 
das melhores publicações no gênero, 
pois além de muito atual traz grandes 
explicações de natureza histórica, fol
clórica e religiosa. 

São os seguintes os assuntos por 
êle englobados: 
Land; Climate; Early History; Later 
History; People; Farming and Gra
zing; Natural Resources; Industry; 
Transporta tion and Communication; 
Cities; Arts.; Crafts; Fiestas; Sports 
and Recreation; Argentina; Bolivia; 
Brazil; British Guiana; Chile; Colom
bia; Ecuador; French Guiana; Para
guay; Peru; Surinam; Uruguay; Vene
zuela; Glossary; List of Maps; 

POL1TICA AGRÍCOLA Editôra 
Fondo de Cultura Econômica -
México. 

A Editôra Fondo de Cultura Econô
mica - México-Buenos Aires, publicou 
em julho de 1961 a primeira edição do 
livro Política Agrícola que se traduz 
em um ensaio sôbre normas para o Mé
xico. 

Trata-se de publicação apresen
tada em brochura bem cuidada, im
pressa na Gráfica Panamericana, Ci
dade do México, DF. com 246 páginas, 
um completo índice alfabético e um 
índice geral, no qual se distribuem os 
assuntos tratados, na seguinte ordem: 
Introdução - I. Problemas Demográ
ficos e Sociais - II. Os Recursos Na
turais - III. As Formas de Proprie
dade dos Recursos - IV. O Problema 
Agrário Atual - V. A Produção - VI. 
A Tecnologia da Produção - VII. Po
litica de Irrigação e Contrôle Hidráu
lico - VllI. O Gado - IX. os Bos
ques - X. O Ensino Agrícola Escolar -
XI. A· Investigação Agrícola - XII. A 
Assistência Técnica no Campo - XIII 
Organização Agrícola - XIV. Finan
ciamento da Produção Agrícola - XV. 
o Seguro Agrícola - XVI. A Imposi
ção Fiscal na Agricultura - XVII. O 
Trabalho Agrícola Assalariado 
XVIII. A Regulamentação de Preços 
dos Produtos Agrícolas. 

A obra em referência é da autoria 
de dois conceituados especialistas me
xicanos em assuntos agrícolas, forma
dos em agronomia, com estudos corre
latos nos Estados Unidos. Um dêles, 
Ramon Fernández y Fernández . já de
sempenhou comissões em vários países 
como perito de numerosos organismos 
da ONU e a convite direto de governos . 
estrangeiros, tendo exercido muitas 
outras importantes missões. Escreveu 
alguns livros dentre os quais se salienta 
por sua atualidade, Propriedad pri
vada versus ejidos (1954) , premiada 
pelo Banco Nacional do México. o 
outro, reputado agrônomo, foi diretor
-geral de Agricultura. Influenciou di
retamente a política agrícola mexicana 
em todos os postos que ocupou. 

o livro tem por objetivo precípuo 
analisar e comentar sob o prisma crí
tico construtivo o comportamento do 
govêrno mexicano no que respeita aos 
problemas agrícolas. Aludem os au
tores ao fato de a agricultura manter 
um ritmo crescente, sendo que há re-
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giões nas quais essa atividade sobre
puja as demais, tendo-se em conta o 
desenvolvimento_ geral do país . Sus
tentam êles que, na atual conjuntura 
por que atravessa o país, tôda provi
dência de natureza político-agricola 
deve ser fundamente meditada, a fim 
de estabelecerem-se textos legais cla
ros, objetivos e exeqüíveis . E mais: o 
assunto deve ser objeto de constantes 
debates, quer pelos . organismos repre
sentativos dos interêsses materiais vin
culados, quer pelas instituições inde
pendentes, de caráter 'Científico. Cada 
capítulo se desdobra no estudo das di
ferentes fases da política agricola, com 
exceção .do comércio exterior dos pro
dutos agrícolas e das indústrias agrí
colas . Em cada fase do ensaio se veri
fica a existência de uma parte descri
tiva dos problemas em estudo e outra 
normativa em que se anotam: os prin
cípios que devem nortear a política 
agrícola atinente e, finalmente, uma 
parte conclusiva segundo entendem os 
autOl'es. 

LES D~COUVERTES OCÉANOGRA
PHIQUES MODERNES J . Rouch 

H.M. 
- Bibliothêque Scientifique, Paris. 

Trata-se de uma obra de J . Rouch, 
professor do Instituto de Oceanografia, 
diretor do Museu Oceanográfico e 
membro da Academia de Marinha, de 
Paris. 

Cumpre ressaltar que J. Rouch 
toma parte, há cinqüenta e quatro 
anos, em campanhas oceanográficas. 
Sua erudição e experiência são reco
nhecidas pelos oceanógrafos de todo o 
mundo. 

O livro, contendo vinte e duas fi
guras ilustrativas, versa sôbre matéria 
oceanográfica e complementa o Tra
tado de Oceanografia Física, do mesmo 
autor, editado em 1948 . 

Como se sabe, o estudo dos oceanos 
através de expedições e sondagens, vem 
contribuindo para o progresso da na
vegação . A obra deve, pois, interessar 
a todos, e não sõmente aos especia
listas . 

De feitura bastante didática, o 
livro As Descobertas Oceanográficas 
Modernas se compõe de uma parte in
trodutória, em que J. Rouch põe o lei
tor a par das descobertas oceanográ
ficas e das expedições realizadas du
rante a última década. Nos capítulos 
seguintes trata o autor das sondagens 
acústicas, das modificações batimé
tricas, da natureza do fundo do mar e 
das temperaturas oceânicas, da salini
dade das águas, dos fenômenos ópticos 
do oceano, das marés, das correntes 
marítimas e sua medida pelo "radar". 

Possivelmente, de 1959 para cá, fe
nômenos novos foram conhecidos no 
âmbito oceanográfico . Isto, porém, não 
exclui o mérito da obra de J. Rouch, 
pois a ciência não pára mesmo . Con
forme diz o próprio autor, " .. . rien en 
Oceanographie n'est fini .. . " 

1 

Periódicos 

THE NORTHERN UNIVERSITI'ES GEO
GRAPHICAL JOURNAL - The 
Geographical Society Unlversity 
of Liverpool. Number 4 - March 
1963 . 

; 

Continuando a série de suas publi
cações periódicas, The Geographical 
Society University of Liverpool reme
te-nos mais um número do seu boletim 
onde encontramos vários artigos de au
toria de grandes nomes no campo da 
Geografia, na sua maioria, professôres 
daquela Universidade . 

Contém êste número um sumário 
bastante interessante: 
The University of Liverpool: Site, 
Setting and Growth by Professor R.W. 
Steel (University of Liverpool) ; Rural 

Economy of a High Alpine Valley by 
G. C. Davison (University of Leeds) ; 
Soil Morphology in South-Western 
Bowland by D . M . Pepper (University 
of Liverpool) ; Melton Constable: A 
Study in Railway and Urban Geogra
phy by H.D. Watts, B.A. (University 
of Hum ; The Efficiency of a National 
Park: , A Case Study ln the Lake Dis
trict by B . Broadbent (University of 
Liverpool) ; Scottish Raised Shorelines 
by D .E . Smith B.A. and R.A. Culling
ford, M.A. (University of Edinburgh) ; 
Changes of Population in Essex 1951-61 
by H .J . Gay ler (University of Leices
ter); Soils and the Agricultura! Eco
nomy of Peltovtioma, a Village in Fin
nish Lapland by J .P. Dickenson, B.A, 
and c. J . W. Edwards, B . A. (Univer
sity of Liverpool) ; Book Reviews. 
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WORLD CARTOGRAPHY - VOLUME 
VII - UNITED NATIONS - NEW 
YORK, 1962. 

:E:ste periódico editado pela Organi
zação das Nações Unidas por intermé
dio de seu Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais, constitui um va
lioso e informativo trabalho cartográ
fico . 

Tôdas as resoluções de natureza 
geográfica, elaboradas pelos membros 
que fazem parte das Nações Unidas, 
são nesta publicação transcritas . 

Neste volume VII temos o seguinte 
sumário : 
The question of adopting a standard 
method of writing geographical names 
on maps in the United Nations; Report 
of the Group of Experts on Geographi
cal Names; Summaries of United 
Nations meetings on surveying and 
mappii;ig; Status of publication of the 
Sheets of the International Map of 
the World on the Milionth Scale 
(IMW) ; Geodetic and cartographic 
activities ln Finland; The official 
maps of Sweden: the modern series ; 
cartography in the Union of Soviet 
Socialist Republics . 

THE EAST MIDLAND GEOGRAPHER 
- VOLUME 3, PART 3, NUMBER 
19, JUNE 1963. 

O periódico que temos em mãos é 
editado sob os auspícios da University 
de Nottingham através do seu Depar,. 
tamento de Geografia. Além dos tra
balhos de inúmeros colaboradores, pu
blica os resultados de levantamentos 
de campo e pesquisas de laboratório 
elaborados por professôres e alunos de 
Geografia daquele estabelecimento su
perior de ensino. Tais trabalhos espe
cializados sôbre a região centro-leste 
estadunidense, engloba todos os setores 
físicos e humanos que integram a Geo
grafia. 

É o seguinte .o índice do número 
correspondente a junho de 1963: 
The Expansion of Sheffield and its . 
Boundary Problems; A. J . Hunt; Iron 
and steel at Scunthorpe, D .e.D. Po-

. cock; The Hard Winter of 1962-63 at 
Nottingham F.A . Barnes; The Dolo
mite Tors of Derbyshire, T.D. Ford; 
The Roosdyche, Whaley Bridge A New 
Appraisal, R .H . Johnson . 

@=' Use o serviço de inform.ações do Conselho Nacional de . Geografia para dissipar suas dúvidas 
· e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Integra da legislação de interêsse geográfico 

Atos do Poder Executivo 
LEI N.0 4 242, DE 17 DE JULHO DE 1963 

Fixa. novos valores para. os venctmentos dos 
sermdores do Poder Ezecutivo, cívts é mt
Zltares; Instit ui o empréstimo compulsório; 
cria o Fundo Nacional de Investimentos, 
e dd outras provid<!nctas . 

O ' presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1. 0 Os valores dos ni veis de venci
mentos, das funções gratificadas e dos s!m
bolos dos cargos em comissão e efetivos, dos 
servidores civis do Poder Executivo e os va
lores dos padrões de vencimento, dos servi
dores mllltares, passam a ser os constantes do 
Anexo I e n desta lei, mantidos os valores fi
xados pela Lei n .0 4 069 de 11 de junho de 
1962, para as progressões horlzon tais. 

Art. 2.0 Aos servidores civis Inativos do 
Poder Executivo, pagos pelo Tesouro Nacional 
e pelo Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (IPASE) fica con
cedido aUinento nas bases porcentuals adotadas 
nas tabelas constantes do Anexo I desta lei, 
calculado sõbre a parcela dos proventos rela
tivos aos n íveis de vencimento ou símbolo que 
lhe !ôr correspondente. 

§ 1.0 o disposto neste artigo se estende 
aós serventuárlos Inativos da Justiça cujos 
proventos são pagos ou implemente.dos pelo 
Tesouro Nacional. 

§ 2.0 O pagamento dos novos proventos 
será feito Independentemente de prévia apos
tUa nos respectivos titulos. 

Art. 3.0 Aos pensionistas civis pagos pelo 
Tesouro Nacional é concedido Uin aumento de 
setenta por cento (70% ) calculado sôbre as 
respectivas pensões, sendo o pagamento feito 
independentemente de prévia. e.postlla nos t i 
tuloe. 

§ 1.0 As pensões concedidas pelo Instituto 
de Previdência e Assistência. dos Servidores do 
Estado serão reajustadas e.utomàtlce.mente na 
base de setenta por cento (70%), na. forma do 
Decreto n. 0 51 060, de 26 de julho de 1961. 

§ 2. 0 Os benefi~los dêste artigo serão exten
sivos aos pensionistas dos servidores autár
quicos. 

Art. 4.0 E' concedido aumento e.os servi
dores ocupantes de cargos ou !unções extintos, 
não incluidos no Sistema. de Classificação de 
Cargos de que trata a Lei n.0 3 780, de 12 de 
julho de 1960, nas mesmas bases porcentue.ls 
estabelecidas por esta lei para o n!vel da atual 
tabela de vencimentos de cargos efetivos do 
funclonallamo clvU, cujo valor seja igual ou 
esteja mais próximo ao dos resPectlvos venci
mentos. 

J;>arágrafo único. Os abanos percebidos pelos 
servidores e. que se refere êste artigo na forma 
do art . 5.0 § 2.0 , da Lei n .• 3 826, de 23 de no
vembro de 1960, e do artigo 6.0 da Lei n.• 4 069, 
de 11 de Junho de 1962, ficam Incorporados 
aos respectivos vencimentos, Inclusive para 
efeito de cálculo do aument o ore. concedido. 

Art. 5.0 E' concedido abono de setenta por 
cento (70%) aos servidores ocupantes de cargos 
e funções ainda não enquadre.dos no Sistema 
de Classificação de Cargos, enquanto permane
cerem nesse. situação, excluido o pessoal a que 
se referem os artigos 6. o e 25 parágrafos 2. • 
e 3.0 • 

§ 1.0 (VETADO) . 
§ 2.0 O abono de que t rata êste artigo será 

calculado sôbre os respect ivos vencimentos, Já 
incorpore.dos os abonos anteriores . . . (VETADO) . 

Art. 6.0 Os vencimentos mensais dos 
ocupantes dos cargos abaixo indicados passam 
a ser os seguintes: 

Fro!essor Catedrãtlco 

Diplomatas: 

Ministro de l .• Classe .. . ..... . 
Ministro de 2.• Classe : . . , . . ... . 
Primeiro Secretário • . ......... . . 
Segundo Secretárto . . ..... . ... . 
Terceiro Secretário . ........ . .. . 

Ministro de l .• Classe para Assuntos 
Econômicos ... . .. .... .. ....... . . 

Ministro de 2.• Classe para Assuntos 
Econômicos ..... .... . , ......... . 

Cônsul Privativo .... ... ........ ... . 
Delegado de Policia ... .. ...... .... . 

Cr$ 

120 000,00 

130 000,00 
112 500,00 

85 000,00 
78 000.00 
71 000.00 

130 000,00 

112 500,00 
85 000.00 
95 000,00 

Art. 7.0 O aumento de que trata esta lei 
é extensivo, nas mesmas bases porcentuala, ao 
pessoal do Poder Executivo, inclusive da Po
licia Militar e do Corpo de Bombeiros, trans
ferido para o EStado da Oue.ne.bare., por fôrça 
da Lei n .0 3 752, de 14 de abril de 196-0, respei
te.do o disposto no artigo l.•. 

§ 1.0 O disposto neste artigo é e.plicável e.o 
pessoal inativo, . aposente.do poot eriormente á 
transferência, na forma do e.rt . 2.• desta lei. 

§ 2.0 Aplicam-se às corporações refertdas 
neste artigo as disposições do e.rt. 59 da Lei 
n.0 2 370, de 9 de dezembro de 1954, que re
g"l,lla a inatividade dos mllitares. 

§ 3.0 Os oficiais ocupantes dos penúltimos 
e últimos postos (tenente coronel ou coronel) 
das corporações mencionadas neste artigo que 
façam Jus a uma ou me.is promoções para a 
inatividade, de acôrdo com a legiSle.ção própria 



LEIS E RESOLUÇÕES 653 

ou especial, terão direito, apenas, aos proventos 
dei 1 (um) ou 2 (doiB~ postos além do último 
(coronel). 

.Aft. 8.• O aumento concedido por esta lei 
aplica-se, nas mesmas bases porcentuals, ao 
pesaoal ativo da administração do antigo Ter
llltórlo Federal do Acre, transferido para o atual 
Estado do Acre por fôrça da Lei n.0 4 070, de 
15 de junho de 1962, observado o disposto no 
art. 1.0 • 

. Parágrafo único. O disposto neste artigo é 
aplicável ao pessoal Inativo, aposentado pos
teriormente à transferência, na forma do ar
tigo 2. 0 desta lei. 

Art. 9 E' concedido aumento, nas mesmas 
bases porcentuals, adotadas nas tabelas cons
tantes do anexo I desta lei, observado o dis
posto no art. 1.0 , aQ pessoal em atividade ou 
não, dos Territórios e das Autarquias Federais 
dos serviços portuários administrados pela 
União sob a forma autárquica, qa Rêde Fer
roviária Federal S.A. e das ferrovias e outras 
entidades sob regime especial de administração 
pela União, deduzidos os aumentos ou abonos 
concedidos após 1.0 de abril de 1962, ressalva
dos, tão sômente, os efeitos da Lei n.0 3 780, de 
12 de julho de 1960. 

Parágrafo único. E' concedido aumento de 
70% (setenta por cento) ao pessoal temporário 
e de obras sujeito ao regime de emprêgo pre
visto na Consolidação das Leis do Trabalho de
duzidos os aumentos ou abonos concedidos . 
apó.s 1.0 de abril de 1962, ressalvados, tão sõ
mente os efeitos da Lei n.0 3 780, de 12 de 
julho de 1960. 

Art. 10. Ao pessoal empregado em em
prêsas de navegação marltlma, fluvial, lacustre 
e portuária é concedido aumento, em suas sol
dadas-base ou vencimento, de trinta e um por 
cento (31%) sôbre os valores fixados no De
creto n. • 51 668, de 17 de janeiro de 1963. 

Parágrafo únic;;,. As grat1f1cações de fun
ção, de incumbência e especiais, previstas no 
Decreto n. 0 51 668, de 17 de janeiro de 1963, 
ficam mantidas nos valores pecuniários resul
tantes da aplicação do referido decreto, re
vogado o caráter porcentual daquelas van
tagens. 

Art. 11 . Aos servidores da Prefeitura do 
Distrito Federal, do Departamento Federal de 
Segurança Pública (DFSP), do Serviço de As
sistência Médica Domlc1llar de Urgência .... 
(SAMDU) e Serviço de Alimentação da Pre
vidência Social (SAPS) é concedido aumento 
nas mesmas bases porcentuais adotadas nas 
Tabelas constantes do Anexo I desta lei. 

Art. 12. Os m111tares que se encontram 
na inatividade e os pensionistas terão os seus 
proventos e pensões reajustados tomando-se 
por base os vencimentos fixados na Tabela do 
Anexo II desta lei, independentemente dé 
prévia apostila nos respectivos títulos. 

Art. 13. Fica suprimido o pagamento de 
etapa de desarranchamento para subtenentes 
suboficiais e sargeptos previstos no Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares os 
quais passarão a ser arranchados nas mekas 
condições dos oficiais. 

Art. 14. Ficam revogados o art. 4.• da Lei 
n .0 3 783, de 30 de julho de 1960, o art. 4.0 

da Lei n. 0 3 826, de 28 de novembro de 1960 e 
o § 2.0 do art. 2.0 da Lei n. 0 4 069, de 11 de 
junho de 1962. 

Art. 15. Os vencimentos mensais dos Mi
nistros de Estado são fixados em ............• 
Cr$ 380 000,00 (trezentos e oitenta mil cru
zeiros); os dos Chefes do Gabinete Civil e do 
011.binete M1lltar da Presidência da República, 
bem como os do Prefeito do Distrito Federal 
em Cr$ 360 000,00 (trezentos e sessenta mil cru-

zeiros) os do Chefe de Policia do Departa
mento Federal de Segurança Pública em •...• 
Cri 340 000, (trezentos e quarenta mU cruzei
ros), não se lhes aplicando o disposto na Lei 
n.• 4 019 de 20 de dezembro de 1961. 

§ 1.0 Observado o disposto na parte final 
dêste artigo, são fixados os vencimentos 
mensais: 

a) dos membros do Conselho Administra
tivo da Defesa Econômica, de que trata a Lei 
n.0 4 137, de 10 de setembro de 1962, e do 
Conselho Nacional de Telecomunicações em ... 
Cr$ 350 000,00 (trezentos e cinqüenta mU cru
zeiros), sem qualquer acréscimo por compare
cimento às sessões; 

b) dos Secretários Gerais da Prefeitura 
do Distrito Federal em Cr$ 250 000,00 (duzentos 
e cinqüenta mil cruzeiros); 

c) do Superintendente da Superintendên
cia Nacional do Abastecimento (SUNAB), em 
Cr$ 220 000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros); 

d) (VETADO); 
e) (VETADO). 

