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Tra·nscrições 

As migrações para Salvador (Brasil) 1 

Fonte: Les Cahiers d'Outre-Mer 
Tomo VI (1962): 291/300 

JACQUELINE BEAUJEU-GARNIER 

Salvador, mais comumente chamada B~hia, nome do estado, do qual é a 
capital, é a quarta cidade do Brasil quanto ao número de habitantes. Mas, fundada 
em 1949 sôbre um molhe que domina de 60 metros o oceano a leste e a baía a oeste, 
tornando-se a primeira cidade do Brasil colonial, do qual permaneceu como 
capital até 1763, deve a êsse passado e à situação nas regiões intertropicais, 
onde as · importações dos negros africanos foram maciças, caracterÍSticas origi
nais: continuou sendo a mais tipicamente "colonial" das cidades brasileiras. 

Como muitas das suas semelhantes, nos países em processo de desenvolvi
mento, essa cidade constitui um importante núcleo de atração e intumesce 
com uma população cada vez mais numerosa, da qual o crescimento natural 
não representa mais do que 29% do total. ' 

De acôrdo com os recenseamentos, entre 1940 e 1950, a população aumentou 
de 98 979 pessoas, ou seja, de 34%; porém entre 1950 e 1960, o crescimento atin
giu 67,2%, contando a cidade, atualmente, 638 592 habitantes. 

Pode-se avaliar em 25 000 pessoas a média anual dos migrantes que atin
gem Salvador. Um inquérito realizado em setembro e outubro de 1961 pelos 
pesquisadores do laboratório de estudos regionais do Instituto de Geografia 
da Universidade da Bahia, sob a minha direção, intentou estudar os principais 
característicos dessas migrações 2

• · 

O inquérito 

Os recém-chegados instalam-se nos bairros mais pobres, agrupando-se 
em três categorias. A primeira constitui os aglomerados sôbre estacas, cons
truídos no fundo da baía, onde a água é pouco profunda. e onde a terra não 
pertence a ninguém; um entrelaçado de vigas e de tábuas frágeis suporta caba
nas de madeira 09%), de sopapo (75%). ou de caniços construídas na propor
ção de cêrca de três quintos pelos próprios ocupantes. Quanto mais recente é 
a instalação, mais sumária é a habitação e, no setor mais recentemente ocupa
do, a proporção das casas que só possuem um cômodo atinge 86% ª. Os recém
-chegados a.lojam-se igualmente no velho coração histórico da cidade; entre as 
igrejas barrôcas, cheias de encanto e beleza, as ruelazinhas estreitas são acom
panhadas por velhas casas arruinadas que abrigam, em geral, uma família em 
cada peça. É nesse bairro, o mais sórdido da cidade, que os recém-vindos en
contram, . quase sempre, abrigo em um recanto, antes de se fixarem alhures. 

Finalmente, as "invasões" designam as infiltrações de pequenas casas in
dividuais, de tipo quase rural, construídas . nas partes baixas, nos vales úmidos 
e insalubres que cortam o platô sôbre o qual se desdobra a cidade ou, ainda, 
sôbre as vertentes das colina.s, na periferia do núcleo urbano. 

1 Tradução de Ruth Lopes da Cruz Magnaninl d·a separata da Revista Les Cahíers d'Outre
Mer, tomo XV (1962): 291-300. 

2 O professor Milton Santos ,que dirige êsse laboratório, trouxe-me o auxilio de sua 
experiência e colocou à minha · disposição seus pesquisadores e seus próprios trabalhos ante
riores. Agradeço-lhe vivamente. 

8 Resultados das pesquisas sôbre as condiç~es de habitação nos "Alagados" da Cidade do 
Salvador. IBGE de Salvador. 
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. Existem, assim, três tipos de bairros que servem, pa.rticularmente, de refú
_g10 aos que foram atraídos pela cidade. Realizado simultâneamente nesses três 
núcleos, o inquérito interessou 140 famílias e obteve 134 respostas utilizáveis, 
l>9 nas "invasões", 56 nos aglomera.dos da baía e 19 no Pelourinho. 

Os investigadores visitaram os domicílios e interrogaram pessoalmente um 
representante ou vários de cada família. o questionário compreendia cêrca de 
50 perguntas, agrupadas sob cinco rubricas essenciajs: identidade e caracterís
ticas da família, informações sôbre o estado antes da partida, circunstâncias 
da partida, informações sôbre o período que se seguiu após a. chegada à cidade, 
reflexões pessoais. :a:ste inquérito permitiu, assim, recolher informações preci
sas sôbre a origem, as causas, as modalidades e o resultados das migrações da 
população paxa Salvador. 

Origem geográfica dos migrantes 

Nos 134 lares visitados, nos quais os investigadores obtiveram respostas vã
lidas, puderam interrogar 262 pessoas sôbre o seu lugar de origem. As respostas 
compõem o quadro seguinte (Quadro I) . 

Recôncavo ........................ : 
Feira de Santana .................. . 
Jequié ............................ . 
Li torai norte ...................... . 
Nordeste ......... : . ................ . 
Cacaueira ........................ . 
Encosta da Chapada Diamantina .. 
Baixo médio São Francisco ....... . 
Barreiras ......................... . 
Conquista ........................ . 
Senhor do Bonfim ................ . 

197 
17 
13 
11 

7 
6 
6 
2 
1 · 
1 
1 

75,4% do total 
6,5% " 
4,9% " 
4,3o/o " 
2,7% " 
2,3% ,, 
2,3% 
0,7% " 
0,3% ,, 
0,3% " 
0,3% " 

" 

262 100,00% 

Quadro J .:._ Origem dos migrantes 

As regiões do Recôncavo, de Feira de Santana e a de Jequié fornecem 87% 
dos migrantes e correspondem à "zona de influência predominante" de Salva
dor, como a definiu o Prof. Santos'. Os municípios que fornecem as contribui
ções mais importantes são: o de Candeias - recentemente criado pela sepa
ração da parte norte do município de Salvador, verdadeiro subúrbio em pro
cesso de desenvolvimento, notável pela sua participação nas atividades petro
líferas - os da zona de cana-de-açúcar (como Santo Amaro), ou, ainda, da · 
borda do planalto cristalino que domina o Recôncavo propriamente dito a oeste. 
Dessa maneira, é a região mais próxima de Salvador, a mais povoada, a mais 
valorizada, a melhor servida pelos méios de comunicação diretos, que se revela 
a grande fornecedora das migrações para a metrópole. 

O mapa (figura 1) traduz êsses resultados, permitindo ver que mais de 
quatro quintos dos migrantes atraídos por Salvador vêm de um raio de menos 
de 200 km em tôrno da cidade, resultados que se opõem à opinião corrente, se
gundo a qual são, sobretudo, os originários do interior sêco, a região mais po
bre, que vêm buscar refúgio na grande cidade costeira. 

Uma pesquisa efetuada há dois anos pelo Prof. Santos, interessando 6 177 
cadastros eleitorais, dera como origem para as pessoas não nascidas em Sal
vador: 32,05% para o Recôncavo, 32,02% para o sertão, 5,3% para o litoral norte 
e 9,34% para o sul. 

Uma outra pesquisa realizada por nós próprios no vale médio do São Fran
cfsco demonstrou que, de acôrdo com os municípios, um quarto a um têrço dos 
jovens abandonavam sua terra natal, porém os focos de atração favoritos pa
recem ser tanto as grandes cidades industriais do Sul, .ou Brasília. quanto Sal- , 
vador. 

'· Milton Santos: A rêde urbana do Recôncavo. Salvador, 1959. 
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Características dos migrantes 

Quanto à raça, a classificação era deixada à apreciação dos inquiridores. 
:a:stes declararam ter interrogado 36,3% de pretos, 26,5% de pardos propria
mente ditos, 11,3% de pardos pouco caracterizados, 7% com ligeira cor parda 
e 18,9% de brancos. Se se conjugarem ·essas apreciações, muito nuançadas, sob 
os títulos das estatísticas oficiais brasileiras, pode-se traduzi-las assim: 36,3% 
de pretos, 26,5% de pa~dos e 37,2% de brancos. O número de migrantes brancos 
é nitidamente inferior à proporção média da população branca na região. Isso 
se explica· muito bem quando se conhece a estrutura econômica e social do es
tado da Bahia. Com efeito, se não há segregação racial propriamente dita, é 
inegável que há uma estratificação econômica que corresponde mais ou menos 
à classificação racial: os empregos mais humildes, as situações econômicas mais 

Fig. 1 - A origem geográfica dos migrantes. 1 - ltmites de região. 2 - limites dos municípios 
da região do Recôncavo. 3 - Um ponto representa um migrante adulto chefe de família. 
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precárias, são freqüentemente os que cabem aos indivíduos de tez mais carre
gada e isso explica que êles procurem mais comumente uma sorte melhor. 

As observaçõ.es relativa.s às idades oferecem, igualmente, certo interêsse. 
Sessenta por cento dos inquéritos interessaram os migrantes chegados a Sal
vador posteriormente a 1950. A composição por idade dos chefes de família é 
atualmente a seguinte: menos de 20 anos: 2,2% de 20 a 3~nos, 36,1%; de 
30 a 40 anos, 31%; de 40 a 50 anos, 19,2%; mais de 50 anos, 11,5%. 

Vinte e cinco são celiba.tários, cem se declaram casados e, nove recusam-se 
a responder. Mas, se fôr examinada a continuação das declarações constata
-se que 13 mulheres celibatárias, ~sto é, a metade do total, declara ter filhos; 
por outro lado, na América Latina, o fato de declarar "ser casado", não im .. 
plíca sempre na realização de tôdas as formalidades administrativas. A esta
tística não apresenta, portanto, , sob êsse ponto de vista, um interêsse capital. 

O conjunto de pessoas interrogadas é responsável por 416 crianças o que dá 
3,1 crianças para cada um dos 134 lares. Quinze lares não têm filhos - sendo 
12 residências de celibatários - e apenas 3 mulheres casadas de mais de 20 
anos 'declararam não ter filhos; 66 têm de 1 a 3 filhos e 53 possuem mais de 3 
filhos. 

Uma tentativa de distribuição de acôrdo com a "côr da pele" da mãe de 
família deu os seguintes resultados: (Quadro II). 

(1) (2) (3) 

Preta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,78 3,87 3,4 
Parda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,08 2,45 2 
Côr pouco acentuada . . . • . . . . . . . . . . 5,2 5,2 5 
Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 3,32 4,2 
(1) Considerando o número total de mulheres de côr. 
(2) Considerando apenas as mulheres que têm filhos. 
(3) Considerando apenas as celibatárias com filhos. 

Quadro II - Núnnero de filhos por mulher, segundo o grupo 
étnico da mãe 

Dado o pequeno número de mulheres interrogadas, só apresentamos êsses 
índices a título puramente indicativo. Assim mesmo, é interessante fazer notai 
que, em geral, as altas médias alcançadas pela categoria das mulheres brancas 
e pardo-claras são devidas a alguns indivíduos que têm númerosos filhos (duas 
familias de 12, duas familias de 10, uma familia de 9, duas famílias de 8; sô
bre um total de 36 familias, 30% só têm um filho). Pelo contrário quanto às 
mulheres de côr negra, somente 21% têm um filho, e trata-se de mulheres jo
vens, porém a metade das mulheres tem mais de quatro filhos contra 31% 
para as brancas e pardo-claras. Para as mulheres de côr preta de mais de 40 
anos, a média é de quatro filhos; para as mulheres brancas de mesma idade, 
a média é de três filhos. Considerando as 416 crianças, 48% tem menos de dez 
a.nos, 30% de dez a 20 anos, 22% mais de vinte anos 5 • 

Condições psicológicas e. materiais das migrações 

Para a questão "quem tomou a iniciativa da migração?", obtiveram-se as 
seguintes respostas: em quarenta e oito casos, o marido, em sessenta e sete, a 
mulher; em,,dezessete, os dois conjuntamente; em dois casos, foi uma criança 
chegada à idade de ganhar a vida que convenceu os pais. 

34,3% dos casais são compostos por indivíduos nascidos em lugares diferen
tes. Em certos casos, a diferença é mínima: por exemplo, dois povoados vizi-

15 Uma questão formulada a respeito do número de crianças. nascidas em cada lar e do 
número de crianças sobreviventesL permite acrescentar, a titulo informativo, os seguintes re
sultados: 69,9% das mulheres qúe tiveram filhos não perderam nehum; 14,6% perderam um; 
10,5% perderam de 2 a 4; uma mulher disse ter tido 16 crianças, das quais nenhuma sobre
viveu. No total, contam.;.se 119 crianças declaradas mortas para 416 ainda vivas. As famUias 
em questão tiveram, portanto, no conjunto, 535 nascimentos e a percentagem das crianças 
mortas é de 22,2%. 
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nhos do Recôncavo; em outros, um dos cônjuges já era or1gmario de Salvador 
(9%); finalmente um pequeno número conta um dos membros vindo de um 
estado vizinho da Bahia, especialmente os de Sergipe e Pernambuco. O desar
raigamento prévio não parece, portanto, desempenhar papel especial. 

Nos dois têrços dos casos, as migrações são feitas diretamente do local do 
nascimento para Salvador; quanto ao têrço restante, pouco mais da metade 
confessa ter-se deslocado por várias vêzes antes de chegar a Salvador e aquêles 
que descreveram seu itinerário fizeram uma etapa intermediária em um dos mu
nicípios do Recôncavo, bem próximo a Salvador: Santo Amaro, São Sebastião 
do Passé ... , antes de penetrar na grande cidade. · 

Baseando-se na idade atual e na data da migração, calcuiaram-se as ida
des na época da partida. A experiência do inquérito e o exame das condições 
d·e vida de meios análogos permitem concluir que 15 anos constituem um limite 
a partir do qual se pode pensar que o migrante é responsável por si próprio: 
classificaram-se os grupo·s em menos de 15 anos e mais de 15 anos. A porcen
tagem da repartição é a seguinte: menos de 15 anos, 14,5%; de 15 a 30 anos, 
54,7%; de 30 a 40 anos, 14%; de 40 a 50 anos, 14,5%; mais de 50 anos, 2,3%. 
Mais da metade dos migrantes chegaram em idades entre 15 a 30 anos; mais 
de dois têrços, entre 15 e 30 anos,; o que corresponde bem às normas habituais. 

Estarão êsses deslocamentos relacionados a condições excepcionais? Mais 
adiante, será examinada a influência das condições econômicas; aqui se tentou 
estabelecer uma relação entre a partida e a época do ano. A distribuição da 
época de chegada, no decorrer dos 12 meses do ano, mostra que 22% se dão 
no verão, 25% no outono, 16% no inverno e 37% na primavera. Ora, vimos que 
a maioria dos migrantes . vêm da vizinhança da cidade de Salvador, onde pre
cjsamen te nesta época do ano se verifica o período mais sêco; marcando um 
"vazio" nas ocupações agrícolas, a sêca favorece a migração. 

Um outro fato pode apoia.r essa afrimativa: a lista das chegadas segundo 
o ano demonstra, no decorrer dos últimos dez anos, três fluxos recordes em 
1952, 1955 e 1959. A comparação com a pluviosidade média anual em Salvador, 
nêsses três anos, coloca em evidência uma deficiência bastante pronunciada 
na quantidade total de chuva caída. 

Considerando-se as distâncias relativamente fracas e a organização, até cer
to ponto coerente, da rêde de transportes na zona de proveniência, constata-se 
que a maior parte dos migrantes empregaram os mesmos meios de transportes: 
a metade veio por trem, um quarto em navio; dezesseis por cento em ônibus; 
seis por cento a pé e três por cento em carros. O quadro dessas migrações é 
assim mais "organizado", resultando menos diretamente da pressão da miséria, 
do que o daquela que se produziu, por exemplo, na primavera de 1961, quando, 
depois de uma sêca excepcional no sertão, os infelizes afluíram para as cidades 
do Nordeste. 

Três quartos dos migrantes trouxeram consigo apenas suas vestimentas; 
doze por cento nada salva.ram de sua vida anterior, e o restante afirma ter 
podido transportar, além da roupa, alguns objetos e um pouco de seu mobiliá
rio. Em cêrca de noventa por cento dos casos conseqüentemente, os recém-vin
dos não dispunham, para sua instalação na cidade, de nada além dé alguns 
parcos objetos . ... 

Causas das migrações 

Nos dois têrços dos casos, as pessoas interrogadas não mencionaram outro 
rp.otivo a.lém da necessidade de encontrar trabalho. As outras razões invocadas, 
são o desejo de aumenta.r o salário, de habitar uma grande cidade; para os 
jovens, também, a vontade de escapar à tutela familiar, a impossibilidade em 
que se encontravam os pais de continuar a mantê-los (idades entre 15 e 17 
anos, aproximadamente), a esperança de um melhor casamento ... De qual
quer maneira, as causas econômicas são as absolutamente preponderantes. Ape
nas um dos migrantes evoca razões políticas; dois ou três, a vontade de reen
contrar um parente ou um amigo já instalado e cujo relativo sucesso já é 
conhecido. 