§ 2.0 E' concedida, a titulo de representa
ção, ao Diretor Geral do Serviço de Assistência 
Médica Domlcll1ar de Urgência (SAMDU), a 
gratificação mensal de Cri 50 000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros) • 

Art. 16. · O salárlo-fam!lla, co:ncedido ao 
servidor da União fica majorado para ....... . 
Cr$ 4 000,00 (quatro mil cruzeiros) mensais, por 
dependente. 

Parágrafo único. Para efeltd da percepção 
·do salário-familia é considerada dependente do 
servidor, civil ou mlUtar, a mãe viúva, sem 
qualquer rendimento, que viva as suas ex
pensas. 

Art. 17, Os pagamentos em moeda estran
geira feitos a servidores m111tares e civis da ad
ministração direta e Indireta, em viagem, 
missão, estudo ou exercício no interior não so
frerão qualquer acréscimo, em decorr~cla da 
aplicação desta lei. 

Parágrafo único. As majorações que se ve
rificarem nas parcelas relativas a vencimentos 
e vantagens, bem como no salárlo-fam111a, 
serão compensados, no mesmo montante, com 
a redução na parcela de representação ou rea
justamento. 

Art. 18. Nenhum servidor público, civil 
ou militar, servidor de autarquia e serventuário 
da justiça, na atividade ou não, poderá per
ceber no pais, mensalmente, a titulo de venci
mento ou remuneração e vantagens pecuniá
rias fixas Inclusive porcentagem na arrecadação 
de tributos, custas e emolumentos quantia su
perior e. Cr$ 350 000,00 (trezentos e cinqüenta. 
mil cruzeiros) . 

§ 1. 0 O órgão do pessoal respectl vo lncl uirã 
obrlge.tàrlamente, no cheque ou fôlha de pa
gamento, entre os descontos a que está sujeito 
o funcionário, o excesso de retribuição verifi
cado que reverterá, conforme a hlpóteee, ao 
Tesouro Nacional, ou ao.s cofres da entidade 
descentralizada como receita eventual. 

§ 2.0 No cálculo do teto e. que se refere 
êste artigo, levar-se-ã em conta e. Importância 
bruta, total, pi:rceblde. pelo servidor, nela ln
cluidas e.s diárias de que trata a Lei n.• 4 019 
de 1961, e e.s vantagens que, embora variando 
quanto ao valor pecuniário, são percebidas 
mensalmente e, em caráter permanente, bem 
como e. some. resultante da acumulação de pro
ventos ou pensões com e. remuneração de 
qualquer atividade pública, de natureza exe
cutiva ou leg1slatlve., deduzindo-se, entretanto, 
e.s parcelas correspondentes aos descontos com
pulsórios para e. Previdência Social, Montepio 
ou Pensão Militar a ajuda de custo e as diãrle.s 
de alimentação e pousada. 
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§ 3.0 O disposto. neste artigo aplica-se aos 
servidores da Prefeitura do Distrito Federal, da 
Companhia . Urbanlzadora da Nova Capital do 
Brasil, do Departamento Federal de Segurança 
Pública e do Serviço de Assistência Médica Do
miciliar de Urgência, bem como aos servidores 
clv1S e militares transferidos para os Estados 
da Guanabara e do Acre (Leis n .0 • 3 752, 
de 1960 e 4 070 de 1962) e aos aposentados pos
teriormente à transferência . 

§ 4.• A Inobservância do disposto neste ar
tigo, e no art . 19, será considerada lesão aos. 
cofres públicos, acarretando ao funcionário be
neficie.do e aos responsáveis pelo pagamento a 
pena de demissão, sem prejuízo do procedi
mento criminal cabivel. 

Art. 19 . Nenhum servidor público, civil ou 
militar, Inclusive autárquico ou empregado em 
sociedade de economia mista em serviço, mis
são, estudo ou função de qualquer outra na
tureza no exterior poderá perceber dos cofres 
públicos, a qualquer título, Importância mensal 
superior a US$ 2 500,00 (dois mil e quinhentos 
dólares) . 

§ 1. 0 Observado o teto ora estipulado, o 
poder Executivo regulamentará a flxàção da 
representação dos servidores no exterior à base 
das respectivas atribuições e responsabilidades 
e Importância da missão, respeitada a hie
rarquia funcional estabelecida em lei. 

§ 2.0 As gratificações de representação do 
Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior e 
do Contador Seccional junto àquela repartição 
serão fixadas pelo Poder Executivo, ficando re
vogado o parágrafo único do art . 4 .0 do De
creto-lei n .0 8 542, de 2 de janeiro tle 1946, al
terado pelo Decreto-lei n. 0 9 687, de 30 de 
agõsto de 1946 . 

§ 3.0 O teto estabelecido neste artigo n ão 
se aplica aos Chefes de Missão Diplomática. 

Art . 20. (VETADO ), 

Art. 21. As letras a, b e §§ 3.0 e 4.0 do 
art . . 92, bem como o art. 99 e seu § 2. 0 , da Lei 
n .0 1 316, de 20 de· janeiro de 1951, passam a 
ter a seguinte redação, mantidas as demais dis
posições: 

" Art . 92 .. ._ ..... . ... . .. ... .. . ... . .. . .. 
a) os oficiais aspirantes a oficial, 

guardas-marinha, subtenentes, suboficiais 
e sargentos em serviço nas organizações 
militares que tenham rancho próprio, ou 
em serviço em qualquer organização 
quando de prontidão, em campanha, ma
nobra, exerciclos, permanência obrigatória 
e continuada durante a. jornada.; 

b) as demais praças. 

§ 3.0 os oficiais, subtenentes, subot1-
c!.e.1s e sargentos com direito a alimentação 
serão obrigatoriamente arranchados nas 
suas. organizações quando estas tenham 
rancho próprio . 

§ 4.0 As praças, com exceção das ci
tadas na letra a dêste artigo podem desar
ranchar, na forma estabelecida pelos re
gulamentos a que estiverem sujeitas. 
Art. 99 . A etapa será paga às praças, 
constantes da letra g) do art . 20 do De
creto-lei n .0 9 698, de 2 de setembro de 
1946 quando estiverem desarranchadas na 
forma dos regulamentos m1lltares. 

§ l .• ... ......... . ..... . ....... .. ... .. . . 
§ 2.0 Os subtenentes, suboficiais e sar

gentos farão jus a uma etapa suplementar 
quando prontos no exerclclo de suas fun· 
ções, matriculados em escolas ou cursos em 
trânsito, no gõzo de férias, dispensas de 
serviço e licenças para tratamento de saúde 
própria ou de pessoas da famil1a, bem 
como enquanto aguardam reforma por mo
tivo de Invalidez" . 

Art. 22. As vantagens do art. 34 da Lei 
n .0 4 069, de 11 de junho de 1962 são extensivas 
aos militares que servem nas guarnições de 
Nloaque, Bela Vista e Amambai, no Estado de 
Mato Grosso. 

Art . 23. Aplica-se aos Aspirantes a Oficial 
e Guardas-Marinha . o disposto na letra a do 
art. 30 da Lei n. 0 4 069, de 11 de junho ·de 1962. 

Art. 24 . Fica lnstltuida, para (VE-
TADO) . . . Corpo de Bombeiros do Estado da 
Guanabara e da capital da República, a gra
tificação de risco de vida destinada a compen
sar os riscos decorrentes de serviços efetuados 
com perigo de vida. 

§ 1.0 A gratificação a que se refere êste ar
tigo será calculada com base nos vencimentos 
dos postos efetivos obedecida a seguinte por
centagem: 

a) Oficiais - 20% (vinte por cento) ; 
b) Praças - 30% (trinta por cento). 
§ 2. 0 O Poder Executivo, dentro de 90 (no

venta) dias, regulamentará a matéria cons
tante dêste artigo, especificando as atividades 
que Impliquem em efetivo risco de vida. 

Art. 25. Ficam extintos os símbolos de 
cargos Isolados , de provimento efetivo na ad
ministração centralizada e autárquica, que 
sejam Idênticos aos dos cargos de provimento 
em comissão constantes da Tabela B do Anexo I 
da presente lei, ressalvadas as situações de
correntes da aplicaçli.o da Lei n .0 1 741, de 22 
de novembro de 1952, e do art . 7.0 da Lei 
n.0 2 188, de 3 de março de 1954 e art. 22 da 
Lei n. 0 4 069, de 11 de junho de 1962. 

§ 1. 0 Os servidores a tingidos por êste ar
tigo terão os seus vencimentos demonstre.dos 
em cruzeiros, sem nenhuma vinculação a pa
drões, símbolos ou nivela de vencimentos. 

§ 2.0 Os cargos de Tesoureiros-auxiliares da 
administração direta e Indireta, Inclusive os 
atualmente ocupados passam a ter os venci-
mentos mensais de Cr$ 120 000,00, . ... . .. . ... . 
Cr$ 115 000,00 e Cr$ 110 000,00 correspondentes 
às Tesourarias de l.•, 2.• e 3• Categorias res
pectivamente. 

§ 3.0 O disposto neste artigo e no seu § 2.0 

se aplica de Igual modo aos cargos de Con
ferente, Conferente de Valores e outros asse
melhados bem como aos seus atuais ocupantes, 
desde que ora retrlbuidos com padrões de ven
cimento correspondentes aos de cargos em co
missão. 

§ 4.° Ficam mantidas as dlspoSlções da Lei 
n .0 4 061, de 8 de maio de 1962 ressalvado 
o disposto neste artigo . 

Art. 26. É concedido aumento sôbre os 
vencimentos atuais aos servidores das secre
tarias do Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral, dos Tribunais Eleitorais e do Trabalho, 
nas mesmas bases das tabelas do anexo I . 

Parágrafo único. Não farão jus ao au
mento ora concedido os servidores das Secre
tarias dos Tribunais Federais, do Tribunal de 
Contas da Unlli.o, dos Tribunais Eleitorais e do 
Trabalho e do Tribunal de Justiça do antigo 
Distrito Federal que se encontrem equipara
dos, para efeito de vencimentos e vantagens 
por fôrça de lei ou de decisão j ucUclárla, ao 
pessoal da Secretaria · do Supremo Tribunal 
Federal ou dos órgãos do POder Legislativo. 