O inquérito coloca em destaque as condições, bastante medíocres, do tra
balho no campo. O trabalho · agrícola absorve quase tôdas ·as energias; é pra-
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ticado coletivamente por todos os membros da família, adultos e crianças, e o 
ganho que êle proporciona é extremamente baixo. A maior parte dos entrevis
tados nem pôde dizer o montante do que ganhava; alguns declararam 360 cru
zeiros por mês, outros informaram entre 500 e. 800 cruzeiros. E, isso, durante 
alguns meses do ano. A fámília é geralmente alojada pelo patrão e recebe dêle 
alguns benefícios mas bem pouco dinheiro líquido. Ao lado dos lavradores, hã 
os empregados domésticos, especialmente jovens mulheres e moças. Uma delas 
assim descreveu a sua vida: "eu não ganhava nada, era nutrida., vestida e 
tinha casa". Algumas mulheres trabalham também um pouco em casa: costu
ram, lavam para fora. As outras ocupações acham-se pouco representadas: sete 
por cento faziam um pouco de comércio (é preciso ter visto essas cabanas de 
tábuas com algumas garrafas, instaladas perto dos pontos dos ônibus, para 
ter uma idéia dêsse "comércio", ou então, conhecer os mercados locais, com 
pequenas quantidades de tomates, em exposição). Sete por cento declararam 
se "operãrios": a maioria era de empregados nas garages ou motoristas. Fi
nalmente, há também alguns pescadores que dizem trabalhar oito meses por 
ano e, no inverno, ocupam-se com o consêrto de rêdes, com a venda de lenha. 
No total, o número de pessoas que trabalham, por família, é considerável. As 
crianças não freqüentam a escola; desde a mais tenra idade são engajadas 
nos trabalhos no campo ou no 'pequeno comércio' ao lado dos pais. A proporção 
dos escolarizados não parece ultrapassar quase nada 5 a 6%. 

Considerando-se a pequena proporção que pôde avaliar seu ganho mensal, 
pode-se dizer que os dois têrços das familias dispunham de menos de 5 000 
cruzeiros por mês para viver, familias que contavam freqüentemente com. três 
a seis ativos. Trinta por cento das rendas situam-se entre cinco e dez mil cru
zeiros; apenas um migrante, originário do estado vizinho de Minas Gerais, diz 
que se ócupava de "serviços", o que abarca uma quantidade de ocupações, di
zendo· que ganhava vinte mil cruzeiros por mês. A titulo de comparação, dir-se-ã 
que, em noverµbro de 1961, o· salãrio mínimo era de dez mil cruzeiros por mês 
para os operários da cidade. Nessas condições, não seria surpreendente se a. res
posta à questão: "o que poderia encorajá-lo a continuar residindo no interior?" 
fôsse, em nove sôbre cada dez casos: "nada". Alguns entretanto, sofrendo me
nos com o rancor à miséria, procuravam precisar a resposta e esta era sempre 
a mesma: se a minha filha mais velha reencontrasse o emprêgo perdido, se 
encontrássemos trabalho para todos ... 

Conseqüências das migrações 

A primeira conseqüência é, evidentemente, a. de mudar as condições de tra
balho. Na cidade, o conjunto das ocupaç(>es é muito maior; o número de pes
soas da familia que trabalham é muito menos elevado e a média dos salários 
essencialmente superior. A ·distribuição das ocupações, para os homens e para 
as mulheres, é a seguinte: 

Homens Mulheres 

Comércio .......................... . 
Serviços públicos .................. . 
Domésticos ........................ . 
Operários ......................... . 
Trabalho domiciliar ............... . 
Diversos ......................... . 

18,6 
28,8 
·3 3 
29:5 

3,2 
16,6 

Quadro III - Ocupações dos imigrados em Salvador, 
em porcentagens 

19,6 
3,2 

37,7 
3,2 

36 
0,3 

A distribuição de ocupações entre homens e mulheres, não é a mesma, por 
categoria; existem diferenças que não se revelam sob uma mesma denomina
ção geral. Assim, certo número de homens estão empregados em lojas e in
formam que ganham em tôrno de 10 000 cruzeiros e por vêzes mais; entre as 
mulheres pelo contrário, o têrmo "comércio" quer dizer a venda de bolinhos 
fritos no azeite sôbre um peqµeno fogareiro, em um recanto da rua, ou de al
guns frutos envoltos em papel, cigarros a varejo e alguns outros miseráveis 

-recursos que não trazem mais do que poucas centenas de cruzeiros· por mês. 
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Por outro lado, as mulheres empregam-se comumente como domésticas e tam
bém nesse caso.., embora elas sejam beneficiadas com vantagens em espécie, 
os ordenados sao muito baixos. O mesmo acontece com o trabalho feito no 
domicílio; algumas costuram um pouco, outras lavam, recebendo de 500 a 600 
ou até 1200 cruzeiros por mês. Não se pode, portanto, concluir que sua situação 
seja florescente. Por outro lado, pouco mais da metade das mulheres decla.ra:n 
não terem nenhuma ocupação; às vêzes têm um trabalho temporário, ou então 
permanecem em casa ocupando-se dois filhos. 

Para,.. os homens, os serviços públicos (incluindo a marinha), representam 
um emprêgo assaz importante; os operários aparecem em número relativamente 
grande, mas foram classificados nessa categoria os operários das pedreiras, que 
comumente só tem uma atividade temporária. Entre os "diversos" - que cons
tituem grande porcentagem - destacam-se os jardineiros, os motoristas, os 
empregados domésticos. 

Contràriamente ao que se passa na zona rural, o trabalho familiar não é o 
mais comum . .Cada um tem sua ocupação distinta e geralmente em uma famí
lia de quatro membros ou mais, sàmente dois ou três trabalham: o pai e as 
crianças mais velhas, ou o pai e a mãe. Chega-se, portanto, a um total bas
tante paradoxal: enquanto, antes das migrações, 244 pessoas declararam tra
balhar, depois da instalação na cidade, sàmente 187 afirmaram o mesmo. Mas 
trata-se, evidentemente, ai, de uma classificação bem diferente. 

cruzeiros ANTES DEPOIS 
30000 migran~es rurais urbanos 

20000 

10000 

60% 50 40 30 20 10 o 10 20 30 40 ·50 60% 

Fig. 2 - Comparação dos salários mensais por família, antes e depois da migração. 
(em porcentagens) 

Essa oposição é marcada pela gama dos salários; antes da partida, a maior 
parte dos ganhos não atingia mesmo 2 000 cruzeiros por mês, e os dois têrços 
dos recursos salariais por família se situavam entre O e 5 000 cruzeiros por 
mês; um único individuo declarou ganhar 28 000 cruzeiros mensais, auferidos 
em "serviços". Posteriormente à migração, apenas 15,5% das famílias têm uma 
renda inferior a 5 000 cruzeiros mensais; 55 % de 5 000 a 10 000 cruzeiros men
sais; 23% de 10 000 a 20 000 cruzeiros mensais e 6,5% de mais de 20 000 cru-
zeiros por mês (figura 2) . · 

Mas essas melhorias não são as únicas. Registraram-se, igualmente, outras 
mudanças nos dominios do habitat, da escolarização, e da alimentação. No do
mínio do habitat, parece que a mudança é muito pouco importante; se a maior 
parte dos indivíduos estimam melhor o seu alojamento atual, a opinião dos in
vestigadores é a de que êsse "melhor" não é considerável. Isto depende, eviden
temente, dos locais de residência: no sórdido bairro do Pelourinho as condiões 
de alojamento são estimadas muito piores, numa proporção de 80%; nas "inva
sões" (bairro de Ondina), enquanto dois têrços pensam estar alojados de· modo 
pior, o têrço restante declara estar em melhor situação; enfim, nas casas cons
truídas sôbre. as águas da baía, aproximadamente sessenta por cento, estimam 
estar mais favorecidos que anteriormente. 
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A diferença é muito mais convincente no que concerne à escolarização. Os 
representantes das familias interrogadas afirmaram, na proporção de 74%, que 
seus filhos em idade escolar freqüentavam a escola. Se essa "idade escolar" não 
representa, para os pais, um número col}siderável de anos, é entretanto inegá
vel que há uma escolarização muito mais forte na cidade do que na residência 
anterior. 

Quanto à mudança registrada na alimentação, não é forçosamente benéfica. 
Com efeito, o regime .alimentar médio do citadino compõe-se de feijão. (80% 
das pessoas interrogadas declararam consumi-lo habitualmente) mandioca 
(89%), _carnes (58%), arroz (36%), legumes (25%), pão (19%), frutas (7%), · 
leite (3 % ) . Quando comparado êsse regime alimentar com o das zonas originais, 
vê-se que o consumo de leite diminui de 30%, o de frutas de 50%, o de legu
mes de 64%; o único consumo que está aumentando é o dos mariscos (cêrca de 
50%), em razão da própria situação de Salvador; come-se, igualmente, um pou
co mais de pão. 

· As principais mudanças são devidas ao fato de que o nôvo morador urbano 
não dispõe mais do trecho de terra que podia ser cultivado ou, especialmente, 
porque êle se afastou dos locais de produção e que o leite, os legumes e as 
frutas custam mais caro na .cidade do que no campo. Como em algumas cidades 
africanas, pode-se, portanto, concluir que o desarraigamento do rural e sua ur
banização trazem certa deteriórização do regime alimentar qualitativo, mesmo 
que os recursos financeiros maiores permitam um progresso quantitativo. 

Restava perguntar aos interessados se estavam satisfeitos com sua experi
ência. 87,3% deram resposta afirmativa e quase todos só desejariam uma coisa: 
continuar em Salvador; entretanto, um pop.co mais de um quarto do total, in
tenta dirigir-se, eventualmente, para uma das grandes metrópoles econômicas 
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro ou, mesmo, Brasília. 

Conclusão 

Assim, Salvador atrai multidões, não tão depressa e · em tão grande quan
tidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife, poo-ém em um 
ritmo sem cessar crescente. Esta atração corresponde, como em todos os países 
de desenvolvimento análogo, tanto a uma miragem urbana, quanto a uma ver
da.deira necessidade econômica. Com efeito, um inquérito paralelo foi realizado 
sôbre a função e o desenvolvimento industriais de Salvador. Foram arrolados 
13 000 operários; se a êles se juntarem 2 000, para remediar algumas lacunas 
observadas, serão 15 000 pessoas empreg,adas na. indústria e o número das cria
ções de empregos depois de 1950, representa menos de 6 000 pessoas (os setores 
mais favorecidos eram os ramos da construção, da alimentação e da pequena 
metalurgia). Seis mil empregos industriais novos em 10 anos, para cêrca de 
140 000 migrantes, é muito pouco! É verdade que há as necessidades do setor 
terciário, do pôrto, dos serviços públicos, do petróleo, que são, importantes e 
sofrem aumento rápido, especialmente as dêsse último. 

Seja como fôr, há desproporção entre as possibilidades de. absorção econô
mica da cidade e os fluxos de migrantes. Entretanto, a situação é tão precária 
nas zonas rurais arcaicas que o rural é atraído pela cidade e que, apesar de 
tudo, sua situação melhora, como já vimos, no meio urbano. Mas suas necessi
dades e sua mentalidade mudam igualmente e não é certo que essa evolução 
dissociada não venha a ter conseqüências graves sôbre o futuro político e social 
do país. 

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 Geográfica do Brasil ao Milionésimo que o Conselho está elaborando. 



Zinco -Estudo de viabilidade _em Minas Gerais 

1. PRINCIPAIS OCORMNCIAS DE ZINCO EM MINAS GERAIS 

VAZANTE 

Apenas duas áreas importantes são ainda conhecidas de ocorrência de zinco 
no Brasil: Vazante e Januária <ambas em Minas Gerais), sendo porém muito 
pouco pesquisado o nosso subsolo. 

Suas primeira.s amostras chegaram a Belo Horizonte. há cêrca de 10 anos. 

SITUAÇAO GEOGRAFICA - A 164 km da estação de Monte Carmelo, da 
R.M.V. e a 118 km de Paracatu. 

MEIOS DE TRANSPORTE - As estradas de vazante a Monte Carmelo e 
Paracatu são de terra, de 3.ª categoria. Paracatu fica a 560 km de Belo Ho
rizonte e a 330 km da estação de Corinto, da EFCB, com rodovia.s de 1.ª classe. 
A Cia. Ingá está melhorando a rodovia serra do Ouro Podre ....:_ Vazante - Pa
racatu em colaboração com ·:i Comim;ú.o do Vale do São Francisco; há também 
projeto de uma estrada de 60 km, ligando diretamente serra de Ouro Podre a 
·Belo Horizonte-Brasília, no km 480, diminuindo a distância vazante-Belo Ho
rizonte para 540 km. 

COMPOSIÇAO DO MINÉRIO - Apresentam predominância de calamina, e 
em profundidade predomina zincita. Os minérios, segundo análises do Instituto 
Nacional de Tecnologia e do ITI de MG são de alto teor em Zn: teor médio 
de 37,5% no minério superficial; a profundidades maiores o ·teor cai. 

ESTIMATIVA DO MINÉRIO DA JAZIDA - Para tôda faixa mineralizada, 
uma extensão de 16 km e profundidade de até 50 m, estima-se (cálculos pre
cisos ainda não possíveis) a reserva total mínima de 15 milhões de toneladas, 
com teor médio da ordem de 15% de zn metálico. 

O minério superficial, devido ao seu alto teor, dispensa tratamento de 
concentração mecânico e, com simples seleção manual, conseguem-se teores de 
30 a 45% de Zn metálico. O rejeito da cata manual é então tratado mecânica
mente. A riqueza metálica do minério permite o seu transporte a grandes dis
tâncias para industrialização em outros centros, em condição econômica. 

JANUARIA 

Jazidas conhecidas há ma.is de 30 anos. 

SITUAÇAO GEOGRAFICA - Ocorrências principais na serra do Cantinho, 
15 km a SW de Januária. A 72 km a NE estão as ocorrências de Itacarambi, 
]>ôrto do São Francisco. Duas jazidas principais aí existem: Janelão e Mina 
Grande, a 25 e 15 km respectivamente de Itacarambi. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Itacarambi - Januária: péssima rodovia, in
terrompida. durante as chuvas. O transporte normal · é feito por rio. !tacaram-

, FONTE: Estudo n.0 4 - 1964 - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 
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bi-Pirapora: o percurso fluvial de 430 km com viagens regulares de navios; o 
tempo depende do regime do rio, devendo normalizar com a regularização do 
São Francisco por Três Marias. Pirapora é estação terminal da EFCB: 385 km 
de Belo Horizonte e 1006 km do Rio de Janeiro. 

COMPOSIÇÃO DO MINÉRIO - Os principais minérios de Zn encontra.dos 
foram calamina (hemimorfita) e willemita. Em menor quantidade esfarelita 
e· smithsonita. 

Ocorrem vários outros minerais, entre êles alguns de vanádio, elemento que 
poderá ser mais importante que o zinco, passando a ser o elemento principal 
da ocorrência. (Minerais: vanadinita e motranita). De chumbo: galena e ce
rusita. De cobre (pequenas quantidades) : calcosita, malaquita e azl,ll'ita. Ainda 
mais: calcedônia, quartzo, baritina e fluorita (área Janelão-Fabiano). ' . 

Existem fabulosas reservas de calcário, bastante puros e que poderão ser · 
usados em: correção da acidez dos solos, fabricação de cal e futuramente do 
cimento, além de marmoaria e pedras de construção. 

Na região de Januária e São João da Ponte foi verificada a existência -de 
cassiterita. · 

Estimativa das reservas: em 1959 

Mina Grande 
Filão Ferreira ............................ . 
Janelão ............. ...................... . 
São João .............................. ... . 

25 000 toneladas 
80 000 toneladas 
90 000 toneladas 

5 000 toneladas 

200 000 toneladas 

(trabalhos a pequena profundidade) 

Estudos geológicos sugerem como áreas de possível ocorrência e que devem 
ser estudadas, as seguintes: 

a) Vazante: faixa tendo por eixo a linha serra Negra-Vazante-Paracatu-
-Unai. 

b) João Pinheiro - até próximo de Tiros (Quintinos). 
c) . Faixa serra do Cantinho-Itacarambi, (já fotografada pel~ DNPM). 

Os serviços serão facilit~dos, pois parte dessas áreas já tem fotogra.fias 
aéreas feitas para a Comissão do Vale do São Francico. 

OUTRAS OCORR~NCIAS 

Morro do Bule, no município de Ouro Prêto: jazida 'já prospectada, sendo 
pequena a reserva estimada de minério. 