Art . 27 . A gratificação eleitoral devida 
aos membros e Procuradores dos Tribunais 
Eleitorais, bem como aos Juízes e Escrivães 
Eleitorais, passa a ser a seguinte : 

a) Juizes do Tribunal Superior Eleitoral e 
Procurador-Geral e Julzes e Procuradores dos 
Tribunais Regionais, respectivamente, .. ..•. . 
Cr$ 3 500,00 (três mil e qulnhentoa cruzeiros) e 
Cr$ 3 000,00 (três mil cruzeiros), por sessão a 
que comparecerem; 
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b) Juízes e Escrivães Eleitorais, ........ . 
Cr$ 10 000,00 (dez mil cruzeiros) e Cr$ 6 OQ0,00 
(seis mil crnzelros) mensais, respectivamente. 

Art. 28. A gratificação mensal concedida 
pela Lei n.0 4 071-A, de 22 de Junho de 1962, 
aos Oflclals do Registro Civil das Pessoas Na

- turals flca elevada para Cr$ 5 000,00 (cinco mil 
cruzeiros) . \ . 

Art. 29. l!: arbitrada em 1/3 (um têrço) 
do valor do vencimento a indenização, a que 
se refere o art. 11, Item 2, da Convenção In
ternacional do Trabalho n. 0 81, de 29 de maio 
de· 1956, e promulgada pelo Decreto n.0 41 721, 
de 25 de Junho de 1957, cujo pagamento será 
feito mensalmente, na forma· de gratificação 
de representação. 

Parágrafo único. Os servidores abrangidos 
pelo presente artigo não terão direito à diária 
prevlsta no art. 118, Inciso II, da Lei n. 0 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. 

Art. 30. l!: concedida aos ex-combatentes 
da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB 
e da Marinha, que participaram ativamente 
das operações de guerra e se encontram Inca
pacitados, sem poder prover os próprios meios 
de subsistência e não percebam qualquer Im
portância dos cofres públicos, bem como a seus 
herdeiros, pensão Igual à estipulada no artigo 
26 da Lei n.0 3 765, de 4 de maio de 1960. 

Parágrafo único: Na concessão da pensão, 
observar-se-á o disposto nos artigos 30 e 31 da 
mesma Lei n.0 3 765, de 1960. 

Art. 31. · Nenhum funcionário da admi
nistração direta e Indireta do Poder Executivo 
poderá perceber vencimento Inferior ao maior 
salário-mínimo vigente do pais e nenhum ser
vidor temporário ou de obras perceberá retri
buição Inferior ao salário-mínimo da região em 
que estiver lotado. 

Art. 32. O Poder Executivo no prazo de 
60 dlas, a contar da publicação desta lei, re
verá os quantitativos das gratificações pela 
participação em órgãos de deliberação coletl va 
da administração direta e descentralizada, ob
servados o principio de hierarquia, a. anologla 
ou equivalência de funções, a Importância, o 
vulto e a complexidade das respectivas atri
buições e responsabilidades. 

Art. 33. (VETADO). 

Art. 34. O disposto na Lei n.0 3 780, de 12 
de Julho de l,960, aplica-se às professõras man
tidas pela Divisão de Caça e Pesca do Minis
tério da Agricultura, nas Colônias de Pescado
res. 

Art. 35. A nenhum servidor. da União, das 
autarquias e da Prefeitura do Distrito Fede
ral, será paga remuneração, vencimento ou sa
lário Inferior ao salário-mínimo previsto em 
lei para a profissão correspondente ao cargo 
que exerce desde que cumpra o horário: regu
lamentar previsto para a função de que se 
acha legalmente Investido. -

Parágrafo· único. Na hipótese de ser o sa
lário-mínimo profissional superior ao nível de 
retribuição, a diferença será paga em fôlha à 
parte juntamente com o vencimento, remun,e-
ração ou salário. ' / 

Art. 36. Será computado para efeito de 
pagamento de gratlflcaçjo de nível universitá
rio, o tempo de· duração de curso de especiali
zação realizado em virtude de exigência legal 
por servidores que Já fazem jus a essa. grati
ficação nos têrmos do disposto no art. 74 da 
Lei n.0 3 780, de 12 de Julho de 1960. 

Art. 37. O tempo de serviço prestado ao 
Departamento dos Correios e Telégrafos pelos 
vendedores de selos e encarregados de Postos 
dos Correlos amparados pelas Leis n.0 • 3 780, 
de 12 de Julho de 1960 e 4 069. de 11 de 
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junho de 1962, será contado" para todos os 
efeitos. 

Art. 38. Aplica-se ao pessoal civil do Po
der Executivo, lotado nos órgãos transferidos 
para o Estado da Guanabara, por fôrça da Lei 
n. 0 3 752, de 14 de abril de 1960, as van• 
tagens previstas no art. 18, e seus parágrafos, 
da Lei n.0 4 069, de 11 de junho de 1962. ·, 

Art. 39. Ficam elevados para 1-C e 3-C, 
respectivamente, os símbolos dos cargos em 
comissão, de Governador e de Secretário Geral 
dos Territórios Federais do Quadro de Pessoal 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Art. 40. Os empregados da Companhia 
Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil admi
tidos até 31 de março · ril.e 1963, passam à con
dição de servidor público e serão Incluídos, 
por decreto do Poder Executivo, nos órgãos da 
administração direta e Indireta e na Prefei
tura do Distrito · Federal, vedadas nov11S 
admissões, salvo autorização do Presidente da 
República em exposição fundamentada da au
toridade competente. 

§ 1.0 Os empregados aproveitados na con
formidade dêste artigo e, na qualidade de ser
vidores cedidos pela União pelas Autarquias e 
pela Prefeitura do Distrito Federal, poderão 
prestar serviços: 

I - Aos órgãos que Integram diretamente 
a organização da Companhia Urbanlzadora da 
Nova Capital do Brasil. 

II - As Fundações, Companhias Subsidiá
rias Sociedades de Abastecimento e a outras 
Instituições jurisdlclonadas ou vinculadas à 
Prefeitura do Distrito Federal retribuídos por 
conta destas; 

. III - As sociedades, companhias, funda
ções, emprêsas ou entidades em que se ve
nham a transformar no todo ou em parte os 
órgãos Integrantes da organização da Compa
nhia Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil 
retribuídos por conta destas, em qualquer caso. 

§ 2.0 Enquanto não forem aprovados os 
quadros definitivos os empregados menciona
dos neste artigo, desde que aproveitados no 
Serviço Civil do Poder Executivo Integrarão a 
parte especial do Quadro de Pessoal do Mi
nistério, Autarquia ou órgão subordinado à 
Presidência da República em que !orem apto
veltados. 

§ 3.0 Os empregados de que trata êste ar
tigo contlnuàrão a ser pagos pela Companhia 
Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil, até 
que sejam definitivamente Incorporados nos 
órgãos públlcos em que vierem a ser aprovei
tados. 

§ 4.0 Atendidas as pecullarldades de atri
buições e retribuições, o aproveitamento dar
-se-á cargos ou funçõe& constantes do Sistema 
de Administração. de Pessoal que vigorar no 
Serviço Civil do Poder Executivo nas Autar
quias e na Prefeitura do Distrito Federal. . 

§ 5.0 Se o salário efetivamente percebido 
pelo empregado da Companhia Urbanlzadora 
da Nova Capital do Brasil fõr superior ao do 
cargo ou função em que vier a ser aproveita
do, ser-lhe-á assegurada a respectiva diferença 
de vencimento ou salário, a qual será absor
vida por aumentos gerais, promoções, adição 
de novas diferenças e outras vantagens decor
rentes da Lei n.0 4 019, de 20 de dezembro de 
1961, e de legislação posterior. 

§ 6. 0 Para os fins do parágrafo anterior, 
serão considerados os salários efetivamente per
cebidos pelos referidos empregados, acrescidos 
de· vantagens flnancelras de qualquer natu
reza, de modo que o aumento não lhes acar. 
rete maiores benef!clos do que os concedidos 
por esta lei aos servidores federais, excluídas 
dêsse montante as parcelas correspondentes à 
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salário-familia, gratificações de nível unlver- Art. 50. O disposto no parágrafo único do 
sltárlo e de risco de vida ou saúde. art. 23 da Lei n .• 4 069, de 11 de junho de 

§ 7.• Os empregados aproveitados de acôrdo 1962, aplica-se aos funcionários Interinos no-
com o dls:gosto neste artigo farão Jus ao au- meados até a data da referida Lei, e aos Ca-
mento de vencimentos ora. concedido cujo pa- pelães Militares de todos os credos religiosos. 
gamento correrá por conta do crédito especial que servem nas Fôrças Anna<ias, nomeados de 
previsto nesta lei. acôrdo com o Decreto-lei n.0 9 505, de 23 de 

§ 8.0 O aproveitamento só alcançará os em- julho de 1946. 
pregados admitidos até 31 de março de 1963 § 1.0 Não contando ainda os servidores a 
cujos respectivos empregos se achem abrangi- que ise refere êste artigo cinco anos de serviço 
dos pela reclassificação aprovada pela Porta- público, permanecerão nos cargos até que se 
ria n.• 729, de 1962, do Presidente da Compa- complete êsse prazo a fim de serem, de!lnltl-
nhla Urbanlzadora da Nova capital d« Brasil, vamente enquadrados. .1 
reSBalvadas as alterações posteriores, quanto às § 2.0 A nonna· dêsse artigo aplica-se, por 
retificações e aos empregos a enquadrar. Igual, aos funcionários da União e das Autar-· 

§ 9.• As ressalvas ido parágrafo anterior in qulas com mais de dez anos de serviço pú-
/!ne só alcançam as situações abrangidas pela bllco admitidos até a data da presente lei. 
citada Portaria que, na data da vigência desta § 3.• São Igualmente aplicáveis aos funclo-
lel, ainda se constituam em casos pendentes nários de· que trata êste artigo os dispositivos 
de solução. da Lei n.0 4 054, de 2 de abril de 1962, re!e-

1 10. O tempo de serviço etetlvamente rentes a promoções. 
prestado à Companhia Urbanlzadora da Nova § 4.• O capelão, quando privado do exer-
Capltal do Brasil, será computado, para todos ciclo de sua atividade religiosa pela autoridade 
os efeitos, em favor dos empregados amparados eclesiástica competente, perderá as garantias 
por esta Lei . asseguradas neste artigo. 