Outras ocorrências pequenas existem ainda em São Paulo e Mato Grosso. 

2. HIDROMETALURGIA DO ZINCO 

Vem gradativamente prevalecendo sôbre os processos pirometalúrgicos. Isso 
devido a: 

- menores dificuldades de operação 
- obtenção de metal mais puro 
- de importância crescente para as ligas a base de zinco de elevada pu-

reza 
- elevada recuperação do metal 
- facilidade de contrôle das operações de produç~o. , 
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Em linhas gerais consiste em: dissolução dos materiais contendo Zn em 
ácido sulfúrico dilQído, formando uma solução de sulfato de Zn; purificação 
dessa solução para a obtenção de eletrólito suficientemente puro; deposição ca
tódica de Zn metálico do eletrólito sob a forma de um produto dei elevada pu
reza. 

MINERAIS DE ZINCO 

Os prin_cipais minerais de zinco são: 

Blenda de Zn ou esfalerita ........... . 
wurtzita ............................. . 
Smithsonita ................... . ... . .. . 
Calamina (hemimorfita) ....... . . .... . 
Hidrozincita .......................... . 
Zincita ............................ · .. · 

ZnS 
ZnS 

Zn4Si20 7 (0H) 2H20 ....... . ... . 
Znõ(OH) R(COR) 2 •.••• • • •• ••• •• 

ZnO . ......................... . 

67,0 

67,0 

52,0 

54,3 
56,0 

80,3 

W.illemi ta .......................... .. ~ 
Franklinita 

Zn2Si0 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58,5 

(FeZnMn) (FeMN) 20 4 .•...•••. 15-20 

A blenda _é atualmente o mais importante . 
. Os minérios silicatados. constituem problema na hidrometalurgia por for

marem ácido silícico na lixiviação. Mesmo minérios não silicatados, mas que 
contêm um teor de silica solúvel em H2S04 , de até 2-3%, apresentam semelhante 
problema: 

O ácido silícico diminui muito a velocidade de sedimentação dos sólidos 
numa suspensão de lixiviação e entope o~ filtros. Para concentrações pequenas 
pode-se coagular a suspensão com ion férrico mas para concentrações de mais 
de 25% de sílica solúvel forma-se um gel que impede a recuperação do Zn 
solubilizado (caso do nosso minério) . 

3 . ASPECTOS ECONÔMICOS DO ZINCO 

usos 
O Zn classifica-se entre os 5 principais metais não ferrosos (alumínio, chum

bo, cobre, estanho e zinco). São inúmeras as suas aplicações, podendo ser usa
do em: 

- espécie; 
- combinação com outros metais não ferrosos para melhorar suas pro-

priedades; 
- na indústria, devido à sua maleabilidade; 
- em liga com o cobre (latão); 
- cobrir chapas, tubos, perfis, peças, etc., de ferro e aço, para proteção 

contra corrosão; 
- fabrica.ção de óxido de Zn para indústrias de: produtos farmacêuticos, 

cosméticos, cimento dental, cerâmica, vidro, tinta de escrever, vernizes, 
tintas, linóleo, tecido impermeável, borracha, cortina e pneumáticos; 

- peças fundidas ..:_ zinco de bateria, cai?Cas, equipamentos de construção 
e maquinaria; 

- ligas· - metais antifricção; 
- latão - armas e munições (uso estratégico), mancais, peças fundidas, 

acessórios elétricos, encanamentos, chapas, tubos e arames; 
-:- bronze - peças fundidas sob pr~ssão; 
- refino de chumbo. 
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A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ZINCO METALICO 

Em 1943 a Cia. Brasileira de Zinco, subSidiária da Laminação Nacional de 
Metais, instalou em Utinga - São Paulo -, uma usina para produzir zinco 
metálico. Esta usina chegou a proluzir cêrca de 3 000 t/ano utilizando matéria
-prima importada da Bolívia e Peru, desde ·que eram desco.nhecidas no Brasil 
jazidas qe minério que pudessem ser utilizadas. Esta iniciativa representou um 
gra.nde esfôrço no sentido da criação de uma indústria nacional, sendo entre
tanto, vencida em virtude da situação cambial vingente e do desconhecimento 
de reservas bem como da inexistência de processo que permitisse tratar os 
escassos mi~érios nacionais conhecidos naquela época. 

Somente a ·partir de 1954, com o descobrimento das jazidas de Vazante e o 
melhor conhecimento das jazidas de Januária e adjacências, pôde o Brasil pen
sar em suprir suas necessidades com minério brasileiro. Muito contribuiu tam
bém a descoberta de um nôvo processo pelo químico industrial brasileiro Hugo 
Radino, para que se pudesse extrair zinco a partir de minérios, como os de 
Vazante e Januária, que são quase exclusivamente de silicatos (calamina). 

MERCADO 

o consumo de zinco está diretamente relacionado com o desenvolvimento 
industrial de um país, principalmente com o desenvolvimento da indústria de 
bens duráveis. Os cinco países mais industrializados do mundo - EEUU com 
25% e Inglaterra, Alemanha Ocidental, França e URSS com 35% - consomem 
60% da produção mund~l. 

No Brasil o consumo de zmc'o tem crescido constantemente, acompanhando 
a crescente industrialização do pais e mais diretamente relacionado com os 
amplos programas de eletrificação, a ampiiação do parque siderúrgico e me
talúrgico e de oqtras indústrias de transformação. Nos últimos 15 anos o cres
'Cimento dà demanda de zinco foi da ordem de 7% a.a., índice êste. bem su
perior ao do cerscimento mundial que foi de 3% a.a. A demanda depende to
talmente das importações. A importação de zinco em espécie, no triênio de 
1960/62 foi 5,1 vêzes maior do que a do triênio 1947 /49. O maior consumo de zinco 
no Brasil - 2/3 do consumo total - ocorre na galvanização de manufaturas 
de ferro e aço. É o zinco usado com a finalidade de proteção contra a corrosão, 
como matéria básica em galvanizações (tubos, arames, chapas) nas ligas me
tálicas (latão, bronze) e nas ligas para fundições sob pressão. Seus derivados 
são diversos, incluindo o óxido de zinco, usado na indústria de tinturas: o sul
feto de zinco, na. agricultura, o litopônio, sucedâneo do alvaiade. 

O quadro constante da página 40, . mostra as importações de zinco no pe
ríodo 1946/1962. O crescimento uniforme se deve ao fato de por muitos ·a.nos as 
importações terem sido superiores ao consumo, em ·conseqüência de estocagem. 
Isto porque, dependendo inteiramente da importação, hã uma tendência de es
tocagem do produto quando a conjuntura se mostra favorável à importação dó 
mesmo. · 

A importação de zinco em espécie tem crescido com a industrialização do 
país enquanto a importação de zinco contido em produtos tem permanecido 
quase que estável. No triênio 1946/48 a importação de zinco em espécie repre
sentava 42% de tôda a importação, subindo êste índice no triênio 1952/54 para 
58%, no triênio 1960/62 já representando 80% de todo zinco importado pelo 
Brasil. Individu~lmente, a maiqr parte do zinco importado incorporado em pro
dutos e representado pela importação de arame farpado, que no último triênio 
já representava 15% da importação. 
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BRASIL - IMPORTAÇÃO DE ZINCO. NO PERíODO 1946/1962, 
EM TONELADAS 

ANO Em espécie Incorporado Total da 
em produtos importa~ão 

1946 . ........ •"> ••••••••••••••••••••••••• 5 686 
1947 . ............................ : ..... . 4 792 
1948 .. ........................... : . .... . 5 341 
1949 . .. ' ............ .................... . 10 674 
1950 . .................................. . 11 144 
1951. . ................................. . 13 383 
1952 ................................... . 10 953 
1953 . ................................... . 13 465 
1954 . .................................. . 22 696 
1955 (*) ...........•......•............... 15 782 
1956 . ................................... . 19 951 
1957 ................................... . 15 906 
1958 ................................... . 23 634 
1959 . .................................. . 22 513 
1960 . .................................. . 31 091 
1961 ................................... . 33 189 
1962 ................................... . 43 048. 

FONTE: Ministério da Fazenda. 
(•) A partir · de 1955 entram os itens litopônio e tubos galvanizados. 
NOTA: A importapão ê igual ao consumo aparente. 

6 503 
10 034 
5 291 
8 432 

11 275 
11 294 
9 921 
7 006 

17 152 
10 100 
13 257 
13 982 
5 884 
5 959 
7 789 
8 217 

12 339 

BRASIL - CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE ZINCO PRIMARIO 
EM 1958 E 1962 

1958 1962 

1 000 t % 1 000 t 

Galvanização . ............. ; ................. . 11,0 37,3 21,5 
Produtos químicos . .......................... 8,0 27,1 9,5 
Ligas e produtos não especüicados . ........... 10,5 34,6 23,5 

TOTAL ................. .• .. . ......... . . 29,5 100,0 54,5 

FONTE: BNDE . 

4. CONCLUSÃO 

12 189 
14 826 
10 632 
19 106 
22 419 
24 672 
20 874 
20 471 
39 848 
27 736 
33 433 
29 888 
29 518 
27 872 
38 880 
41 406 
54 503 

% 

39,5 
17,4 
43,1 

100,0 

Os empreendimentos Ingá e Cia. Mineira de Metais são os únicos em cons
.trução, atualmente no Brasil, para a produção de zinco metálico. Devido ao 
atraso dêstes empreendimentos, o corisumo de zinco em 1964 deverá ser total
mente suprido pela importação. · 

Se as usinas em construção estivessem produzindo em 1964, à plena capa
cidade, estariam capacitados de produzir apenas 34% do consumo previsto para 
êste ano. A capacidade de produção das usinas idealizadas seria suficiente para 
abastecer o mercado brasileiro, somente até o ano de 1970, entretanto, êstes 
empreendimentos dificilmente estarão concluídos em curto prazo, não passando 
por enquanto de planos. O projeto da Ingá. em Itaguaí (7 200 t) deveria entrar 
em funcionamento em 1962, o da Cia. Mineira de Metais em Três Mariàs "(10 000 t) 
em 1964, mas até hoje não foram ainda concluídos. 
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BRASIL - PRODUÇÃO PROJETADA DE ZINCO 
UNIDADE 1 000 t 

CIA. MINEffiA DE METAIS 

Três Marias . ............................................ . 

INGÁ 

Itaguaf . ........................ · ......................... . 
Pirapora .. ............................................... . 

TOTAL ..................... · .. ······················ 

Usinas em 
constru~ão 

10,0 

7,2 

17,2 

Usinas 
idealizadas 

50,0 

15,0 
10,0 

75,0 
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A implantação da metalurgia do zinco é de vital importância para o desen
volvimento do parque manufatureiro do Brasil. O aproveitamento industrial virá, 
por certo, beneficiar diretamente regiões e proporcionará ao país considerável 
economia de divisas, que são despendidas com a importação dêste . metal! So
mente no biênio 1961/62, foram despendidos com a importação de zinco primá
rio US$ 19 milhões. Pelo prqcesso Ingá-Radino para a instalação de uma capa
cidade de 80 mil t/ano seria necessário uma inversão de 36 milhões de dólares, 
dos quais apenas 10% corresponderiam a aquisições no estrangeiro. 
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A restinga de Jacarepaguá* 

A Restinga de Jacarepaguá, engastada entre o oceano e o plano de fundo 
dos serros, com seu conjunto de praias, dunas, lagoas e vegetação, constitui 
uma das regiões naturais mais lindas e surpreendentes da terra carioca. Sai-se 
abruptamente da orla acidentada e coberta de matas densas para a planura 
de areias alvas com vegetação baixa e arbustiva, serpenteando as lagoas de 
Marapendi, Jacarepaguá, Camorim e Tijuca, de entremeio a pântanos e ala
gados. 

A distância, cortada de ponta a ponta na faixa de praia pela avenida Ser
nambetiba, simula um imenso tapête verde, com sinuosos desenhos prateados, 
representados pela massa líquida das lagoas. Paradoxalmente, na perspectiva 
pictórica, é um tanto monótona, mas de um álacre insopitável e vivaz quando 
observada em sua intimidade. 

Infelizmente porém tem sido assediada pelo homem, apesar dos ~forços 
do poder público em transformar a região em parque. Muitas, senão a maioria 
das espécies animais que aí existiam, desapareceram sob a ação nefasta da 
caça indiscriminada. A flora, por seu turno, rica de exemplares utilizados na 
jardinagem moderna, tais como cacto "coroa-de-frade", "grama-de-praia", an
túrios, filodendrons e bromélias, se viu despojada no que possuía de mais ca
racterístico. Algumas espécies já estão· em fase de extinção. O fogo, ainda hoje 
freqüente, completa êsse quadro desolador, na região considerada verdadeira 
"terra de ninguém". Paralelamente, pessoas de condições diversas, algumas bem 
intencionadas e de boa fé, outras sub-repticiamente, se instalaram ao longo das 
lagoas e aí deitaram construções espúrias e ocuparam indevidamente o terreno. 
A exploração de .. conchas do fundo das lagoas tem provocado distúrbios de tôda 
ordem, sendo visível já o assoreamento de vários de seus pontos. 

Nesse rápido bosquejo, é possível concluir quão seriamente ameaçado se 
acha êsse trecho do estado da Guanabara, o último resquício ainda passível de 
resguardar e que retrata, de maneira única e global, os aspectos paisagísticos da 
praia, restinga e mangue, com seu maravilhoso. complexo biológico . 

. SITUAÇÃO GEOGRAFICA E GENERALIDADES 

A planície ou baixada de Jacarepaguá, constituída de terrenos francamente 
arenosos, de granulação pequena, estende-se do morro da Boa Vista ao morro 
da Joatinga, num desenvolvimento geral de semicírculo, penetrado a noroeste 
pelo maciço da Pedra Branca. 

Sua área aproximada é de 140 Kmª, dos quais 13 Km2 representados pelas 
lagoas de Marapendi, Camorim, Jacarepaguá e Tijuca e 14 Km2 por áreas ver
des previstas para parques. A maior dimensão se desenvolve por 23 Km na di
reção este-oeste, sendo a correspondente máxima na direção norte-sul de a Km. 
A extensão de praia compreendida entre a Barra da Tijuca e o Pontal de Ser-
nambetiba é de 18 Km. · 

Os limites naturais da região, a partir de oeste, tomando como referência 
o Atlântico, ao sul, são os seguintes: serra Geral de Guaratiba, ma.ciço da 
Pedra Branca, serra do Engenho Velho e o maciço da Tijuca, com seus braços · 
da serra dos Pretos Forros e serra da Tijuca propriamente dita. 

• Extraido do trabalho Flôres da Resttnga~ organiza.do pelos seguintes técnicos da. Re
serva Biológica. do Esta.do da Guanabara: H. E. · Strang, Secretário da. Comissão da. Reserva. 
Biológica., Encarrega.do-Geral do Centro de Pesquisas; Pro!. A. Castellanos, Orienta.dor de 
Pesquisas; C. M. Chaves, Desenhista de Biologia; F. Ata.la, Botânico; H. F. Martins, Ecolo
gista.; A. F. Coimbra F.0 , Naturalista; I. L. Soares, Desenhista; T. T. de Campos, Desenhista.. 
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OCEANO 
ATLÂNTICO 

E&c. Ap~x. 1: 100 000 

Fig. 1 - A Restinga de Jacarepaguá está localizada entre o Atl4ntico e as serras de Guaratiba 
e a serra da Tijuca. Uma larga planície, depositada graças ao dinamismo construtivo e destru
tivo das águaa oce4nicas, se estende do sopé à48 serras até a faixa banhada pelo mar. No seu 
interior, pouco distante do oceano, o trabalho dos agentes físicos e mec4n1.cos barrou pequenas 
Lagoas, algumas como a Lago1.nha 1á em franco processo de colmatagem. No con;unto esta 
região qu.e abruptamente sai da orla acidentada e coberta de matas densas para a planura 
.de Mef.a alva com vegetação bai~a e arbustiva, entremetida de p4ntanos e alagados constitui 

uma das mais belas regiões naturais da Guanabara. 

A ma.ssa liquida das lagoas cobre assim uma superfície de 13 636 000 mt, 
distribuída da seguinte maneira: Marapendi 4 576 000 m2

, conjunto Jacarepaguá
-Camorim-Tijuca, 8 884 000 mª e a chamada Lagoinha, 176 000 m2

, esta formada 
por água. doce e já em franco processo de sedimentação natural ,(colmatagem). 
A Lagoinha recebe atualmente água do canal do Cortado e despeja na lagoa 
de Marapendi, através do canal das Taxas. Marapendi era originalmente formada 
também por água doce potável, fato êsse atestado por moradores antigos do 
local. 

Embora não haja estudos específicos sôbre o clima da baixada, a área em 
questão está enquadrada em diversas classificações climatológicas, segundo vá
rios autores. Assim, Kõppen determinou-o como sendo do tipo "Af", ou seja 

I 
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tropical 'sempre úmido, com temperatura do mês mais frio superior a 18º C e 
chuva distribuída durante todo o ano. 

A baixada de Jacarepaguá serve de desaguadouro à vertente da serra da 
Tijuca oposta à Guanabara. Próximo à pedra do Tanhangá (ou Itanhangá), 
no inicio da lagoa da Tijuca, vem. ter o rio Cachoeira, descendente das furnas 
de Agassiz, e que capta remanescentes de mananciais da floresta da Tijuca. Mas 
adiante, na lagoa do Camarim, desaguam o rio das Pedras, o rio do Anil, o · 
arroio Fundo e outros menores. A lagoa de Jacarepaguá chegam o arroio Pavuna 
e o rio Pa vuninha. 

Com "exceção cie Marapendi, as três lagoas referidas f armam na verdade 
uma massa líquida única, apenas variando as denóminações regionais. Mara
pendi, situada entre a faixa de praia e as lagoas anteriores, se liga de um 
lado à lagoa da Tijuca, na barra de mesmo nome, próximo à ilha da Gigóia, por 
um canal artificial. No outro extremo, comunica-se com a Lagoinha, como 
vimos. · 

Nessa fisionomia plana e uniforme, surgem aqui e ali a.cidentes curiosos 
como a pedra Itaúna, frente ao têrço posterior de Marapendi, como uma ilha 
elevada quebrando a planura. No extremo sul da restinga, como sentinela 
avançada no mar, o pontal de Sernambetiba, que na maré baixa se liga á 
praia por um tômbola. Interessantes também por sua situação isolada no meio 
da paisagem, extensa são os morros do Urubu, do Portela, do Amorim e do 
Rangel, reproduzindo em terra a feição das ilhas oceânicas dispostas isolada
mente ou em pequenos grupos no meio da mar. 

HISTÓRIA 
A restinga de Jacarepaguá, reduto tradicional âos Corrêa de Sá, é um re

positório de história da terra carioca. Desde o tempo das sesmarias seiscentistas, 
quando foi dividida em duas grandes propriedades, floresceram ai inúmeros 
engenhos de açúcar, fazendas de criatório e culturas de mandioca, sob a égide 
benfazeja dos beneditinos. Hoje, com a diversificação dos costumes e a mudança 
dos tempos, embora guardando um certo traço do passado, constitui r.ma re
gião bem característica, com vida pacata, um tanto independénte por fôrça 
do isolamento proporcionado pela topografia difícil. É a zona do "Sertão Ca
rioca", no dizer poético de Magalhães Corrêa1 onde os hábitos simples e a ati
vidade rudimentar da vida campestre do interior brasileiro podem ser obser
vados em tôda a sua espontaneidade, lado a lado com o progresso que avança 
apressadamente. É ainda Magalhães Corrêá quem nos dá um retrato vivo e 
sugestivo da população que ai vive ilhada, até hoje buscando na terra uma 
indústria extrativa alicerçada na psicologia de séculos de história e tradição, 
quase inconscientemente. São os cabeiros, machadeiros, oleiros, cantoneiras, 
pombeiros de peixe, esteireiros, manobreiros de reprêsas, cesteiros, bananeiras, 
tamanqueiros, tropeiros, evocando o ambiente rural das vendas, das caças de 
pato nas lagoas, de pescarias, dos burros de cangalha com feixe de lenha, da 
natu~eza agreste com sua flora e fauna abundantes, mas hoje seriamente da 
nificadas pelo homem. 

Isso tudo porém está mudado nos dias atuais. As figuras que o ilustre cro
nista e artista carioca retratou são como que persona.gens do passado, revivendo 
apenas aqui e ali, no Cafundá, na Taquara, no Cabungui ou na Covanca, como 
tênue lembrança de uma era: que já se foi. 

Originalmente, êsse imenso "far-west" carioca era formado, como dissemos, 
por duas sesmarias. · Uma, ao que parece, obtida no ano de 1624 por Salvador 
Corrêa de Sá e Benevides, governador-geral do Rio de Janeiro. A outra, por 
um seu parente, Gonçalo Corrêa de Sá, pouco depois. A primeira delas limita
va-se e a leste com a barra da Tijuca, a atual área urbanizada de Jacarepaguá 
e parte da Taquara; oeste, limitava-se como sesmaria de Gonçalo Corrêa de 
Sá, pelo rio Pavuna e a seguir por uma linha reta até o mar, incluindo dêsse 
m6do as lagoas· de Camarim, Tijuca e parte de Marapendi. 
· A história · das sesmarias dos .corrêa de Sá, que estendiam seus domínios 
até Campos, no litoral fluminense, está repleta de façanhas e intrigas políticas 
junto à Côrte de Lisboa e ao vice-reinado .do Brasil. Durante mais de dois sé
culos, principalmente na região ·fluminense de Asseca, dominaram a pulso de 
ferro todq período de nossa história colonial, com aquêle mesmo únpeto e te
nacidade de seu~ ancestrais fundadore.s e defensores _da cidade do Rio de Ja-
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neiro. Em Jacarepaguá porém as coisas se passavam pacificamente. A sesmaria 
de Salvador Corrê a de Sá foi vendida por seus herdeiros à família Serpa Pinto, 
Constituiu a antiga Fazenda da Restinga, que em 1920 foi alienada a Geraldo 
Rocha. :a:ste, júntamente com Carlos Kiel, deu-o em pagamento à Cia. São Pau
lo-Rio Grande, que mais adiante a vendeu em glebas. Parte a Eugênio Lefevre 
constituiu o loteamento "Tijucamar"; outra a Euvaldo Lodi, o "Jardim Oceâ
nico" e finalmente a terceira, em parte a Diedrich, de Giorgi, Mac Gregory e 
outros. 

A sesmaria de Gonçalo Corrêa de Sá coube por herança testamentária a d. Vi
tória Corrêa de Sá, sua filha. Antes de morrer, a 30 de janeiro de 1967, d. Vitória 
doou tôdas as posses ao Mpsteiro de São Bento: "Declara que as terras desde 
o rio Pavuna até o mar e correndo a costa a.té junto da Guaratiba com seus 
montes, campos, restingas, lagoas e rios são meus, que os herdei de meus pais 
e avós. Declaro que nomeio e instituo por herdeiro universal de todos os bens 
aqui nomeados e dos que adiante por alguma razão me pertençam ou sejam 
h~ranças ou restituições da minha alma, ao Mosteiro de São Bento da Invo
cação de Nossa Senhora de Montesserrate, desta cidade do Rio de Janeiro." 

Ao morrer d. Vitória a 26 de agôsto de 1667, entrou na posse da herança 
o Mosteiro de São Bento, cujos monges, vindos da Bahia, estabeleceram-se no 
Rio em 1589. 

As terras estiveram durante 224 anos nas niãos dos monges beneditinos, 
que introduziram práticas agrícolas avançadas. Nesse período, floresceram as . 
três importantes .fazendas de Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena, 
pertencentes à Freguesia de Nossa Senhora de Loreto de Jacarepaguã, cujo tri
centenário se comemora a 6 de março de 1961. 

Em 1760, com a expulsão dos jesuítas decretada em Lisboa pelo marquês de 
Pombal, os beneditinos sofreram igualmente perseguíções. Os procuradores do Vis
conde de Asseca, proprietário da sesmaria limítrofe e que se achava em Por
tugal, contesta.ram a validade do testamento de d. Vitória Corrêa de Sá. Os 
monges porém conseguiram manter o domínio da propriedade, graças parti
cularmente à desautorização do Visconde aos seU& procuradores. A 29 de setem
bro de H~71, antecipando-se cêrca de 17 anos à Lei Aurea, os beneditinos torna
ram a inicia.tiva de libertar seus escravos. Na República, advindo maiores difi
culdades e não podendo a Ordem continuar à frente das propriedades, estas fo
ram vendidas a 5 de janeiro de 1891 à Cia. Engenho Central de Jacarepaguá. 
No mês seguinte, a Cia. alienou os bens ao Ba;nco de Crédito Móvel por mil 
contos de réis. 

OUTROS FATOS . 

Em 1777, temendo um ataqué da esquadra espanhola ao Rio, o vice-rei mar
quês de Lavradio mandou fortificar as praias, principalmente na região da Bai
xada de Jacarepaguá. "Assim-escreve Augusto Fausto de Souza, em Fortifica
ções do Brasil - na barra da lagoa foram colocadas duas baterias, outras duas 
com os nomes de Itapuã e Pontal na praia próxima de Sernambetiba, três nos 
defila.deiros do Engenho Nâ'~o e serra do Mateus, duas na barra da Tijuca 
e Alto da Boa Vista, tôdas elas com o fim de cobrirem as estradas para a ci
dade, de fôrças que desembarcassem entre a ponta da Gávea e a Barra de 
Guaratiba." · 

A fazenda da Taquara, cujo solar é hoje tombado pelo Patrimônio Histó
rico, foi em tempos colonia1s comprada a Corrêa de Sá e Benevides pelo co
menda.dor Serpa Pinto. 
. Da fazenda Camarim parte a velha estrada da Caixa d'Agua, dos tem-

. pos coloniais, · pavimentada com grossas pedras até próximo da capela de São 
Gonçalo Amarante, construída em 1625. São Gonçalo Amarante é o padroeiro 
de Camorim. 

Assim é essa região que guarda curiosos vestígios do passado carioca, fun
dido na moldura dê serras, matas, morros ilhados, a planície, as lagoas, o 
casario antigo sobrevivendo aqui e acolá, a gente de traços duros e hábitos 
simples, na evocação de um mundo distante, um interior de antanho encravado 
na metrópole megalocéfala. Assim é Jacarepaguá que já ·vai contudo perdendo 
aquêle acento de orginalidade e modificando-se sob a fôrça irresistível do pro
gresso. 
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GEOLOGIA 

O têrmo restinga tem significações diversas no Brasil. No Dicionário Geo
lógico-Geomorfológico de Teixeira Guerra,. restinga ou flexa litorânea vem des
crita como ilha alongada, faixa ou língua depositada paralelamente ao litoral, 
graças ao dinamismo construtivo e destrutivo das águas oceânicas. Tais depó
sitos são feitos com apoio em pontos ou cabos que comumente barram uma 
série de pequenas lagoas. No ca.so particular da Baixada de. Jacarepaguá, te
mos como exemplos típicos as lagoas aí existentes. 

Não cabendo aqui entrar em pormenores técnicos nem discutir as diversas 
teorias sôbre a origem das restingas, limitar-nos-emos a repassar alguns fa
tos de interêsse objetivo, do ponto de vista da geologia regional: 

Na restinga de Jacarepaguá, como nas do tipo geral que aparecem qesde 
o litoral sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, encontra-se uma larga pla .. 
nície de a.reia que se estende do sopé das serras até a faixa banhada pelo 
mar. Sua característica é a configqração de um arco. longo e suave, disposto 
paralelamente à praia. No seu i.nterior, a pouca distância do oceano, o traba
lho milenar dos agentes físicos e mecânicos barrou pequenas lagoas. 

OS extremos da Restinga e possivelmente seu embasamento são constituí
dos de rochas antigas, do Arqueano. A camada de areia, constituída de depó
sitos do mar e de material carreado das · encostas pelas enxurradas e rios, é de 
idade recente, ou seja do Quaternário. 

Segundo o esquema clássico de Alberto Ribeiro Lamego, . o mecanismo de 
formação das restingas é condicionado por três fatôres. 

- a presença de mares rasos; 

Fl~. 2 - A vegeta.çtf.o da. Resttnga. a.presenta. um desenvolvimento nem sempre homogéneo, ma.s 
&dm mesmo ca.ra.cterístíco. Do talude da pra.ta. a.o tnteríor sucedem gramíneas, espécie de 

pequeno porte e ca.pões. 
Extrema.mente abundante, na. orla. que va.i do talude oca.stona.Zmente ba.ttdo pelas ma.rés 

ao Zimtte d.as la.goa.s é a. "pa.Zmetrinha.-a.nll-da-pra.ia" ou "guriri". 
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- a presença de uma corrente litorânea que esb~rra num bordo conti
nental; 

- finalmente, abundância de areias sôltas, continuamente movimentadas 
pelas águas circulares. 

o fenômeno, segundo ainda · o mesmo autor, se processaria da seguinte 
forma: a corrente litorânea, ao esbarrar nas ágqas da enseada, promove 
um movimento das mesmas em circulação fechada. Forma-se assim um cir
cuito secundário que remexe e arrasta as areias depositadas na enseada. Na 
altura do pontal ou do cabo que delimita a enseada, a ação das vagas é me
nos intensa e conseqüentemente processam-se aí as deposições sucessivas do 
material carreado pela corrente, tangencialmente a esta. 

Outros autores contudo, entre êles Ruellan, põem em evidência a ação 
das vagas oblíquas ao .litoral na forma.ção das restingas. Essas vagas são diri
gidas pelos ventos mais constantes, sempre acompanhados de tempestades. 
Sendo as corrente& de velocidade limitada, o . trabalho é essencialmente rea
lizado pelas vagas. É teoria contrária portanto à de Lamego. 

FLORA 

Vista na perspectiva, a vegetação da Restinga. parece um relvado que num 
desenvol_vimento nem sempre homogêneo, mas assim mesmo característico, pe
netra para o interior a partir do talude da praia, ·em formas gramíneas e de 
pequeno porte, até atingir o aspecto arborescente dos capões ilhados em vários 
pontos. Sua fisionomia, de relance, como frisamos, é monótona e aparente
mente pobre. Não tem a luxúria nem a exuberância das matas higrófilas das 
encostas ao fundo, mas que riqueza de formas e côres quando examinada de 
perto. Fato notável nas flôres da Restinga é o seu colorido, que se apres~nta 
sémpre em tons álacres e variados, ao contrário do que ocorre nas matw;, em 
que as tonalidades pouco variam e são, a grosso modo, menos vivazes. 

Aí surgem a rid.ácea Neomarica ("borboleta"), logo à beira da estrada, 
de fôlhas lancealoadas . e flôres brancás na face ventral e ligeiramente gema-

Fig. 3 - Em função do cztma e da natureza ão reZévo geográfico, a flora da Restinga é, de 
modo geral, aberta e baixa, exceç4o que se faz à.s formações bre1osas e ciliares que margeiam 
as lagoas, bem como aos capões, quando então se torna maf.s alta, intrtcada e de dtftcU acesso. 
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das na dorsal, crispadas no centro de ranhuras marrons e violáceas, entre
meadas de . amarelo, o Epidendrum, ("orquídea-da-restinga") , de flôr-es pe
queninas, rosadas, em belas inflorescências alongadas; a gutífera do gênero 
Clusia, ("cebola-da-prala"), com flôres alvas maculadas de vinho no centro da 
corola; a convalvulácea Ipomcea, rasteira, de vistosas e grandes flôres roxas, 
uma outra do mesmo gênero, de flôres amareladas; a goodeniácea Scoevola 
plumieri, de corola branca-amarelada e pétalas crespas, destacando-se pelo 
bonito fruto côr de vinho -tinto, quando maduro, do tamanho de uma azeitona, 
a marcgravió.cea Norantea brasillensis, que aparece em formação compacta 
pouco antes da faixa das lagoas, com inflorescências congestas, de tom ver
melho sanguíneo. E que dizer dos cactos Pilocereus f ernambucensis e Cereus 

· Arrabidae, espalhados nas areias que se estendem além do talude, com suas 
flôres alvas e frutos vermelhos; o Melocactus violaceus, ("coroa-de-frade"), 
·emergindo da areia na Restinga de Itapeba, como um capucho recoberto de 
longos espinhos, muito apreciado em jardinagem, por seu aspecto curioso, com 
um cocoruto alvacento de pelos finíssimos, de onde parte uma camada de es
pinhos arroxeados. · 

Extremamente abundante, na orla que vai do talude ocasionalmente batido 
pelas marés ao limite das lagoas, é a "palmeirinha-anã-da-praia" ou "guriri", ci
·entificamente Diplothernium maritimu.m, curiosa pela ausência de caule aéreo, 
Em comunidades densas, às vêzes puras, outras miscigenadas, domina vastas ex
tensões da duna, com seu aspecto característico, de inflorescência em espádice 
.semi-envolta pela espata coriácea. As pequenas flôres côr de milho se agrupam 
profusamente ao longo do pendão e constituem o habitat predileto de insetos 
bimenópteros. 

Há a destacar ainda, na zona de vegetação baixa, a leguminosa Canavalia 
obtusifolia, a passiflorácea Pa8Sijlora mucronata, ("maracujá-de-praia"), a cam
panulácea Centropogon e outras. 