Art. 41. (VETADO) . Art. 51. o Poder Executivo enviará ao 
Art. 42. Os empregados da - Fundação · Congresso Nacional os Quadros definitivos do 

Brasll-Central, admitidos até 31 de março de- · funcionalismo, de que trata o art. 87 da Lei 
1963, passam à condição de servidor público, n.0 3 780, de 12 de Julho de 1960, dentro 
continuando a prestar serviços naquêle órgão, do prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência 
nas !unções até aqui exercidas, até que outras desta lei. 
lhes sejam atrlbuidas na Re!onna Administra- Art 52 ( ) 
tiva em estudos. · · VETADO • 

Art. 53. o Instituto Br11.sllelro de Geo-
Art . 43 . Os empregados das Fundações grafia e Estatistlca realizará censo periódico 

lnstltuidas pela 'Prefeitura do Distrito Fede- dos servidores públicos da União das Autar-
ral, .. . (VETADO)' . . . passam à condição de ser- qulas e entidades parestatats. 
vldores municipais. Parágrafo único. Publicado o resultado do 

Art. 44. O servidor público civil ou mlll- censo, com os elementos precisos de ldentl!lca.-
tar, de autarquia ou sociedade de economia ção, tempo de serviço, cargo ou função do ser-
mista., que !ôr desquitado e não responda pelo v!dor, vencimentos e vantagens ou proventos 
sustento da ex-espôsa., poderá descontar lm- percebidos o serv~dor que acumular cargos 
portãncla Igual na declaração do lmpôsto de funções ou proventos com violação dos pre-
renda, se houver lncluido entre seus bene!l- celtos legais terá 0 prazo de trinta dias para 
etários, na. fonna do art. 5 .0 da Lei n .0 4.069, manifestar opção por um dêles sob pena de 
de 11 de junho de 1962, pessoa. que viva sob Instauração de processo administrativo pelo 
sua exclusiva dependência econômica, no mi- Departamento Administrativo do serviço Pú-
nlmo há cinco anos. bllco. 

Art . 15· (VETADO) . Art. 54. O Departamento Administrativo 
Art. 46. E ' assegurado ao pessoal da Po- do Serviço Público, mediante convênio com o 

l!cla Militar, da Policia Civil, do Conselho Pe- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistlca 
nltenclárlo e dd Corpo de Bombeiros, trans!e- !ará, no prazo de 90 dias, o levantamento dos 
ridos para o Estado da Guanabara, de acôrdo servidores ocupantes de cargos e !unções ainda 
com o disposto na Lei n.• 3 752, de 14 de abril não enquadrados no Sistema de Classificação 
de 1960, o direito de requerer sua volta ao ser- de Cargos. 
vlço da União. Art. 55 . Para acorrer às despesas decor-

1 1.0 O pedido será apresentado ao Minis- rentes dos artlgOll anteriores, fica o Poder Exe-
tro ·da Justlçà e Negócios Interiores, dentro do cutlvo autorizado a abrir o crédito especial de 
prazo, Improrrogável, de 90 (noventa) dias a CrS 50 000 000,00 (cinqüenta milhões de cru-
contar da publicação desta lei, e será lnstruido zelros) . 
com a fé de oficio do requerente. Art . 56 . Fica 1ncluida ent re as atribui-

§ 2.0 O deferimento do pedido ficará con- ções do Conselho Federal de Engenharia e Ar- -
diclonado à existência de vaga. qultetura prevista no a.rt. 22 do Decreto 

§ 3.• o servidor que estiver sendo subme- n.• 23 569 de 11 de dezembro de 1933, a de 
tido a slndlcãnct.a, processo administrativo, ln- fixar e alterar as anuidades, emolumentos e 
quéri~CI policial militar ou civil ou a processo taxas dos profissionais das firmas, que lhes es-
penal não gozará do direito concedido neste ar- tejam Jurlsdlclonadas. 
tlgo. § 1.0 O valor das penalidades de multa pe-

Art . 47 . ( VETADO) cunlárla estabelecidas no decreto n.0 23 569, de 
11 de dezembro de 1933 e nos Decretos-leis 

1.• (VETADO) . n .•• 3 995, de 31 de dezembro de 1941, e 8 620 
§ 2.• (VETADO) • de 10 de janeiro de 1946 e let n .0 3 097, de 31 
§ 3.• (VETADO) • de janeiro de 1957 fica automàtlcamente rea

justado na mesma. base porcentual em que 
§ 4.• (VETADO) • ocorrer elevação do salário-m!p.lmo vigente no 
Art. 48 . E' proibida a nomeação Interina- Distrito Federal, arredondando-se para 100% o 

mente em substituição, no impedimento de reajustamento sempre que a porcentagem de 
ocupante de cargo Isolado de provimento efe- referência !ôr superior a 50%. 
tivo, · · · (VETADO) • § 2.• O disposto no § 1.0 se aplica desde 

Art . 49. (VETADO) . logo, e a partir da vigência desta lei, com re-

/ . 
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lação ao último aumento de salárlo-mlnlmo Já 
verificado. 

Art . 57. E' assegurado aos senldores clvls" 
e mllltares em llcença para tratamento de sua 
própria saúde, ._ aos mllltares também quando 
baixados a hospital, a continuidade dos paga
mentos de tôdas as gratificações que os mes
mos vlnh3m percebendo antes da licença ou 
da hospl tallzaç.ão. 

Art. 58. O Poder Executivo dentro de 
cento e vinte dias, a contar da publicação desta 
lel, enviará mensagens ao Congresso Nacional, 
acompanhadas de projetos de lei, dando nova 
classificação aos cargos técnicos do serviço pú
blico da União e atwi.llzando o Código de Ven
cimentos e Vantagens do.s · M1Utares (Lel 
n .º _l 316, de 2ü de janeiro de 1951) . 

Art. 59. Dentro de 180 dias, a contar da 
publicação desta Lel, o Poder Executivo en
viará. ao Congresso Nacional mensagem acom
panhada de projeto de lel organizando os ser
viços admlnlstratlvos da Prefeitura do Distrito 
Federal e estabelecendo o plano de classifica
ção dos cargos e funçõea de seus servidores . 

Art. 60. As séries de classe de Guarda Fios 
terão direito a acesso à classe de Inspetor de 
Linhas Telegráficas, nos têrmos da Lel n.0 

3 780, de 12 de Julho de 1960. 
Art. 61. os trabalhadores, aprendizes e 

auxlllares de a,rtlfice dos estabelecimentos ln
dustrlals da União, diplomados por Escolas 
técnico-Proflssionals ou portadores de certifi
cado de habllltação profissional fornecido por 
autoridade competente, serão aproveitados na 
classe inicial da série de classes correspondentes 
à sua atividade profissional, do serviço de Ar
tlflce. 

Art. 62. Todos os candidatos aprovados 
em concursos, Já homologados ou em fase de 
homologação, nos têrmos da Lel n.0 1 711, de 
28 de outubro de 1952, serão nomeados para as 
vagas exlsten tes na série de classes ou classes 
singulares respectivas, ficando prorrogada, a 
validade dos concursos, por mais de 2 (dois) 
anos, a contar da data da publicação desta Lel. 

Art . 63. (VETADO). 

Art. 64. Além dos previstos na Lel 
n,0 3 780, de 12 de Julho de 1960, será rea
daptado o funcioná.rio que, até a data da pre
sente lel, tenha completado 2 (dois) anos inin
terruptos ou 5 (cinco) anos, com interrupção, 
do exerclclo do cargo ou função de atribuições 
diversas das pertinentes à classe que, na data 
de 12 de Julho de 1960, Já se encontrasse nessa 
situação. ' 

Art. 65. (VETADO) . 

Art. 66. O disposto nos artigos 49 e 52 da 
Lel n.0 3 780, de 12 de Julho de 1960, apllca-se 
aos técnicos dos serviços de saúde, inclusive 
aos que exerçam funções gratificadas ou de 
chefia, ficando assegurados os direitos dos que 
optaram pelo regime de tempo integral, na 
forma do que estabelece o Decreto n.0 49 974-A, 
de 21 de Janeiro de 1961, que regulamentou a 
Lel n.0 2-312, de 3 de setembro de 1954. 

Art. 67. Consideram-se "salário-base", 
para os efeitos do art . 4.0 da Lel n .0 3 373, de 
12 de março de 1958, além do vencimento ou 
remunaração, as gratificações de adicional por 
tempo de serviço e pelo exerclclo de função . 

Art. 68. E' o Poder ExE:Putivo ·autorizado 
a abrir ao Ministério da Fazenda, crédito es
pecial de Crt 210 000 000 000.00 (duz'entos e dez 
bllhões de cruzeiros), quê será automàtlca
mente registrado no Tribunal de Contas e dls
tribuldo ao Tesouro Nacional, para atender 
aos encargos resultantes da execução desta Lili. 

§ 1.• os órgãos do Poder Exeçutlvo ficam 
obrigados · a classificar e escriturar os gastos 
que correrem à conta dêste crédito especial, 

segundo as normas apllcáveis aofl créditos su
plementares constantes do art. 98 do Regula
mento Geral · de Contabllldade Pública da 
União. 

§ 2.0 No corrente exerclclo, o pagamento 
da gratificação complementar de salário-mi
nlmo previsto no pará.grafo único do art. 65 
da Lei n.0 3 780, de 12 de Julho de 1960, da 
gratificação de representação a que faz Jus o 
pessoal abrangido pelas Le18 n .0 • 3 414, 
4 019 e 4 069, respectivamente de 20 de Junho 
de 1958, 20 de dezembro de 1961 e 11 de Junho 
de 1962, da suplementação de diárias pelo exer
clclo em Brasllla, a cargo do Grupo de Tra
balho de Brasllla e do abono de permanência 
na atividade de que tratam o art. 18 e pará
grafos da mencionada Lei n .0 4 069, de 1962, 
bem como dos encargos decorrentes da apli
cação das Leis n.0 • 3 772, de 13 de junho 
de 1960, 3 780, de 12 de Julho de 1960, 3 967, de 
5 de outubro de 1961 e 4 069, de 11 de Junho 
de 1962, ainda não satisfeito por Insuficiência 
de créditos adlclonals anteriores poderá ser 
atendido, a conta dêste crédito especial, desde 
que não tenham sido previstas dotações pró
prias nas tabelas explicativas do Orçamento em 
vigor ou não sejam as mesmas suficientes. 