Função principalmente do clima e da natureza do relêvo geográfico, a flora 
aí é, de modo geral, aberta e baixa, exceção que se faz às formações brejosas 
e cíliares que margeiam as lagoas, bem como aos capões, quando então se torna 
mais alto, intrincada e de difícil acesso. · 

Conforme vários autores ressaltaram, entre êles Alceo Magnanini, que es
tudou particularmente a região, a ação do mar na fisionomia da praia é cíclica, 
isto é, processam-se ações construtivas e destrutivas, de maneira periódica e 
alternada. Tal fato condiciona um avanço e recuo paralelo da vegetação. Duran
te a ação construtiva do mar, a sucessão vegetal se desenvolve num sentido de 
plenitude, o que equivale a dizer que a vegetação atinge estágios mais ·avança
dos de formas e números de representantes. Todavia, êsse processo é interrom
pido com o ciclo destrutivo das vagas. Fazendo a síntese geral das zonas de ve
getação na praia de Semambetiba, Magnanini ressalta a presença de três fai
xas distintas, aproximadamente paralelas ao oceano, partindo da linha das 
ondas para o interior, observáveis à distância. A primeira faixa representa a 

· praia sem sinais visíveis de vida vegetal superior, constantemente varrida pelas 
vagas. A segunda tem aspecto de gramado, ora mais estreito, ora mais largo. 
Finalmente, a terceira é caracterizada pela presença do "guriri". 

Aparecem também dispersos e em getal sem caráter de ordenação, outras 
cactáceas e bromeliáceas diversas, entre grande variedade de plantas floríferas 
e ornamentais, por isso mesmo sujeitas ao assédio dos apanhadores. · 

Em tôrno das lagoas, principalmente em Marapendi, onde a ausência de 
salinidade ou a . pequena taxa desta não permite a existência de mangues, sur
gem a Typha latifolia var .. dominguenisis ou vulgarmente "tabua", ao lado de 
juncos, da samambaia do gênero Acrostichum e outras plantas higrófilas. 

Nesse breve esbôço da flora da Restinga não poderíamos deixar de ressal
tar as formações de mangues ou manguesais', que aparecem nos pontos de alta 
salinidade, às margens das lagoas. Os mangues constituem uma vegetação fru
ticosa e arbórea, cerrada e intrincada, na qual aparece um complexo emara·
nh~do de raízes aéreas e respiratórias. As raízes aéreas servem de apoio à densa 
abóboda de copas. As raízes respiratórias têm sua função ligada ~s necessidades 
biológicas da planta, que um solo todo particular não pode oferecer. Pois a lama 
em que se . fixa essa vegetação é em geral frouxa, profunda, negra, rica em bac
térias e sede de ativos processos de decomposição. Tal fato é evidenciado · pelo 



TRANSCRIÇÕES 545 

constante borbulhar de gases à superfície e pela formação de uma. película su
perficial que isola a água do ar. Inúmeros crustáceos, entre êles o guaiamu e o 
caranguejo grande abundam nesse habitat. O solo pode apresentar-se inundado 
constantemente ou apenas por ocasião das marés altas, fenômeno observado na 
lagoa da Tijuca, nas proximidades da barra. São plantas típicas dessa formação 
os do gênero Rhizophora, Avicennia e Laguncularia, a primeira da família das 
rizoforáceas, a segunda das verbenáceas e a última das combretáceas. 

Fig. 4 - As formações de mangues aparecem nos pontos de alta salinidade, as margens das 
lagoas. Os mangues constituem uma vegetação fruticosa e arbórea, cerrada e intricada, na qual 
aparece um complexo emaranhado de raízes aéreas e respiratórias. Inúmeros crustáceos (guaiamu, 
,carangueijo grande) aí t~m seu habitat. O solo pode apresentar-se inundado constantemente 

ou apenas por ocasião das marés altas, fenômeno observado na lagoa da Tijuca, 
nas proximtdades da barra. 

Mais para o interior, na faixa perimetral das lagoa.s, surge uma zona bre
josa, de vegetação densa e também intrincada, solo negro, com ocorrência de 
Equisetum, uma planta curiosa por sua. ramificação típica em coroas ciliares 
partindo de cada nó do caule erbáceo; a samambaia Blechnrum, a arácea Phi
lodendrum, o bromeliácea Tillandsia crescendo sôbre as demais plantas arbóreas, 
Cyperus, Hibiscus e etc. · 

Uma interessante formação aparece na Lagoinha. Dada a natureza doce 
de suas águas e gra.ças à camada de humus depositada nas margens, surge aí 
pequena faixa de mata higrófila, de vegetação arbórea entrelaçada de algumas 
epífitas, densa e viridescente, em contraste com a vegetação baixa e aberta dos 
arredores. , 

Nas dunas de Itapeba, são muito comuns representantes das famílias das 
mirtáceas, (pitangas, araçás), apocináceas, malváceas, anonáceas, (araticum); 
anacardi.áceas (caju-da-praia), melpignáceas, leguminosas, acantáceas, verbe
náceas, poligaláceas, gutíferas, cactáceas, bromeliáceas, sapindáceas, lauráceas, 
etc. 

FAUNA 

Num passado não remoto, foi a Baixada de Jacarepaguá habitada por uma 
fauna riquíssima. Essa riqueza se refletia em todos os grupos zoológicos, numa 
perfeita concordância com a riqueza da flora. Contudo, o avanço sempre maior 
do homem e em conseqüência a destruição .paulatina do habitat natural, pro-
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vocou um desequilibrio total da fauna da reg1ao. Desequilíbrio que também se 
nota na flora. Muitas espécies de mamíferos como onça-pintada., jaguatirica, 
queixada, caitetu, tamanduá-bandeira, mico-leão e outras, de aves como nar
cejão, jaburu, asa-branca, pato-de-crista se acham extintas. Outras espécies 
ainda sobrevivem mas são muito raras, como a preguiça, capivara, quati, lontra, 
jacupemba, inhambuchintã, narceja, urubu-cabeça-amarela, cauré, que só um 
trabalho penoso de repovoamento poderá restituir. 

Apesar de todos os malefícios causados pela caça e pesca indiscrimina.das, 
provocando o desaparecimento e a rarefação de inúmeros representantes, ainda 
é possível encontrar com certa abundância jacaré, teiú, paca, macaco-prego, 
cachorro-ao-mato, irara, sagüi, preá, tapiti, rolinha, juriti, saracura, frango
-d'água, piaçoca, galvotão, garças diversas, marrequinha, irerê, gavião-caipira, 
biguá, martim-pescador, andorinhão, socó-boi, caracará, caboré, gavião-car
rapateiro, etc. 

Espetáculo digno de nota, por exemplo, é observar ao entardecer pequenos 
bandos de garças brancas postados às margens das lagoas, ou piaçocas e fran
gos-d'água · flanando à superfície, em atividade de pesca, ao la.do de mergu
lhões pequenos. Observam-se, ainda, não raras vêzes, as graciosas batuíras, no
táveis pelos seus movimentos migratórios, que partindo do continente norte- . 
-americano chegam a atingir a Patagônia. Dessa, a mais freqüente é o pequeno 
maçarico-de-colar, que estaciona regularmente às margens das lagoas e praia, 
onde se alimenta de bezouros. 

A lista de espécies indígenas do local poderia se alongar muito mais, num 
atestado eloqüente de sua variedade, o que por si só demonstra o acêrto de se 
preservar alguns pontos da região como refúgio natural da fauna. Na verdade, 
poderá ser fàcilmente .reconstituído ali o imenso jardim zoológico natural que 
existiu outrora, e que hoje guarda apenas pálida lembrança do fulgor e exube
rância do passado. 

Se lhe interes5a adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva a 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o aten
derá pronta e satisfatõriamente. 



Estudo. geográfico da bacia do Amazonas * 

AsnRúBAL Es'rivEs 
Ten.-Cel. 

1 - FATôRES F~SIOGRAFICOS 

1. 1 - Caracterização da área 

1. 1.1 - Definição e extensão 

A bacia do Amazonas compreende, além da área coberta pelo rio título e 
seus afluentes, a bacia do rio Pará, que engloba, além de outros menores, os rios 
Tocantins e Araguaia (que tem suscitado algumas controvérsias quanto a per
tencer ou não à grande bacia) e mais a área que se desenvolve entre a foz do 
grande rio e a nossa fronteira com a Guiana Francesa. Tal conceito, a rigor, 
contraria a noção básica e fundamental da bacia de um rio como sendo: "o 
conjunto de todos os cursos d'água que contribuem para a alimentação dêsse 
rio". Entretanto, várias entidades, entre as quais basta citar o IBGE. preconi
zam oficialmente aquela asserção, o que pode ser constatado, por exemplo, pela 
inclusão de tôda a área do Amapá na bacia, quando, naquele território encon
tramos, entre outros, os rios Oiapoque, Caciporé e Calçoene, que em nada con
tribuem para a alimentação do Amazonas. 

Partindo daquele conceito, podemos estimar a área da bacia em cêrca de 
6,5 milhões de km2

, interessando diretamente aos seguintes países: Brasil, Guia
na Britânica, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia . 

A parte correspondente ao Brasil cobre uma área, em dados arredondados, 
de 4,8 milhões de km2

, cêrca de 56% de nossa superfície total e abrange, inte
gralmente, os estados do Amazonas (1564 445 km2

) e do Acre (152 589 km2
), os 

territórios do Amapá (140 276 km2
) do Roraima (230 104 km2

) e de Rondônia 
(243 044 km2

) e a zona litigiosa entre os estados do Amazonas e do Pará 
(2 680 km2

); e parcialmente os estados do Pará (1215 895 km2
), Maranhão 

(30 485 Jtm2
), Goiás (494 675 km2

), Mato Grosso (712 755 km2
) e do Distrito 

Federal (769 km2
) • 

1.1.2 - Forma 

A bacia se apresenta estreita junto ao 1 mar e arredondada no restante, to
mando a forma de um "frasco florentino" na concepção de Orvile Derby. 

1.1. 3 - Posição e limites 

Ocupa a mais vasta área equatorial do globo, situada entre os paralelos 5° N 
e 18º S e os meridianos 46° e 82º de longitude W de Greenwich, correspondente 
à maior parte do têrço superior do continente sul-americano, na parte onde 
êste se apresenta mais largo. · 

Seus limites a.o N, se iniciam nos territórios colombiano e venezuelano pelo 
divisor (pouco nítido) que separa suas águas das da bacia do Orinoco, prosse
gue pelo maciço das Guianas até as nascentes do rio Oiapoque, pelo qual pros
segue até a sua foz, sendo daí em diante limitado pelo oceano Atlântico. Obser
ve-se aí, coerentemente com a definição dada à bacia, um rio servindo-lhe de 
limite. 

• FONTE: A J)efesa Nacional - Ano I - Rio de Janeiro, OB - março/abril de 1964 
número 594. 
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A E, é limitada pelas serras do Gurupi, da Cinta, do Gado Bravo e chapada 
das Mangabeiras, que a separam da bacia do Nordeste, aí representada pelas 
bacias independentes do Gurupi, do Mearim e do Parnaíba; e pelo Espigão 
Mestre, que a separa da bacia do São Francisco. 

Ao S, seus limites são balizados pelas serras dos Pireneus e Caiapó, que a 
separam da bacia do Paraná; serras dos Pareeis e Aguapeí e planalto Chiquitia
no, êste último já em território boliviano, que a separam da bacia do Paraguai. 

Seu limite ocidental, todo êle balizado pela cordilheira dos Andes tem iní
cio ao S, em território boliviano, pela cadeia Oriental, que prossegue nos ter
ritórios peruano e equatoriano, pela cadeia Ocidental, e no território colombiano, 
novamente pela cadeia Oriental. · 

1. 2 - Geologia 

A origem dos terrenos que formam a bacia do Amazonas permite uma série 
de interpretações, as quais, entretanto, apresentam alguns pontos comuns que 
nos dão um esquema geral que pode ser assim resumido: a existência de duas 
ilhas pré-cambrianas, hoje balizadas pelo maciço Guianense e pelo planalto 
Central Brasileiro, separadas por um antigo mar. caracteriza o quadro inicial. 
Progressivamente, êste mar foi-se transforma.do em canal e em caudal, correndo 
no sentido' E-W, em direção a.o Pacífico. Com o soerguimento dos Andes, houve 
um levantamento, um entulhamento e a inversão da corrente, agora de W para 
E, em direção ao Atlântico. 

As rochas e tipos de solo predominantes consistem da cobertura de terrenos 
terciários e aluviões quaternárias na extensa planície adjacente ao rio principal. 
A medida que dêle se afasta, aparecem terrenos cada vez mais antigos em fai
xas relativamente estreitas e descontínuas. Os terrenos paleozóicos estão aí re
presentados por · faixas do Carbonífero, Devoniano e Siluriano. A, partir dêsses, 
em particular ao N e ao S da bacia, surge o Pré-Cambriano, no qual predomina 
o Arqueano, ocorrendo, entretanto, em alguns pontos, o Algonquiano. Êste Pré
-Cambriano apresenta algus recobrimetos de terrenos mais recentes, sendo 
de se destacar, pela extensão da ocorrência, os quaternários da formação Boa 
Vista (território de Roraima), do alto Marapi (PA), do alto Xingu (MT) e do 
alto Araguaia (MT e GO) e os complexos geológicos da serra de Pacaraima (ter
ritório de -Roraima) e do planalto Brasileiro <MT e GO). Para oeste, os Andes, 
formação terciária. limitam a antiguidade das faixas. 



TRANSCRI,QõE~ 549 

Assim como variam segundo a superfície, os terrenos apresentam as cama
das em ordem análoga e êste aspecto merece maiores estudos, pois, dada 

· a enorme extensão da área, presumem-se revelações interessantes. Aliás, 
os trabalhos a cargo da Petrobrás na área vêm constituindo ótima fonte de es
tudos, através, em particular, dos perfis dos poços estratigráficos. Um dos as-

. pectos revelados foi o fenômeno ocorrido, presumivelmente no Jurássico, com o 
rompimento da capa da bacia em vários blocos. Através dêsses blocos e mesmo 
em falhas e fendas dos próprios blocos, houve uma intrusão de magma. Quando 
de sua cristalização sob a forma de diabásio, passou a se apresentar em diques 
verticais e sills horizontais, no interior das camadas sedimentares da bacia. Essas 
ocorrências, abaixo da camada terciária, apresentam reflexos negativos à finali
dade principal das pesquisas da Petrobrás, conforme veremos mais adiante. 

O solo da bacia, apesar do grande empenho por parte de diversas organiza
ções no setor das pesquisas, ainda pode ser considerado muito pouco conhecido, 
pois, além da extensão vastíssima que apresenta, ressente-se da grande difi
culdade de acesso a uma grande parte dela, como analisaremos mais profun
damente no decorrer de outros aspectos de seu estudo. 

1. 3 - Orografia 

O traço mais característico do relêvo da bacia é a extensa planície que se 
estende entre o maciço das Guianas ao N, o planalto Central Brasileiro ao S, 
e a cordilheira dos Andes a O. Esta planície é constituida de uma parte que, 
embora se situando a altitudes não superiores a 200 m, se mantém acima das 
inundações normais, que é chamada de "terras · firmes" e ocupa a sua maior 
parcela, e de uma outra parte constituída de terras baixas, que passam grande 
parte do ano submersas, que se denominam de "várzeas" ou 'terras alaga4as". 
Nestas últimas, apresentam-se com aspectos de interêsse algumas pequenas 
cotas que surgem a intervalos e que se mantêm acima das enchentes normais: 
são os chamados "tesos", pois constituem refúgio aos ·homens e animais nos 
longos períodos de inundação. · 

Destacada a planície, restam os conjuntos de elevações que a envolvem. 
No maciço das Guianas, destacam-se os conjuntos das serras do Parima-Pa

caraima e da serra do Tumucumaque. O primeiro apresenta como ponto culmi
nante o monte Roraima, na trijunção das fronteiras Brasil-Venezuela-Guiana 
Britânica e a segunda apresenta altitudes médias da ordem dos 600 m e má
xima da ordem dos 1000 m, ao logo da fronteira E-W do Brasil com as três 
Guianas. Cabe assinalar a W do conjunto das serras do Parima-Pacaraima, a 
depressão Orinoco-Alto Rio ~gro e, entre aquelas e a do Tumucumaque, a de
pressão Tacutu-Rupuni, que constituem regiões baixas, ligando a bacia do Ama
zonas, respectivamente, às bacias do Orinoco (Venezuela) e do Essequibo (Guia
na Britânica). Cabe ainda acrescentar que é na direção da serra do Tumucu
maque que a planície se apresenta mais estreita, pois, a 50 km do rio principal 
já se começam a sentir as primeiras alturas acima dos 200 m e as primeiras 
quedas d'água dos afluentes, denunciando o fim da planície: 

No planalto Central Brasileiro, que se apresenta com altitudes médias da 
ordem dos 800 m no limite com as bacias do Paraná e do Paraguai, não se no
tam elevações de grande porte, já que a característica predominante é a das 
extensas chapadas de superfície suavemente ondulada. Merecem destaque o 
Espigão Mestre, divisor entre o Tocantins e o São Francisco, que desce em di
reção ao Tocantins mais abruptamente que o restante do planalto em direção 
ao Amazonas, e alguns contrafortes lançados como divisores entre os afluentes 
da margem S do Amazonas, por constituírem prà ticamen te as únicas elevações 
propriamente no interior da bacia. Entre êstes podem ser citadas as serras dos 
Pareeis (altitudes de 600 a 800 m - MT e RO), do Roncador (400 a 600 m -
PA), do Tombador (600 a 700 m - MT e PA), do Passa Três (da ordem dos 
800 m - GO). . 