§ 3 .0 O crédito especial autorizado nesta 
lei atenderá, também, aos encargos decorrentes 
da aplicação da citada. Lei n.0 4 069, de 1962, 
cujo pagamento, no exerclclo de 1962, não te
nha sido reallzado por Insuficiência do crédito 
cuja abertura foi autorizada pelo art. 68 dêsse 
diploma legal, e não possam ser liquidados, no 
presente exerclclo, em virtude de falta ou de
ficiência de dotação orçamentária própria. 

§ 4.0 O Tesouro Nacional aliida por conta 
dêste crédito especial, entregará à Administra
ção do Pôrto do Rio de Janeiro, os recursos 
necessários para cobrirem as diferenças sala
riais havidas pelos seus servidores, referentes 
ao período de 1.0 de Julho de 1960, data da 
vigência. dos efeitos flnancelroe da Lei 
n .º 3 780, de 12 do mesmo mês e ano, a 23 
de outubro de 1962, data do Decreto n .0 51 570, 
que alterou o sistema de classificação de car
gos daquela autarquia. 

Art. 69. As autarquias e sociedades de 
economia mista subsidiadas pelo Tesouro Na
cional que, a partir de 1.0 de janeiro de 1963, 
tenham tido sua receita acrescida, em virtude 
da revisão dos níveis de salé.rio-mlnlmo feita 
no Decreto n.0 51 613, de 3 de dezembro de 
1962, ou de aumentos salariais concedidos a 
seus contribuintes, da fixação dos novos nivela 
de vencimentos de que trata esta Lei, da eli
minação de subSldlos cambiais, de revisões ta.
rifé.rias ou fl.ualquer outro motivo, ficam obri
gadas a vincular êlsse aumento da receita ao 
atendimento dos encargos decorrentes da apli
cação da presente Lei aos seus próprios servi
dores, ativos e Inativos. 

§ 1.0 Somente no caso do aumento da re
ceita ser Insuficiente pai:a cobrir os gastos re
sultantes desta Lei, poderão : essas entidades 
solicitar recurso à conta do referido crédito 
especial. 

§ 2.0 Os pedidos de verba, de conformidade 
com o parágrafo anterior, limitar-se-ão à dl· 
ferença entre os recursos adicionais de que 
trata êste artigo e o custo total do aumento 
de vencimentos ora concedido, devendo a In
suficiência ser devidamente comprovada, em 
cada caso. 

§ 3.0 As autarquias flnancladas pela vincu
lação de parcelas da Receita da União ficam 
autorizadas a ocorrer às despesas do presente 
aumento de vencimentos além dos limites 
acaso fixados, para gastos de pessoal e admi
nistração, nas leis que as . criaram. 

Art. 70. O aument.o e o" abono concedidos 
por esta Lei, bem como as medillas determina-
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das pelos artigos .6.0 , 14, 15 e parágrafos, 16 e 
parágrafos 17, e parágrafo, 18 e parágrafos, 19 
e parágrafos, 22, 23, 25 e parágrafos, 22, 28, 29 
e paragrafos 34, 39 e 45, vigorarão a partir de 
1.• de junho de 1963 . 

Art. 71. O Poder Executivo discriminará 
mediante decreto, dentro das dotações previs
tas na programação financeira do Tesouro Na
cional· para o corrente -ano; dotações no mon
tante total de Cr$ 70 000 000 000,00 (setenta bi
lhões de cruzeiros), que deixarão de ser utm
zados para posslb1l1tar a apllcação de Igual Im
portância da receita federal no atendimento 
de parte das despesas decorrentes da execução 
da presente Lei. 

Art. 72. E' instituído, nos exerclctos de 
1963 a 1965, um empréstimo compulsório, que 
será arrecadado com base nos rendimentos su
jeitos à. incidência do lmpôsto de renda na 
fonte, e em todos os rendimentos da pessoa 
tisica, . • • {VETADO) • . 

§ 1.• o empréstimo será lançado e arreca
dado pela Divisão do Impôsto de Renda, nas 
condições que venham a ser estabelecidas em 
Regulamento baixado pejo Ministro da Fazen
da e aprovado por decreto do Presidente da 
República, sendo feita mediante desconto, nas 
tontes pagadoras, nos têrmos do referido re
gulamento, a arrecadação correspondente nos 
rendimentos sujeitos à. incidência do lmpôsto 
de renda na fonte, e aos do trabalho. 

§ 2.0 Os rendimentos sujeitos à. incidência 
do impõsto de renda na fonte, que servirl!.o de 
base à. arrecadaçl!.o do empréstimo compulsório 
e respectivas taxas para determinaçl!.o da im
portãncia do empréstimo, calculadas sôbre o 
montante dos rendimentos pagos ou credita
dos, sã.o os seguintes: 

a) rendimentos pagos ou creditados a re
atdentes ou domtc!l1ados no estrangeiro (ar
tigo 97 do Regulamento do Impôsto de Renda) : 
10% (dez por cento); 

b) dividendos e outros tnterêsses de ações 
ao portador e de partes beneficiárias (art. 96, 
3.0 , do RIR) , sempre que os seus beneficiá
rios optarem pela nl!.o tdentificaçl!.o : 15% 
(quinze por cento); 

c) deságio na colocação de letras de câm
bio, letras do tesouro e outros titulas de cré- • 
dito (artigos 9,0 , 4.0 , a, do RIR) e pagamentos 
que nAo satisfaçam as condições do art. 37, 
t 4.0 do Regulamento do Impôsto de Renda, 
(VETADO) • • • 10% (dez por cento) . 

d) Lucro apurado por pessoas tisicas na 
venda de propriedades lmob111ártas (artigos 9.0 

e seguintes) prêmios de loter)als e concursos 
(art. 96, 4.0 e 5.0 ) amortlzaçl!.o antecipada e 
lucros atrtbuldos a títulos de capltallzaçl!.o 
(art. 96, 1.•) juros de debêntures e outras 
obrigações ao portador (art . 96, 6.0 ) e multas 
por resclslío de contrato (art. 98, 3.0 IV) : 
10% ; 

§ 3.• No caso de rendimentos classlftcávels 
na declaraçl!.o de rendimentos de pessoa tlslca, 
o montante do empréstimo será calculado de 
acôrdo com a tabela constante do Anexo Ill. 

t 4.0 Nos exerclclos de 1964 e 1965, ocor
rendo varlaçl!.o no salário mlnlmo em vigor, a 
tabela do parágrafo anterior será ajustada na 
mesma proporção de alteração do salarlo mí-
nimo. · 

§ 5. 0 A arrecadação nos casos previstos no 
§ 2.0 , déste artigo será tetta em relação aos 
rendimentos pagos ou creditados no prazo de 
3 (três) anos, a contar da dat'a da publicação 
desta lei. 

§ 6.0 O empréstimo compulsório será arre
cadado à. conta. do Fundo Nacional de Investi
mentos, mediante· a entrega, ao contribUinte 
de uma cautela provisória, pela Dlvlsã.o do Im
pôsto de Renda, no ato do recebimento, sendo 

representados pelos titulas referidos no artigo 
desta Lei, com a garantia de Juros mínimos e 
pra zo de resgate· estabelecido no art. 73 . 

Art . 73 . . O empréstimo compulsório será 
representado por Títulos de Investimento, emi
tidos em séries anuais, em diferentes valores, e 
cada série será r esgatada, metade no terceiro e 
metade no quarto ano de sua emissão, me
diante sorteio, pelo seu capital, acrescido dos 
Juros acumulados de 6% a.a., podendo os seus 

- t itulares, .a qualquer tempo, optar pela con
versão dos mesmos em Cotas de Participação 
no Fundo Nacional de Investimentos Indus
triais, com direito a participação no lucro ll
quldo anual do Fundo. , 

§ 1.0 Os Titulas de Investimento serl!.o no
minativos e lntransterivels, salvo mediante 
partilha em Inventário Judicial, ou para con
versão em cotas de Participação. 

§ 2.0 Os Tltulos de Investimento e as 
Cotas de Partlclpaçl!.o não serão aceitas em 
caução perante a. própria Unll!.O, nem poderão 
ser utlllzados para depósito bancário compu l
sório à. ordem da SUMOC. 

Art. 74. E' criado o Fundo Nacional de 
Investiment os, a fim de assegurar o nlvel dos 
investlmentoe federais previstos no plano de 
desenvolvimento ªII'.\ execuçl!.o e aumentá-los 
nos anos de 1964 e 1966, e como melo de In
centivo à. poupança popular e de sua canal1-
zação mediante partlclpaçl!.o em emprêsas con
troladas pela União Federaj, para apllcações 
destinadas ao fortalecimento da economia rural 
e Industrial do pais, na proporção de 35% 
(trinta e cinco por cento) e 65% sessenta e 
cinco por cento) respectivamente . 

§ 1.0 Além dos recursos previstos nesta Lei, 
Integrarão o Fundo Nacional de Investiment os : 

a) como capital do Tesouro Nacional, as 
ações da Unll!.o em sociedades anônimas poi 
ela controladas, diretamente ou através de 
suas agências e que trverem condições de ren
tab111dade, assegurada, em qualquer hlpótesê, a 
propriedade pelo Tesouro Nacional de, no ml
nlmo, 51% (cinqüenta e um por cento) das 
ações com direito a voto; 

b) o produto da subscriçl!.o voluntária de 
Cotas de Participação no Fundo. 

§ 2. 0 A aplicação de quaisquer emprésti
mos recebidos pelo Fundo será feita sob a for
ma de subscrição de capital das emprêlsas con
troladas pela Untl!.o e em condições de renta
bll1dade, passando as ações correspondentes a 
essa subscrição à carteira do Fundo deettnada 
a essas operações. 

§ 3.0 Na apllcaçli.o do Fundo será observado 
também o disposto no artigo 34 da Lei n.0 

2 973, de 26 de novembro de 1956. 
§ 4. 0 A administração do Fundo e da res

pectt va carteira de titulas caberá ao Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico e o or
çamento de apUcação dos recursos do Fundo 
será. aprovado pelo Ministro da Fazenda . 