Na cordilheira dos Andes devemos assinalar as três principais Unhas de 
alturas que são as cordilheiras Oriental, Central e Ocidental. Entre o Nó de 
Vilcanota, nó Peru, e o de Pasto, na Colômbia, passando pelos nós de Pasco e 
de Loja, a cordilheira Ocidental serve de limite à bacia e apresenta altitudes 
médias acima dos .5 000 m com vários picos acima dos 6 000 m, entre os 4uais 
destacamos o Nevado de Huascaran, com 6 768 m. Ainda· entre aquêles dois nós, 
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nota-se que vários dos afluentes e formadores do Amazona.s correm entre as. 
três cordilheiras e são obrigados a romper a Oriental e algumas vêzes a Central,. 
para atingir a planície: é o caso, principalmente, dos rios Maraiíon, Huallaga, 
Apurimac e Urubamba. A cordilheira Oriental, naquele trecho, se apresenta com 
altitudes médias variando entre 2 500 m e 4 000 m (com vários picos acima dos 
5 000 m) • enquanto a cordilheira Central, que corre do Nó de Pasco (Peru) 
para o N, apresenta-se com altitudes médias acima dos 4 000 m. 

A cordilheira Oriental .limita a bacia ao S e ao N daqueles dois nós. Ao 
sul do Nó de Vilcanota, apresenta os chamados Picos Nevados, com altitudes 
superiores a 6 000 m e separa a bacia do Amazonas da bacia interior do lago
Titicaca. Ao N do Nó de Pasto apresenta altitudes médias da ordem de 3 000 m. 
e separa a bacia do Amazonas d~acia do Madalena . 

1. 4 - Hidrografia 

1. 4 .1 - Rêde fluvial 

a - o Rio Principal 

o rio Amazonas, que dá o título à bacia, nasce em território peruano, cons
tituindo ponto controvertido a localização de sua nascente principal. Optaremos· 
pela versão que adota. a sua origem no rio Vilcanota, sem contudo, por nos 
parecer de importância secundária, entrarmos no mérito dos vários trab~lhos 
já publicados em defesa das outras diferentes versões. 

Nasce. segundo a versão adotada, na garganta da Raia, na região do Nó 
de Vilcanota, recebendo inicialmente o nome de Vilcanota, trocando-o pelo de 
Urubamba em local não muito bem definido. 

Ao receber, em sua margem esquerda, o Tambo, nome final do Apurimac 
(que abriga uma das . versões de suas nascentes), passa a se denominar rio · 
Ucaiali. 

Com êste nome prossegue até a sua junção com o Marafíon, que abriga a . 
terceira principal versão das nascentes do grande rio. Daí em diante recebe o 
nome de Amazonas, sendo que no trecho compreendido entre a fronteira bra-
sileira e a confluência do rio Negro, -é mais conhecido como Solimões. 

De suas nascentes até a junção com o Marafíon. corre aproximadamente 
na direção geral S-N e daí para diante inflete para E, seguindo até o seu es-· 
tuário uma direção aproximadamente W-E. 
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Sua extensão, de acôrdo com a versão adotada, pode ser assim avaliada: 

- No Peru 

- Rio Vilcanota - Urubamba ................. . 
- Rio Ucaiali ................................. . 
- Rio Amazonas (até Tabatinga) ............. . 

- No Brasil 

- De Tabatinga ao rio Negro 
(Solimões) ................................. . 

- Do rio Negro à foz ......................... . 

- Curso total 

445 km 
- 1700 km 

600 km 

2 750 km 

- 1794 km 
- 1896 km 

3 690 km 

6440 km 

Até receber o nome de Ucaiali, percorre os acidentados Andes, despen
cando-se desde os 4 300 até os 200 m de altitude, através de impressionantes 
quedas e desfiladeiros. A partir daí, nos 6 000 km que ainda percorre, é rio niti-
damente de planície. · 

Sua largura, na maior parte dêste trecho final, é considerável, podendo ser 
apresentados os seguintes dados; em Tabatinga - 2 800 m; entre a foz do Japurã 
e do Madeira - 4 a 6 km; na foz do Xingu - 13 km; em óbidos (trechos mais 
estreitos) - 1900 m; e na foz - 100 km. (Se, porém, considerarmos todo o 
estuário, isto é, entre o cabo Norte e a ponta Tijioca, a largura vai a 335 km). 

Sua profundidade é bastante grande, ultrapassando, em alguns pontos pró
ximos à foz, os 200 m. No seu curso, óbidos apresenta as maiores profundidades 
com cêrca de 75 m. Em Tabatinga tem 20. 

O rio Amazonas apresenta algumas peculiaridades que merecem registro e 
que são: a existência de um emaranhado de canais e coletores, as terras caídas 
e a pororoca. , 

Quanto à primeira, podemos dizer que o Amazonas não constitui uma cor
rente d'água única, com margens bem delimitadas, mas, pelo contrário. de cada 
lado do grande canal central surge um emaranhado de lagos, paranás (braços 
de rio), furos (ligações entre rios ou entre lagoas e o rio ou entre paranás), 
igarapés (trilha de canoa) e rias, nos quais o sentido da corrente varia e cujo 
aspecto muda periodicamente, segundo o nível da enchente e a abundância de 
chuva. Esta característica é, também, comum à maioria dos afluentes, na parte 
em que percorrem a planície. 

O fenômeno das terras caídas é proveniente das ribanceiras que, uma vez 
solapadas pela impetuosida:de da corrente, se desprendem em blocos muitas vê
zes de grandes dimensões, e que descem o rio como verdadeiras ilhas flutuantes, 
mantidos coesos pelas raízes das árvores e da vegetação nelas existentes. En
calhados ou em movimento, constituem freqüentemente sérios óbices à nave
gação. Esta particularidade é também comum a alguns afluentes, entre os 
quais se destaca o Purus, que é famoso por suas terras caídas. 

A pororoca, causada pelo encontro da maré em ascensão com o rio, consiste 
na formação de grandes vagas que se quebram ruidosamente no momento em 
que se rompe o equilíbrio daquele encontro. Sua intensidade depende de uma 
série de condições de momento,, como a amplitude da maré, o nível das águas 
do rio, . os ventos, etc. Os rios do litoral amapaense também apresentam êsse 
fenômeno, porém com intensidade bem menor. 

b - Os afluentes 

Os tributários do Amazonas, tendo em vista o reflexo que tem a sua loct-.
_Uzação ou como fonte de alimentação no regime do grande rio, podem se di
vidir em três categorias: rios andinos, rios do hemisfério N e rios do hemisfério S. 

Os rios andinos têm as suas nascentes muito elevadas, acima dos -4 500 m, 
e são alimentados, em regra, pelos degelos. 
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_Entre êles destacam-se: 
- Apurimac -··- Tem todo o seu curso em solo per11a110, nascendo a uma 

altitude de 4 750 m. Recebe sucessivamente os seguintes nomes: santiago ~nos 
12 km inic_iais>, Apurimac, Ene (ao receber o . Mantaro) e Tambo (desde a con
fluência com o Perenê até encontrar-se com o Urubamba). Alguns autores- atri
buem às nascentes do Apurimac a verdadeira origem do Amazonas, por consi
derá~las as mais distantes, dentre as que dão nascimento aos formadores. Se
gundo essa versão, o curso total do Amazonas a tingiri~ 7 025 km. 

- Marafion ~ Nasce próximo ao Nó de Pasco e após um curso acidentado 
na direção S-N, mflete para E, rompendo, através dos famosos ·boqueirões de 
Retama e Manserich, as cordilheiras . Central e Oriental. Daí em diante começa o 
seu baixo curso, no qual recebe pela margem direita o seu principal afluente, o 
Huallaga. Pela margem esquerda recebe o Santiago, o Morona, o Pastaza e o 
Tigre. O Marafion e o Huallaga são totalmente peruanos, enquanto os· áfluentes 
da margem esquerda nascem em território equatoriano. 

- Napo - Nasce em território equatoriano, nas faldas orientais do Co
topaxi e atinge ràpidamente, ainda no Equador, a planíC'ie . 

- Putumaio ou Içá - Nasce próximo ao Nó de Pasto, na Colômbia e serve 
de limites entre aquêle pais e o Equador (em pequeno trecho) e posteriormente 
entre a Colômbia e o Peru. Ao ingressa.r em território brasileiro recebe o nome 
de Içá. 

- Caquetá ou Japurá - Nasce em território colombiano que percorre com. 
o nome de Caquetá. Ao penetrar em território brasileiro, recebe na margem 
esquerda o seu principal afluente, o Apaporis, e passa a se chamar Japurá. 

Os rios da margem N se originam quase todos no maciço das Guianas e· 
os principais são os segilintes: 

- ~egro - Nasce em território colombiano com o nome de Guainia e após 
servir de fronteira entre a Colômbia e Venezuela, penetra no Brasil na região. 
do Cucui, onde recebe o nome de Negro. Sua foz no Amazonas se dá logo após. 
banhar Manaus. Seus principajs afluentes são, na margem esquerda, o rio Bran
co, formado pelos rios Uraricuera e Tacutu, e na margem direita o' Uaupés,. 
que nasce na Colômbia. No trecho em que serve de fronteira entre a Colômbia 
e a Venezuela, recebe as águas do Cassiqulare, canal natural que liga as bacias 
do Amazonas e do Orinoco. · 

- Uatumá, Nhamundá~ Trombetas, Curuá, Manicuru, Paru e Jari - Entre· 
a confluência do Negro e sua foz, o Amazonas recebe êsses afluentes que nas
cem na encosta S da serra do Tumucumaque e que se apresentam com pequena 
expressão em relação aos demais. 

Os rios da margem S . se originam, na maior parte, de contrafortes andinos 
não nevados ou do planalto Central Brasileiro e os principais são os seguintes: 

- Javari - lindeiro entre o Brasil e o Peru; 
- Juruá e Purus - rios que após nascerem em território peruanot pene-. 

tram no Brasil através do estado do Acre, motivo pelo qual são conhecidos como. 
rios acreanos. São notáveis pelos seus meandros; 

- Madeira - notável pela grande extensão de sua bacia e pelo volume de· 
seus .formadores e de alguns de seus afluentes, dentre os quais se destacam 
o Madre de Dias, que nasce em território peruano; e Beni e o Mamoré, cujas 
bacias se desenvolvem em território boliviano; e o Guaporé, que serve de fron-
teira entre o Brasil e a Bolívia; 

- Tapajós e Xingu que nascem no planalto Bra.sileiro, em Mato Grosso e 
atravessam o Pará de S para o N; 

- Pará - Nome dado ao trecho final do Tocantins, cuja bacia, junta
mente com a de seu grande afluente, o Araguaia, cobre todo o territóiro da 
bacia pertencente aos estados de Goiás, . do Maranhão e do Distrito Federal e· 
parte dos territórios mato-grossense e paraense. 

c - Outros rios da bacia 

Além dos afluentes temos a considerar os rios amapaenses, entre os quais: 
destacamos o Oiapoque, o Cassiporé, o Calçoene e o Araguari. o Oiapoque é lin
deiro entre o Brasil e . a Guiana Francesa, e na ba.cia do Araguari está situada. 
a região do manganês do Amapá. 
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1.4.2 - Lagos e canais 
Assinalamos nas características peculiares ao Amazonas -e a alguns de seus 

afluentes a existência de um emaranhado de lagos, paranás, furos, igarapés e 
rias de cada lado do grande canal central. 

Na época das enchentes, a inundação tudo recobre, confundindo o Tio prin
cipal com as águas daquele emaranhado. 

Lagos mais profl,llldos são também encontrados em margens um pouco mais 
. elevadas, constituindo verdadeiros armazenamentos da água dos igarapés que 

vêm do interior. Podem ser citados, entre êsses últimos, pela extensão que apre
sentam, os seguintes lagos: Amanã, Tefé, Piorini, Badajoz, Acará, Manacapuru, 
Cabaliana, Coari, Aiapuá, Anamã, Canaçari, Saracá, todos no estado do Ama
zonas; Erepecu, Grande e Grande do Curua.i, no estado do Pará; e cinco a seis 
lagos na baixada litorânea amapaense. . 

Entre os canais, destacam-se o de Cassiquia.re, em território venezuelano, 
que interliga as bacias do Amazonas e do Orinoco, grande trunfo dos entu
siastas da intercomunicação de bacias. 

1.4.3 - Quedas d'água 
Apesar de ser considerável o potencial hidráulico da bacia, que, apenas no 

Brasil conta com 7,4 milhões de CV, representando mais de 1/3 do total na
·cional, a localização das quedas d'água é de tal ordem desfavorável em relação 
aos centros de demanda que reduz de multo, pelo menos por ora, a sua im
portância. 

Destacam-se, pelo potencial, as seguintes quedas: 
- Na bacia do Negro, o trecho encachoeirado do rio Uraricuera, um dos 

formadores do Branco, no território do Roraima, com 51000 CV; 
- .No rio Paru; !'-faracanaquara (73 500 CV), Pixuri (45 000 CV) e Taqua

ripuçu (90 000 CV), tôdas no estado do Pará; 
- Na bacia do Madeira: Bananeiras (133 000 CV) no rio Mamoré: Ribeirão 

(50 000 CV) e Teotônio (487 000 CV), ambas no Madeira. As três se situam 
em Rondônia, sendo que as duas primeiras na fronteira com a Bolívia; 

- Na bacia do Tapajós: Augusto (124 300 CV), no rio Juruena, em Mato 
Grosso; segundo degrau (212 000 CV) e ·Terceiro Degrau (326 000 CV), ambas 
no Tapajós e no estado do Amazonas; e Sete Quedas (86 500 CV), no rio São 
Manoel (ou Teles Pires), em Mato Grosso~ 

- No rio Xingu: Jurucoá (312 000 CV), Tapaiuna (575 000 CV) e Itamaraca 
(235 000 CV), tôdas no Pará; · . 

- Na bacia do rio Pará: Trecho encachoeirado ( 48 000 CV) , no rio Araguaia, 
entre Mato Grosso e Goiás e Itaboca (200 000 CV), no Tocantins, no estado do 
Pará. 

Deixam de ser citadas as quedas d'águas situadas fora do Brasil, por não 
terem sido obtidos dados satisfatórios. 

1. 4. 4 -:-- N avegabiltdade 
É um dos mais notáveis aspectos da bacia. Os trechos navegáveis se apre

sentam. em grandes extensões e entre êles destacamos os seguintes, consignando, 
entre parênteses, quando disponível, o calado máximo admitido em época de 
vazante normal: 

a - Rio Amazonas 
- da foz até Nauta, no Peru ( 6 m) ........... . 
- do Nauta a Contamana, no Ucaiali (2,40 m) .. 
- de Contamana e Cumaria, no Ucaiali (1,20 m) 

b - Bacia do Marafion 

- Rio Ma.rafion 
- de Nauta e Puerto Limon (2,40 m) ....... . 
- de Puerto ·umon ao boqueirão Manseriche 

(1,20 m) ..... : . ...................... · ..... . 

2 - 35 748 

4370 km 
1000 km 

700 km 

780 km 

120 km 
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- Rio Huallaga 
- da confluência a Achinamisa (1,20 m) . ... 

- Rio Morona 
- da confluência a Raraiacu (1,20 m) ...... . 

- Rio Pastaza 
- a partir da confluência (1,20 m) .. .. ..... . 

- Rio Tigre 
- da confluência até a junção Cunambo 

Pintolacu (1,20 m)_ ....................... . 

c - Rio Napo 
- da confluência até o Aguarico (1~20 m) 

d - Rio Içá ou Putumaio 
- da confluência ao Igara-Paraná ( 1,20 m) 

e - Rio Japurá ou ' Caquetá 

- da confluência a Cahuinari (2,40 m) 

f - Bacia do rio Negro 
- Rio Negro 

- da confluência até Ilha Grande (2,50 m) 

- Rio Branco 
- da confluência até Caracaraí (2,00 m) .... 

g - Rio Javari 
- da confluência até o Javari-Mirim (1,20 m) .. 

h - Bacia do rio Juruá 
- Rio Juruá. 

- da confluência a Cruzeiro do Sul (AC) 
- Rio Tarauacá 

- da confluência a Tarauacá (AC) ....... . 

i - Bacia do Purus 
....._ Rio Purus• 

- da confluência a ~ena Madureira (AC) 
- Rio Acre 

- de Bôca do Acre a Brasiléia (AC) ....... . 

j - Rio Madeira 
- da confluência a Pôrto Velho ............... . 

1 - Rio Maués (braço do delta do Madeira) 
- de Parintins a Maués 

m - Rio Tapajós 
- de Santarém a Barra 

370 km 

340 km 

50 km 

670 km 

800 km 

790 km 

1700 km 

783 km 

630 km 

510 km 

1897 km 

240 km 

2 954 km 

796 km 

1180 km 

100 km 

952 km 
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n - Rio Xingu 
- dà confluência a Alta.mira 

o - Bacia do Rio Pará 
- Rio Tocantins 

- de Belém a Peixe ... .. . .. .. . ... . ........ . . 
- Rio Araguaia 

- de São João do Araguaia a Baliza . ..... ... . 
- Ligação rfo Pará ao Amazonas pelo canal de 

Breves (bôca do T9cantins e Gurupá) 

;5.55 

254 km 

1900 km 

2 041 km 

280 km 

Os trechos acima perfazem uma rêde interligada que ultrapassa um total 
de 26 000 km. 

Afora essa rêde, devemos· assinalar, na bacia do Madeira, após a inter.:. 
rupçâo entre Pôrto Velho -e Guajará-Mirim, os trechos navegáveis que, somados 
apenas os dos rios principais: Madre de Dias (944 km), Beni (908 km), Ma
moré (1 300 km) e Guaporé (1130 km) , ultràpassam os 4 000 km. Dêsses, ape
nas o trecho entre Guajará-Mirim (RO) e a cidade de Mato Grosso (MT), ao 
longo da fronteira Brasil-Bolívia, interessa diretamente ao Brasil. Os demais 
trechos são bolivianos. 

O Oiapoque é navegável numa extensão de 80 km, desde sua foz até Cle .. 
velândia do Norte, onde a cachoeira Grand Roche interrompe a navegação:· 

Há ainda a considerar um grande número de trechos navegáveis descontí
nuos, por vêzes bastante extensos, em vários tributários da bacia. 

Nas estações chuvosas os trechos navegáveis se ampliam consideràvelmente 
e alguns daqueles trechos descontínuos se integram na rêde geral. • 

1. 4. 5 - Regime das águas 

Três são as principais fontes de alimentação do grande rio: as geleira.s dos 
Andes, ·os afluentes da margem N e os afluentes da margem S. Esta divisão 
se prende ao fato de que, correndo o rio na direção W-E e próximo à linha 
do Equador, os ·rios do N e do S, pela diferença dos hemisférios, percorrem re
giões nas quais as estações chuvosas ocorrem, normalmente, em épocas dif e
rentes; e, por outro lado, o degêlo dos Andes não coincide; usualmente, com 
nenhuma das duas estações. 

Considerando, além disso, o élevado índice pluviométrico de quase tôda a 
área, podemos a.firmar que, mesmo nas épocas de vazante, o rio é mantido em 
volume considerável. 

As cheias normais têm lugar de maio a junho e ocorrem justamente com 
as cheias dos afluentes provindos do S, pela sua maior expressão em relação 
aos do N e ao degêlo dos Andes. 

As cheias extraordinárias ocorrem quando há coincidência na intensificação 
de duas ou mesmo de três das fontes de alimentação. Neste último caso, tendo 
ainda em vista as condições da natureza do solo, do relêvo e da vegetação 
predominantes, as enchentes podem se tornar catastróficas, pois que êsses fa
tôres favorecem sobremodo o a.cúmulo de um imenso volume de água. 

1.5 - Clima 

Predomina na bacia um clima quente e úmido, isto é, tipo A, na classifi
cação de Kõppen. Excetua-se apenas a estreita faixa correspondente às eleva
das cordilheiras andinas, onde se observa. um misto de Cfbi e Cwbi (climas 
tropicais de grande altitude, caracterizados pela grande monotonia de baixas 
temperaturas, apresentanqo algumas pequena.s ilhas de clima ti1>9 E, de frio 
perene, correspondente aos nevados dos altos picos). 

O clima quente e úmiéio se distribui do seguinte modo: · ( 
- Aw - Quente e úmido com chuvas de verão - Em duas regiões, sendo 

a primeira ao N, se estendendo desde o vale q._o TFombetas até o alto rio Branco; 
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·e a segunda., ao S, correspondendo ao planalto Central e à área boliviana da 
bacia e prolongando-se para o N segundo o estado de Goiás cuja área é quase 
totalmente por êle abrangida. ' 

- Af - Quente e úmido sem estação sêca - Também em duas regiões, 
a. primeira de dimensões reduzidas com centro em Belém, e a segunda cobrindo 
uma área bastante extensa desde Coari (AM) até Iquitos (Peru), abrangendo 
o alto rio Negro e grandes extensões do Içá e do Japurá e o curso inferior do 
.Turuá. 

- Am - Quente e úmido com estação sêca pouco pronunciada - No res-
tante da área. ' 

As temperaturas são elevadas em quase tôda a bacia, oscilando a média 
das mínimas entre os 17°C e 21 ºC nas extremidades N e S e acima dos 23ºC 
no médio curso (região de Manaus) e a média das máximas entre os 28ºC e 
os 340.C. . 

Uma das características .do clima na extensa planície é a reduzida ampli-
tude técnica, que orça pelos 3°C. · 

Nas partes elevadas, a altitude Mmpensa a latitude, reduzindo as tempera
turas, o que se dá mais acentuadamente nos Andes, onde ocorrem médias bai-
xíssimas. · · 

Chove muito na bacia, ficando a precipitação dominantes entre os 2 000 
e os 2 500 mm anuais. Numa faixa, transversal ao grande rio em seu têrço in
ferior; verificam-se· precipitações entre os 1500 e os 2 000 mm; e em três regiões: 
faixa litorânea, têrço inferior do Madeira e alto Solimões, a precipitação ultra
passa os 2 500 mm. Enquanto isso, nos Andes, região da bacia em que chove 
menos, fica entre os 500 e os 1 500- mm anuais. 

As altas temperaturas, aliada.s ao elevado grau de umidade relativa do ar 
resultante da grande precipitação, às pequenas altitudes e à reduzida ampli
tude térmica, emprestam à planicie amazônica um clima que pode ser con
siderado "debilitante e enervante sem ser contudo insalubre". 

1. 6 - Vegetação 

A floresta tropical latifoliada, propiciada pelas condições climáticas, pela 
rêde hidrográfica e pela topografia, predomina em quase tôda a área, deter
minando na bacia a presença de exuberante floresta, que recebeu a denomina
ção de "hiléia", atribuída por Humboldt. 

Distinguem-se na hiléia a mata das várzeas ou caá-igapó, que se estende 
em ambas as margens do rio principal e de alguns de seus afluentes, e a mata 
de terra firme ou caá-eté, que cobre as chamadas terras firmes. 

Essas matas apresentam-s-e com grande riqueza de variedades, e, apenas 
pela importância que apresentam, podemos dizer que a seringueira atinge o 
seu maior desenvolvimento na vãrzea, enquanto as castanheiras e o caucho ca
racterizam as matas de terra firme. 

Além da hiléia, algumas manchas de campo e cerrado, a vegetação típica 
dos Andes e a vegetação litorânea. se· apresentam com alguma importância, po
rém reduzida, se feita a comparação. 

As principais manchas de campo e cerrado são a do alto rio Branco, a do 
Maranhão e Goiás, a do planalto Central, que se estende pelas serras do Ron
cador, Tombador e dos Pareeis, e a da ãrea boliviana correspondente ao depar
tamento de Santa Cruz, além dos campos inundáveis da ilha de Marajó. Sua 
principal importância decorre do fato de permitir~m as atividades ligadas à 
pecuária, já que na hiléia essas atividades se restringem a pequenos núcleos na 
várzea com base · nos chamados "tesos". 

A vegetação litorânea ou manguezais, e a dos Andes, na qual predomina o 
Puna, apresentam importância muito secundária. 

t". 7 - Litoral 

A costa é baixa e alagadiça, apresentando uma vegetação que, conq~anto 
receba o nome de manguezais, reveste-se de aspectos diferentes dos mangues 
de -outros trechos de nosso litoral, pois que ali se notam árvores gigantescas, 
se bem que mais espaçadas, do que na densa floresta da hiléia. 
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O acesso à costa é difícil em . quase tôda a sua extensão; entretanto ai se 
encontram, atra.vés das bôcas dos rios, as entradas para o interior, destacan
do-se o canal Norte, entrada direta para o Amazonas, e a baía. de Marajá, en-
trada para o rio Pará. · . . . 

A grande amplitude ... das marés é uma das características do litoral da ba
cia com reflexos no problema da pororoca, já explicada no estudo das peculia
ridades do rio principaL 

1. 8 - Apreciação 

A bacia do Amazonas, analisada exclusivamente sob o ponto de vista dos 
fatôres fisiográficos, em pa.rticular pela sua extensão e localização, constitui 
a mais importante unidade geográfica do continente sul-americano. 
· Apesar de abranger regiões elevadíssimas nos Andes e as partes altas dos 

maciços cristalinos brasileiro e guianense, é a grande planície sedimentar, com 
sua hiléia, que lhe dá a nota característica. · · 

A luxuriante e densa floresta constituída pela hiléia e que cobre cêrca de 
80% da va:sta â.rea da bacia, é riquíssima em variedades florísticas, algumas 
das quais de grande valor. 

Possui a maior e a mais potentosa rêde fluvial navegável unificada do mun-
do, além de um notável potencial hidráulico. . · 

Seu·· clima predominante apresenta características desfavoráveis, pelas ele
vadas médias, reduzida amplitude térmica e elevado grau de umidade relativa 
do ar; entretanto, não chega a ser tórrido nem incondicionalmente insalubre. 

Sua geologia, conquanto ainda não devidamente estudada, lhe outorga já . 
algumas notáveis riquezas minerais e uma expectativa promissora neste par
ticular. 

2 - ASPECTOS HISTÓRICOS E DEMOGRAFICOS 

2. 1 - Aspectos históricos 

O Amazonas foi descoberto em 1500 por Pinzon, admitindo-se que, por essa 
época, a bacia era habitada por uns 3 milhões de indígenas. 

A primeira corrente colonizadora, de origem espanhola, que se f êz das nas
centes para a foz, deveu-se a Orellana em 1542; entretanto cingiu-se quase que 
exclusivamente a alguns poucos pontos ao longo do grande rio. A linha de Tor
desilhas, ·até então vigorante, atribuiu quase tôda a bacia à coroa espanhola. 

A ·união das coroas ibéricas sob a égide dos Filipes, de 1580 a 1640, e as 
tentativas dos franceses, holandeses e inglêses de tomarem pé e se expandirem 
naquela área, foram os principais fatôres que levaram os portuguêses a cruza-
rem aquela linha. · 

Pelo litoral, atingiram os portuguêses o Oiapoque, criando as capitanias do 
Grão Prata, estabelecida com a fundação de Belém, por Francisco caldeira 
Castelo Branco; em 1616, -e do Cabo Norte, fundado em 1637 e doada a Bento 
Maciel Parente, um dos grandes solda.dos de sua conquista. 

A penetração pelo Amazonas, com vistas à expulsão dos inglêses e holan
deses, foi atribuída a ,J>edro Teixeira que, alcançando o rio Napo. e por êle su
bindo até a foz do Aguarico, em terras hoje pertencentes ao Equa.dor, tomou 
posse para Portugal das imensas regiões que ficavam a leste do referido ponto 
(1637/38). 

Mas, o que ·realmente· garantiu a posse para Portugal e futuramente para 
o Brasil, de tôda a nossa atual Amazônia foi o estabelecimento de uma linha 
de fortificações sàbiamente localizadas e entre as quais destacamos as seguintes: 

- a da foz do Araguari e a de Macapá, ambas no atual território do 
Amapá, que nos garantiriam a posse daquele território; 

-:--- a de São Joaquim, na confluência do Tacutu com o Uraricuera, forma
dores do ·rio Branco, garantia de nossa fronteira com a Guiana Britânica; 

- as de São José de Marabitanas e de São José da Cachoeira no alto rio 
Negro, e a de São Gabriel, no Uaupés, qÚe serviriam para assegurar os direitos 
naquela _região face à Colômbia e à Venezuela; 
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- a de Tabatinga, no Solimões e a de Santo Antônio do Içá, no Içá, que 
limitariam a progressão dos espanhóis após ultrapassarem o marco de Pedro 
Teixeira, lançado no alto- Napó; 

- e a de Príncipe da Beira, · no atual território de Rondônia, que fixaria . 
no rio Guaporé as nossas fronteiras com a Bolívia. 

. As condições da área vinham entretanto, como ainda hoje o fazem, cons
pirando contra a sua colonização e seu povoamento. 

Quando do período áureo da borracha, de 1890 a 1910, a região teve um gran
de surto ecoPJ.ômico e recebeu correntes de imigração interna, particularmente 
de levas de nordestinos fugitivos dos efeitos das sêcas. 

Por essa época, a expansão em procura da hévea em direção ao alto curso 
dos rios Purus e Juruá, criou, com a invasão de terras da Bolívia, a questão 
do Acre, que iria culminar com a compra por parte do Brasil daquele territ6rio, 
hoje elevado à condição de estado. 

A crise da borracha trouxe acentuada decadência à área. 
- A segunda grande guerra, retirando a borracha asiática do alcance dos 

aliados, deu nôvo índice de interêsse à área, trazendo-lhe um alento, que, no 
entanto, foi apenas transitório. 

A criação dos territórios federais do Amapá, de Guaporé (hoje Rondônia) 
e do Rio Branco (hoje Roraima) e a organização da SPVEA (Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia), dispondo de recursos finan
ceiros fixados em função da renda tributária nacional; constituíram realmente 
um grande passo para o desenvolvimento da área que, entretanto, vem-se fa
zendo muito morosamente, em virtude das características desfavoráveis próprias 
da mesma. 

Ainda em território brasileiro, cabe .ccrnsiderar alguns pontos próximos à 
periferia da bacia, que vêm permitindo alguma penetração, também lenta, e 
que são, principalmente Brasília (DF) e Cuiabá (MT). . 

Nos demais países da bacia, com raras exceções, a colonização se limitou 
apenas a alguns pontos da periferia, que apresentam suas solicitações mais for
tes para fora. da bacia. 

2. 2 - Aspectos demográficos 

A população da bacia orça pelos 5 660 000 habitantes com a reduzida den
sidade de 0,85 hab/km2

, assim distribuída: 

Bolívia ..................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Brasil (Censo de 1960) ........... . ...... . .... . 
Peru ............... . .......................... . 
Equador ............ · ........................... . 
Colômbia ..................................... . 
Venezuela e Guiana Britânica ................ . 

2 500 000 
2 410 000 

500 000 
. 200 000 

54 000 
Sem expressão 

A densidade no Brasil é menor que a média da área, cingindo-se a 0,5 
hab/km2

• 

Há grande predomínio da população rural sôbre a urbana, apresentando-se 
aquela com cêrca de 2/3 do total. 

Os núcleos populacionais, em número muito reduzido relativamente à ex
tensão da área, são, via de regra, muito distanciados entre si e sua grande 
maioria se situa na periferia da bacia. Os principais (população urbana acima 
dos 10 000 hab) são os seguintes: 

- no Brasil: Belém (380 600 hab), Manaus (154 000 hab), Santarém ~ PA 
(32 600 hab), Macapá (28 800 hab), Pôrto Velho (22 800 hab), Rio Branco 08 100 
hab), Boa Vista (11800 hab), Abaetetuba - PA (11700 hab) e Castanhal - PA 

· (10 200 hab). O núcleo urbano de Brasília está situado na parte do DF perten
cente à bacia do Paraná . 

. ~ na Bolívia: La Paz (350 000 hab), Cochabamba (84 000 hab), Santa Cruz 
De La Sierra (44 000 hab) e Sucre (42 000 hab); 

- no Peru: Cuzco (50 000 hab), Iquitos (40 000 hab) e Huanuco (15 000 hab); 
- na Colômbia: Florência (21200 hab). 
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Os dados acima, no que tocam às cidades brasileiras, foram extraídos do 
censo de 1960 e se referem exclusivamente aos núcleos urbanos, enquanto os 
dados das cidades estrangeiras são menos recentes, e ao que parece se referem 
aos globais dos municípios respectivos, embora as fontes não o esclareçam. 