§ 5.• Ficam revogadas as atuais vinculações 
de rendimentos das açõ.'ll! do Tesouro referidas 
neste artigo, ressalvada a destinação à. Fund111-
ção Universidade de Brasllla, das rendas das 
ações da Companhia Siderúrgica Nacional que 
sã.o excedam a 7% (sete por cento) ao ano, do 
valor nominal das ações. 

Art. 75 . As sociedades de economia mista 
cujas ações Integram a carteira de Fundo Na
cional de Investimentos deverão corrigir anual
mente o seu ativo lmoblllzado segunlio os ln
dlces fixados pelo Conselho Nacional de Eco-1 
nomla, com o conseqüente ajustamento de seu 
capital social. 

Art . 76 • . As participações do Fundo. Nà
clonal de Investimentos em 5ocledades de ecO
nomla mtsta, bem como os rendimentos atrl-
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buidos, a qualquer titulo, as ações de sua pro- A N E X O J 
priedade, terão o mesmo tratamento fiscal das 
participações e dos rendimentos do Tesouro SERVIDORES CJVJS 
Nacional. 

Parágrafo único . Os rendimentos das Cotas 
de Participação no Fundo ficarão sujeitos ao 
tmpôato retido na fonte, à taxa de 10% sem 
qualquer outro pagamento por seu titular. 

Art. 77. o desAglo em relação ao valor 
nominal de emissão, ou ao valor de aquisição, 
concedido · na venda ou colocação no mercado, 
por pess01~ Juridlca, de debêntures ou obriga~ 
ções ao portador letras de câmbio ou outros 
titulos de crédito, a que se refere o art. 8.0 a. 
da Lei n.• 4 154, de 28 de novembro de 1962, 
fica. sujeito, tão sômente, ao lmpôsto ·na 
fonte . . . (VETADO) ••• e ao empréstimo com
pUl.sório instltuido nesta lei (VETADO). 

Parágrafo único. Considera-se deaáglo, para 
efeito de aplicação do artigo 8,0 , a da Lei 
n .0 4154, de 28 de novembro de 1962, a dife
rença para menos, entre o valor nominal do 
titulo e o preço de venda, e, no caso de reven
da, entre o valor nominal da aquisição e o da 
alienação. 

Art. 78. E' vedada às pessoas Juridicas a 
prática habitual de colocação ou negociação, 
Junto ao público, de letras de câmbio ou notas 
proml866rias, que não tenham a coobrigação 
de Instituições financeiras autorizadas a fun
cionar no pais . 

§ 1. 0 A infração do disposto neste artigo 
sujeitará. os coobrigados e tomadores a multa, 
Igual ao valor do titulo, independentemente de 
outras sanções legais. 

§ 2.° Competirá à Superintendência dli. 
Moeda e do Crédito definir, através de ato 
normativo, a caracterização da prática habi
tual de negóciação ou colocação, Junto ao pú
blico, dos tltulos referidos neste artigo. 

§ 3.° Competirá, ainda, à Superintendência 
da Moeda e do Crédito regulamentar as condi
ções de prazo e garantia de que se deverão re
vestir os titulos aceitos ou emitidos pelas "Ins
tituições financeiras" autorizadas a aceitá-los 
ou emiti-los, para que possam ser colocados ou 
negociados Junto ao público, bem como fixar 
as comtssões ou taxas com que elas operam. 

Art. 79. o Conselho Nacional de Economia 
passará a fixar, anualmente, os coeficientes a 
que se refere o art . 57 da Lei n.0 3 470, de 28 
de novembro de 1958, . . . (VETADO). 

Pará.grafo único. A prill)elra revtsão dos 
coeficientes a que -se refere o presente artigo 
será realizada no prazo de trinta (30) dias da 
data da publicação desta lei. 

Art. 80. (VETADO). 
§ 1.0 (VETADO), 
§ 2.0 (VETADO). 
§ 3,0 (VETADO) , 

Art. 81. Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasllla, 17 de Julho de ,1963; 142.0 da In.-
dependêlncla e 75.0 da República. 

JOÃO GOULART 
Abelardo Jurema 
Sylvio Borges de Souza Motta. 
Ja.ir Rtbetro 
Evandro Ltns e Stlva. 
Ca.rva.lho Pinto 
E:cpedtto Macha.do 
Oswa.ldo Ltma Ftlho 
Paulo de Tarso 
.tmauTl/ Silva 
Anysto Botelho 
Wilson Fa.dul 
Antonio de Oliveira Brito 
EgydJo Mtchaelsen. 

&) Vencimentos dos cargos efetivoe 

NÍVEIS 

lR .......... . .......... . 
17 ............... . .... .. 
16 ..................... . 
15 .. ......... .. ····• · .. . 
14,., ................ ~-
13 ........... ... J ...... . 
12 .................... .. 
11 ..................... . 
10 .................... .. 
9 .................... .. 
8 .......... ..... ..... .. 
7 .................... .. 
6 ............ ; ...... : .. 
5 .............. : ..... .. 
4 ...... .. .. ... ..... , .. . 
3 .................... .. 
2 .......... .... ....... . 
1. ................... .. 

ReferAncla 
base 

(Valores 
mensais) 

(CrS) 

85 000.00 
78 000.00· 
71 o 0.00 
65 000,00 
59 500.00 
54 600,00 
49 700,00 
45 200.00 
42 800,00 
40 400,00 
38 000,00 
35 600,00 
33 200.00 
30 800,00 
28 400,00 
26 000,00 
23 600.00 
22 800.00 

- Refêrencla 
1 

horizontal 
(Valoras 
mensais) 

(CrS) 

2 030,00 
1 820.00 
1 610 00 
1 400,00 
1 26000 
1 190.00 
1 120 00 
1 Oj0,00 

980,00 
910.0j) 
840,00 
784,00 
726,00 
672,00 
616,00 
560,00 
532,00 
SOt,00 

b) Vencimentos de cargo em comiMAo 

SÍMBOLOS 

1--0 ......•...•.........•.... . .......... 
2-C ...... ... . .' ........................ . 
3-C ...... .... .. .. ,. .................. .. 
4--0 ...... .......... " ............. ' .. .. 
5-C .. .................•...........•.... 
~e .................... ....... .. ...... . 
7--0 ............ ... ..... .. ............. . 
8--0 ................... .......... ' .... .. 
9-C ................................... . 
l~ ...... ............................ .. 
11-C ..... .. .. ......... ... . .......... ... . 
12-C . ..... ' ' ...... '' ' ...• ' .... '. ' ...... . 
13-C ............. .. ... .. .. . ... ....... .. . 
14--0 ..... ' ...... .. ' ' ... ' .. ' .. .... ' ..... . 
15-C ...... ' .' .• '' .... ' ' ..... '. ' ..... . . . ' 
15-C .... . ' .......... ' ..... ' ....... ..... . 
17-C .......... ...... ..... .... .... ...... . 
18-C ......................... ,, .... ' .. .. 
19--0 ...... ..... . ........... . . . ..... .... . 
2~ .................................. .. 
21-C ........................ .... ...... . 

o) Gratificaçllo de funo&o 

SÍMBOLOS 

1-F ................................... . 
2-F .................................. . . 
3-F ........ . ........ .... ............. . . 
4-F . .... ........... ................... . 
&-F ................ . ...... . .......... .. 
~F ....... .. .. . ....................... . 
7-F .................... ... ............ . 
8-F ............... ... ................ .. 
9-F .......... ................. .. .. .... . 

Valoras 
mensais 
(Cr$) 

140 000 00 
130 00000 
120 000,llO 
112 t00.00 
105 00000 
100 000 00 
95 000.00 
90 000,00 
85 ·00000 
80 000.00 
76 000 00 
72 00000 
69 00000 
66 000.00 
63 000.00 
60 000.00 
57 00000 
55 000.00 
53 000.00 
51 00000 
49 000,00 ' 

Valons 
mensal a 
(CrS) 

100 000.00 
U6 500,00 
g3 500,00 
90 500,00 
88 000.00 
85 l>00.00 
83 000.00 
80 500,00 
78 000,00 
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e) Gratificação de fun~ão (coocl.) 

SÍMBOLOS 

l~F ................................... . 
11-F ............... ... ................. . 
12-F .. . . ..... . .... . . •.. . .. . ............. 

~!=L: :::::~:::::::::::::::::::::::::: 
l&-F . .. . ....... . ........ .. ............. . 
16-F .. . . . .......... . .••.. . .. . .•........ . 
17-F . •. . ... ~ . . . . . ............... . ...... . 
18-F ................. •.. ............•.. . 
111-F .... . ...................... . ...... . 
21>-F .... . .................... ., ....... . 
21-F ...... . ................. . ........ ; .. 
22-F . .. .............. .... .............. . 
23-F ............................ .... ... . 
24-F .. ... ... .. ..... . ............ . .....•• 
26-F ................................... . 

ANEXO II 

MJLJTARES 

POSTOS E GRADUAÇÕES 

Oeneral-<ie-Exército; Almirante-de-Esquadra; Te-
nente Brigadeiro ... .. . . .. . . . . .. .. , . .. . .. . .. . 

General-<ie-Divioão; Vice-Almirante; Maj<)r-Bri-
gadeiro ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

General-<ie-Brigada; Contra-Almirante; Brigadeiro 
Coronel; Capitão-de-Mar-e-Guerra ............. . 
Tenente-Coronel; Capitão-de-Fragata .......... . 
Major; Capitão-<ie-Corveta . . ................. . 
Capitão; Capitão-Tenente .. · ...... . ........... . 
Primeiro-Tenente. , ........... . .. . ........... . 
Segundo-Tenente .. . . ... . .... . ... ' ...... .. ... . 
Aspirante a Oficial; Guarda-Marinha; Subtenente; 

Suboficial .... . •.. . .. . ... . ...... . ... .... . . . . 
Primeiro-Sargento; Primeiro-Sargento Contrames

meotre; Sargento Ajudante ou Intendente e 8.88e
melhadoo da Polícia Militar (PM) e do Corpo 
de Bombeiros (CB), da Guanabara ......... . 