O tipo regional característico é o seringuei·ro, elemento mestiço, mais índio 
que branco, que nas matas amazônicas extrai o látex. Há ainda na área da 
bacia um grande contingente de índios reunidos em tribos, grande parte das 
quais se apresenta num estágio primitivo de cilivilização. outros se aglomeraram 
em tôrno de missões religiosas, onde xecebem os primeiros estágios civilizadores. 

Os brancos se cingem, via de regra, aos núcleos urbanos, nos quais, em par
ticular fora do Brasil, ainda se assinala um forte contingente indígena. 

o único elemento estrangeiro . que conseguiu se fixar na bacia em um grupo 
relativamente considerável foi o japonês. A parUr de 1929, o baixo Amazonas 
(Maués, Parintins, Tomé-Açu e Monte Alegre) vem recebendo algumas levas 
de imigrantes japonêses, que ali se localizaram, introduzindo na região a cul
tura da juta e da pimenta-do-reino. 

2. 3 - Apreciação 

A bacia, pelos seus aspectos históricos e demográficos, se apresenta com 
as seguintes características: 

- Imensa região pràticamente inabitada, constituindo mesmo um verda
deiro desafio, através dos tempos, a sua colonização .e seu povoamento; 

- Os surtos de desenvolvimento vêm-se prendendo a focos de interêsses 
variados, quase sempre locais e transitórios, exceção feita à produção extrativa 
vegetal que, no período áureo da borracha, atingiu a área como um todo; 

- A menos que surja um fato nôvo, com elevado índice de interêsse que 
abranja tôda a bacia, a sua coloni2'1ação e o seu povoamento constituirão, ainda 
por muito tempo, um sério problema, se bem que atualmente, pelo menos por 
parte do Brasil, vem sendo melhor equacionado. 

3 - FATORES ECONÔMICOS 

3 .1 - Produção Extrativa 

3 .1. 1 - Produção extrativa mineral 

Três produtos merecem destaque: o petróleo, o manganês e o estanho. 

PETRóLEO 

No Brasil - A Petrobrás vem pesquisando a área 'desde 1953, tendo já per-
furado alguns poços produtores. , 

A região de Nova Olinda, após a obtenção de dois poços produtores, foi 
alvo de sondagens mais detalhadas, levando a resultados pouco satisfatórios e 
a área foi classificada como "pouco atrativa". 

Alguns fatôres, entre os quais citamos a existência de blocos de . eruptivas 
basálticas de grandes dimensões sob o capeamento sedimentar da área, já re
ferida no estudo da geologia, vêm acarretando grande insegurança no seleciona
mento das áreas, pelos processos ora adotados. A fim de possibilitar· uma sele
ção em melhores condições, decidiu-se a Petrobrás por uma política "explora
tória", o que já permitiu a eleição de algumas áreas, entre as quais podemos 
citar a de Rosarinho e a de Autás-Mirim, no estado do Amazonas e a do Juruá
Mirim, no Acre. Destas três, a primeira apresenta as melhores perspectivas e 
vem merecendo prioridade, sem contudo ter ainda revelado nada de concreto; 
a segunda, a do Autás-Mirim, já apresentou um poço produtor (apenas 4 barris 
diários) e um perfil animador para outro poço; e, finalmente, a terceira, si
tua-se em região muito semelhante (e relativamente próxima) à região do pe
tróleo peruano. 

Na Bolívia - A maior parte da produção atual boliviana (cêrca de 80%) 
provém dos campos da região Camiri-Guaruí, que. se situam nos limites entre 
as bacias do Amazonas e do Paraguai (aí presente pelo seu afluente o Pilco
maio). Apresenta interêsse para o Brasil por ser, atualmente, a região petrolí-
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fera boliviana mais ·próxima_ a Santa Cruz De La Sierra. i!:sse intérêsse, entre
tanto, diz mais respeito a áreas do Brasil situadas fora da bacia do Amazonas. 

No Peru - O Peru possui imensas reservas prospectadas a.o longo dos rios 
Ucaiali e Huallaga, de existência já comprovada, sendo o petróleo comercial
mente explorado em Aguas Calientes, pela "Compafüa. Petrolera Ganso Azul' e 
em El Oriente, pela "Compafüa de Petroleo El Oriente". A primeira tem seus 
campos localizados às margens do rio Pachitéa, afluente do Ucaiali, e a segunda, 
próximos a Contamana, às margens dêsse último rio. 

Estudos realizados em outras regiões mostraram uma alta possibilidade de 
existência do precioso líqcido às margens do rio Chincha, afluente do Madre 
de Dias, além de indícios em outros locais da bacia. 

O interêsse dêsse petróleo, para o Brasil, se prende ao fato de seu escoa
mento ser mais fácil descendo o Amazonas, em virtude da dificuldade de trans
posição dos Andes. Conforme veremos mais adiante,' dali provém o óleo que 
alimenta a refinaria de Manaus que, por seu turno, abastece de combustíveis 
grande parte da área da bacia. 

MANGAms 

As ocorrências de manganês já assinaladas na área situam-se na serra do 
Navio no Amapá e na bacia do rio Aripuanã (afluente do Madeira), no estado 
do Amazonas. 

A primeira, mui-to mais importante, apresenta os seguintes dados: 30 mi
lhões de t de minério de alto teor (acima de 46%) , sendo 20 milhões cubadas 
e 10 indicadas;· e 12 milhões de t de minério de baixo teor (30 a 40%), Vem 
sendo explorada por uma companhia de capital misto (nacional e americano) , 
a Icomi, para fins de exportação. Sua produção em 1961 foi de 775 000 t, mais 
de 3/4 da produção nacional. 

A segunda vem sendo explorada pela Mineração Bonfim S.A., também para 
fins de exportação. Em 1961 exportou apenas 6 000 t de minério de alto teor 
(acima de 46%). As prospecções continuam no sentido de avaliar a potenciali
dade das jazidas. 

ESTANHO. 

No Brasil - Na área já foram assinaladas ocorrências de cassiterita em 
Rondônia e no Amapá. Em ambos os locais não foram ainda assinalados de
pósitos primários e a exploração vem sendo feita sob a forma de garimpo, 
sendo de se notar grande número de ·companhias atuando em Rondônia, algu
mas ligadas a importantes grupos econômicos nacionais. Esta última informa
ção ligada às declarações do geólogo indiano Mahadevan que percorreu aquêle 
território às expensas da Unesco "definitivamente sou de parecer que todo o 
território de Rondônia ao S de latitude 9º 14', é por excelência uma região 
de cassiterita", permite-nos considerar que êste valioso minério poderá desem
penhar papel importante no desenvolvimento daquela área. 

A produção entretanto, vem sendo pequena, ou seja, em 1961, 49 t para 
Rondônia e 62 t para o Amapá, apenas 1/10 da produção nacional, já por si 

' insuficiente para as nossas necessidades. Parece contudo que .o dado acima, re
ferente a Rondônia esteja a merecer reparos, pois que o Anuário Estatístico 
repete exatamente o dado de 1960, quando houve uma intensificação em 1961 e 
são conhecidos relatórios que acusam uma produção de 350 t para aquêle ano 
(do geólogo Coute Masceti, da Mineração Rondônia Ltda.). 

Na Bolívia· - A produção boliviana, uma das três maiores do mundo, 
provém de 4 principais distritos estaníferos, um dos quais, o do departamento 
de La Paz, tem uma de suas áreas prod~toras na cordilheira de Quinza Cruz 
englobada na bacia do alto Beni. 

Além dêsses três intens da produção extrativa mineral a área apresenta 
algumas ocorrências ainda não exploradas e outras cujas produção pode ser 
considerada pouco expressiva. 

Entre as primeiras desta.cam-se as ocorrências de minério -ae ferro na ba
cia do rio Uatuma, no estado do Amazonas, tendo a prospecção permitido uma 
estimativa preliminar de 500 milhões de t de hematita porosa de fácil redução 

I 
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·coní teor superior aos 55% de Fe; a grande ocorrência de sal-gema denunciada 
pelas pesquisas a cargo da Petrobrás, comprovando uma quantidade da ordem 
de 10 000 bilhões de t; entretanto, os horizontes salinos se encontram a profun
didades superiores a 1 000 m; e algum~s ocorrências de linhito no Amazonas 
e no Amapá, ainda não avaliadas. 

Entre as segundas, ou seja, entre os produtos minerais de produção pouco 
expressiva podemos citar: 

- Diamantes - no território de Roraima: nas bacias dos rios Maú, Tacutu, 
Catinga e Uraricuera e na serra do Tepequem; no território do Ama.pá; na re

. gião de Santa Maria; no Pará: no municipio de Marabá; em Mato Grosso: nas 
cabeceiras do Ai'inos, afluente do Juruena e no alto Araguaia; e em Goiás, nos 
rios Tocantins e Araguaia; 

- Ouro - no território de Roraima: na Catinga e · na serra do Tepequem; 
no território do• Amapá: nas bacias do Oiapoque, do Amapari, do Vilanova e 
do Jari; em Mato Grosso: nas cabeceiras do Arinos; e em Goiás: nos municipios 
de Amaro Leite, Cavalcante e Dianópolis. · 

Conforme ficou assinalado no estudo da geologia, a área da bacia é ainda 
muito pouco conhecida sob êsse aspecto, o que admite algumas esperanças de 
revelações alvissareiras. O carvão mineral, por exemplo, chamou a atenção para 
a bacia Tocantins-Araguaia e os geólogos que examinaram recentemente a área 
foram de parecer que os indícios apresentados constituem "motivo bastante im
portante para o estabelecimento e execução de um programa de pesquisas". 

3 . 1 . 2 - Produção extrativa vegetal 

Nas intricadas, luxuriantes e compactas florestas que cobrem grande parte 
da ba,cia, destacam-se os seguintes produtos com os dados referentes a 1961: 

- o babaçu - no norte de Goiás e na área maranhense da bacia, com 
cêrca de 1/10 da prod~ção nacional; 

- a borracha - em quase tôda a área da bacia, na parte brasileira, produz 
cêrca de 31000 t, ou seja, 95% da nossa produção total. . · 

- a castanha-do-pará - 51700 t, correspondentes a 100% da produção bra
sileira; 

- as gomas não elásticas - a área concorre também com 100% da pro
dução nacional, com cêrca de 6 000 t; são extraídas principalmente da balata, 
da sôrva, da coquirana e da maçaranduba; 

- o guaraná - o estado do Amazonas é o responsável por tôda a produção 
brasileira com 185 t; - , 

- a guaxlma e a malva - o Pará concorre com 90% da produçao dessas 
duas fibras com 11 600 t; 

- o murumuru - o Pará e o Amapá apresentam-se como únicos produto-
res desta oleaginosa com um total de 1 600 t; -

- a piaçava - o estado do Amazonas produz 2 512 t que correspondem a 
15 % da produção nacional; · 

- timbó em raiz - a produção atinge a 93 t, 100% da nacional; 
- madeiras - Conquanto a floresta apresente grande variedade de espé-

cie, estas se encontram muito disseminadas dificultando uma exploração em 
têrmos comerciais; assim, a. exploração de madeiras se cinge às essências mais 
valiosas en~re as quais se destaca o ~ogno, que é exportado. 

3.1.3 - Caça e pesca 

Sob êsse título podemos alinhar alguns produtos que desempenham impor
tante papel na área: os peixes abundam na maioria dos rios da área, desta
cando-se entre as espécies o pirarucu, cognominado de "bacalhau brasileiro"; 
os quelônios, encontrados em grande quantidade nos principais rios da bacia, 
se prestam, êles e seus ovos à alimentação, e suas carapaças, a uma série de 
manufaturas; e os jacarés, também abundantes, cujos couros permitem a ma
nufatura de valiosos artefatos. 

3. 2 - Produção agrícola 

Muitas das condições, na maior parte da área, se mostram grandemente 
desfavoráveis à agricultura em geral. 
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A agricultura de subsistência, por exemplo, ressente-se da necessidade de 
desmatações muito onerosas para um curto período de produtividade, já que 
após o terceiro ano; há um grande declínio na produção de grande parte dos 
relativamente poucos tipos agricultáveis. Apresenta-se, em conseqüência, como 
deficiente para o próprio consumo da região. 

Com a chegada do contingente japonês, após várias tentativas à procura · 
de produtos que se adaptassem àquelas condições, a juta e a pimenta-do-reino 
se ~presentaram com grande sucesso. Ambos, até então consignados em nossas 
listas de importação, passaram a ser produzidos no Brasil, sendo que a pimen
ta-do-reino, ultrapassando o nosso consumo, já permite alguma exportação. Em 
1961, com 100% da produção nacional a área produziu 48 000 t de juta e 4 600 t 
de pimenta-do-reino. 

Além dêsses dois produtos, apenas o cacau tem alguma significação corren
do o Pará, o Amazonas e o Amapá com 2 650 t, apenas l,8% da produção na
cional. 

Dada a disseminação dos exemplares na· densa floresta amazônica alguns 
prodt:tos catalogados na produção extrativa vegetal vêm sendo alvo de cultivo,. 
com~ é o . caso, principalmente, da seringueira (borracha) e do guaraná. 

3. 3 - Pecuária 

A criação de gado se faz extensivamente na várzea, nucleada em tôrno dos 
"tesos" e nas manchas de campo existentes na área. Os maiores rebanhos se lo
calizam no alto rio Branco (território de Roraima), na ilha de Marajó (onde 
se encontra um contingente apreciável de búfalos - 68 000 cabeças) e na região 
do Tocantins (MA e GO) ... A produção se cinge, entretanto> ao consumo da área,. 
com d.eficiência. 

Predominam os bovinos, vindo em segundo lugar, com contingente razoável,. 
os suínos. Os demais não têm expressão. 

3. 4 - Produção industrial 

3.4.1 - Indústria de base 

- Eletricidade - Embora a bacia conte com um grande potencial hidráu
lico, a localização das quedas d'águas se apresenta desfavorável em relação aos 
centros de demanda. Apenas um empreendimento, a · usina Coaracy Nunes, no 
território do Amapá, se acha em construção, devendo, em meados de 1964, pro
duzir 23 kW e ao final da construção 115 000 kW. Situa-se no rio Araguari e 
aproveita a cachoeira do Paredão. A usina do Alto Tocantins em fase de pro
jeto definitivo, atingirá uma potência mínima prevista de 800 mil a 1 milhão 
de kW interessando a uma gran~e parte da área. · 

Por ora, tôda a energia, na área brasileira na bacia, provém de usinas tér
micas, Belém (produzindo 30 000 kW e com 34 000 kW em construção) e Manaus 
(produzindo 22 500 kW) são as duas únicas cidades que dispõem de mais de· 
10 000 kW. Existem usinas menores em Boa Vista, Pôrto Velho, Rio Branco e 

· algumas outras , localidades. 
- Combustíveis - Manaus dispõe de uma refinaria de petróleo, de proprie

dade da Companhia de Petróleo da Amazônia, com capacidade de 5 000 barris
diãrios. Utiliza o óleo cru proveniente do Peru, complementado, quando neces
sário, com o da Venezuela .. O óleo peruano é transportado pelas companhias 
produtoras Ganso Azul e El Oriente e o venezuelano por navios tanques da 
Fronape. Abastece, como norma, os estados do Amazonas e do Acre e os ter
ritórios de Roraima e de Rondônia, e com os excedentes, o Pará e o Amapá, 
tendo já · fornecido, esporàdicamen te, para o Maranhão, Piauí e Ceará. 

· No setor da refinação devemos consignar a existência de refinarias em 
Sucre, Cocha bamba e Camiri, cuja capacidade total orça pelos 11 500 barris diá
rios e que a.bastecem o consumo interno da Bolivia. 

3.4.2 - Indústria de transformação 
Prà.ticamente sem expressão. Há apenas pequenas indústrias de beneficia

mento de gomas, resina e óleos vegetais, de couros e peles, de madeiras de lei, 
de plantas medicinais e alimentícias. Com o crescimento da produção de juta,. 
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vem tendo algum desenvolvimento a indústria têxtil com a fabricação de saca-. 
rias. A manufatura de artefatos obtidos com a utilização da carapaça dos que
lônios e do couro de jacaré merecem citação por constituir atividade peculiar 
à área. 

3. 5 - Vias de transporte 

3 . 5 .1 - Terrestre 

.•. 

• ·-·- · - t.'1W7E Di11 11..fe/A 

--- INU Ml~GA°J'bS 

... H-••••·• ---·· F~,1?0"111 A CQ/11/S/Jl(/~ 

--- llOlNJYllf 

------ ll'OOOYIA EM ESHIDfJS 

Os transportes terrestres na. área têm expressão secundária. 

- Ferroviário 

A mais importante ferrovia assinalada na área da bacia é a que irá de 
Santos, no Atlântico a Arica, no Pacífico, que a cruza em território boliviano 
e cuja conclusão depende do trecho Santa Cruz de la Sierra a