Segundo-Sargento ... . ........ . ............... . 
Terceiro-Sargento ......... .... .. . . . ..... . .... . 
Cabo engajado; Cabo muoioo (E); Taifeiro-Mor 
Marinheiro de !.• Classe eepeciàlizado; Soldado 

Fu.zileiro Naval de 1.~ Classe; Taifeiro de !.• 
Classe; Soldado com curso Policia (PM); Sol-
dado (CB) . . ... . . .. .. .. . . . .. . . ...... . . . .. . . 

Primeiro Cabo (E); Taifeiro de 2.• Classe; Soldado 
aem curso policial (PM); Bombeiro de 2.• Classe 
(CB) ...................... . ...... .. ...... . 

Cabo não engajado ..... . .... , . ........ . ,. . .. . 
Cadete e Aspirante (M) do último ano; Soldado 

Clarim de l.• Classe (E); Marinheiro de l.• Classe 
sem especialidade; Soldado de l.• Classe (A) . . . . 

Soldado engajado (E); Soldado Clarim de 2.• Clasae 
- (E); Marinheiro de 2.• Classe; Soldado Fuzileiro 

Naval de 2.• Classe ;Soldado de 2.• Classe com 
1 ano. ou mais de serviço (A) .. . ...... ... . .. . 

Soldado ·Clarim de 3.• Classe (E) ... . ... . ..... . 
Cadete e Aspirllllte (M); Aluno do MA (A) .... . 
Aluno de Escola ou Curso de Formação de Sar-

gentos . . . . ............. . ... .. , ... . .. .. . .. . . 
Grumete; Soldado de 2.• Classe mobilizado com 

menoa de um ano de oerviço (A) ........ . .. . 
Aluno de Escola Preparatória de Cadetes; Aluno 

do Colégio Naval; Soldado recruta, mobilizado 
nlo enpjado (E) (M); Soldado de ~.· Cl88116 
nlo mobilizado (A) .. . . . .... . . .. ... ...... . .. 

Aprendiz-Marinheiro ... : .... .. . ·: ... .. ..... : .. 

Valores 
mensais) 

(Cr$) 

76 500.00 
73 000,00 
70 500.00 
68 000,00 
65 500,00 
63 000.00 
60 500.00 1 

58 000 00 
55 500,00 
53 000 00 
50 500,00 
48 000.00 
46 000.00 
44 000.00 
42 000.00 
40 000,00 

Vencimento ' 
(Valores 
mensais) 

(CrS) 

140 000,00 
' 125 000.00 

112 000.00 
90 000,00 
85 000.00 
78 000.00 
71 000,00 
65 000,00 
59 500,00 

48 000,00 

44 000,00 
41 000.00 
38 000,00 
23 500,00 

18 000,00 

16 000,00 
10 800,00 

7 200,00 

6 000,00 . 
4 800,00 
4 300,00 

3 .600,00 

. 3 100,00 

1 700.00 
1 400,00 

. 

A N EX O Ili 

Tabela a que se refere § 3.• do art. 72 

NÍVEIS 
DE 

RENDIMENTO 

RENDIMENTO 
DAS PESSOAS 

FÍSICAS EXCLU
SIVE OS CLAS
SIFICADOS NA 

CÉDULA "C" 

RENDIMENTO 
CLASSIFICÁVEIS 

NA CÉDULA "C" 

(CrS 1 000/ano) 
Taxa Ccfntrlbulção Taxa 
média (Cr$/ano) média 

Contribuição 
(Cr$/ano) -- -------- ----

Até 884 . .. iseot.o isento 
885 a 984 ... 4,76 44 000 1,56 15 700 
925 a 1 134 ... 6,26 56 000 1,84 19 700 

1 135 a 1 284 ... 6,86 70 000 2,05 23 300 
1 285 a 1 484 ... 6,66 90 000 2,29 30 000 
1 485 a 1 684 ... 7,36 116 000 2,56 38 700 
1 685 a 1 885 .. . 8,16 146 000 2,83 48 700 
1 885 a 2 084 ... 8,96 178 000 3,03 59 000 
2 085 a 2 284 ... 9,96 218 000 3,48 72 700 
2 285 em diante. 10,00 proporcional 3,50 proporcional 

(Publicado no D .O. de 18-7-63). 

DECRETO N.0 52 133, DE 18 DE JUNHO DE 1963 

Concede autortzaçáo para o funcionamento de 
cursos. 

O Presidente da República., usando da atri
buição que lhe confere o art. 87, item I, da 
Constituição Federal, e nos tênnos do art. 23 
do Decreto-Lei n.0 421, de 11 de maio de 1963, 
decreta: 

Art. l.~ ll: concedida autorização para. o 
funcionamento dos cursos de Geografia., His
tória, História. Natural, Pedagogia, Letras e Fi
losofia. da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Rio de Janeiro, mant!dá pela Socie
dade Un!verslté.rta. Gama Filho . 

. Art. 2.• :l!:ste decreto entre.ré. em vigor na 
data de sua publ!cação. 

Bra.sllle., 18 de junho de 1963; 142.0 da In
dependência e 75.• da RepúbUca. 

JoÃo GoULART 

Paulo de Tarso . 

DECRETO N.0 52 213, . DE 2 DE JULHO DE 1963 

Oficializa medalha cultural. 

O Presidente da Repúbl!ce., usando da atri
buição que lhe confere o art. ·87, item I, da 
Constituição, e tendo em vista o que consta 
do Processo MEC-41 453-62, decreta.: 

Art. 1.° Fica. oficia.llzada, sem ônus para 
os cofres públ!coe, a mede.lha cultural "Martim 
Afonso de Sousa" !nst!tulda pelo Instituto His
tórico e Geográfico GuaruJé.-Bertioga. 

Art. 2.0 :l!:ste decreto entra.ré. em vigor na 
data de sua publ!cação, revogadas as disposi
ções. em contré.rio . 

Brasllle., 2 de julho de 1963, 142.0 da Inde
pendência e 75.0 da República. 

JOÃO GOULART 

Paulo de ·Tarso . 
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DECRETO N.0 52 271, DE 18 DE JULHO _DE 1963 

OficfaU;i;a o 11 Congresso Pan-Americano ãe 
Mec4nica dos Solos e Engenharia ãe Fun
dações que se reali;i;ará em Sllo Paulo, Bto 
ãe Janetro e Belo Hori;i;onte, ·ae 14 a 24 ãe 
julho de 1963. 

o Presidente da Repúbllca, usando Íle. atri
buição que lhe confere o art. 87, inciso I , da 
Constl tulção Federal, decreta: 

Fica oficializado o Il Congresso Pan-Ame
rlcano de MecânlceJ dos Solos e Engenharia de 
Fundações que se realizará em São PaUlo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, de 14 a 24 de 
julho de 1963. 

Brasil1a, 18 de julho de 1963; 142.0 de. In
dependência e 75.0 da República . 

JOÃO GOULABT 
Evanãro Lins e Silva. 

DECRETO N.0 52 310, DE 29 DE JULHO DE 1963 

Cria o Grupo àe Trabalho Misto àe Meteoro
logia (GTMM) . 

O Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o a.rt. 87, item I 
de. Constituição e, · 

Considerando que os órgãos meteorológicos 
dos Ministérios de. Agr1cultura, Marinha e Ae
ronáutica devem obedecer a princ!plos e proce
dimentos básicos comuns, ·de maneire. a que 
a sua atuação se exerça harmônica.mente; 

Considerando que a meteorologia exige, 
pe.ra e. consecução de se'UB objetivos, estreita 
colaboração entre os pa!ses; 1 

Considerando que, dada. a necessidade Im
perativa. de te.l cole.bore.çã.o, a meteorologia, 
quer na parte referente à pesquisa cientifica, 
quer na parte relativa. à suas aplicações, obe
dece a critérios e normas estabelecidas Inter
nacionalmente decreta : 

Art . 1.° Fica criado o Grupo de Trabalho 
Misto de Meteorologia (OTMM) com e. finali
dade prec!pua de estabelecer, assegurar e 
manter ao unidade de e.çlí.o e e. uniformização 
dôs métodos de trabalho que devem presidir as 
atividades meteorológicas no pais. 

, 

Art . 2.0 Ao Grupo de Trabalho compete es
tudar e propor medidas e normas tendentes: 

e.)' ao estabelecimento e gradue.! execuçt.o 
de um plano básico da rêlde naclone.l de es

, tações de observação meteorológica; 
b) à pradonlzação dos equipamentos, Ins

trumentos e materiais meteorológicos, respeite.
de.a, sempre que posslvel as prescrições da Or
ganização Meteorológica Mundial e e.s peculia
ridades de cada serviço; 

e) à padronização d.as normas operacio
nais e dos métodos a.plicáveis à observação me
teorológica, bem como a uniformização de. co
dificação e sumarlzação dos da.dos obServaclo
nals, pe.ra posterior Intercâmbio ou difusão ; 

d) à coorden~ção das rêdes ou estações de 
observação existentes dentro do pie.no de. rêde 
naclone.l ; 

e) à coordenação dos serviços de previsão 
do tempo; 

f) à organização e ao a'.Perteiçoe.mento dos 
serv1ÇOs de climatologia; ' 

g) ao aperfeiçoamento da coleta e de. di
fusão de Informações meteorológicas; 

h) à cooperação com os órgãos meteoro
lógicos e ao Incentivo do ensino da meteoro
logia em todos os seus nivela, visando à for
mação unlform~ e à especialização de técnicos 

. meteorologistas . · 
Art. 3.º o Grupo de Trabalho Misto de Me

teorologia será Integrado por três membros, 
cada um dê!es representando os Ministérios In
t eressados e designados pelos Ministros de. Agri
cultura, Marinhe. e Aeronáutica . 

Art . 4.º o Grupo de Trabalho elabOrará, 
no prazo de 30 (trinta) dias, o seu Regimento 
Interno, submetendo-o à aprovação do Presi
dente de. República . 

Art . 5.• l!:ste decreto entrará ern vigor na. 
date. de sua publicação, revogada.a às disposi
ções em contrário. 

Bras!lla, 29 de Julho de 1963 ; 142.0 da In-
dependência e 75.0 de. Rep)lbllca . 

JoÃo GOULART 
Oswalão Lima Filho 
Sylvto Borges ãe sou;i;a Motta 
Anystd Botelho . 

' 

Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geográficos municipais, com direito a · prêmios. Concorra com os seus estudos 
geográficos, seus levantamentos, sua documentação. 




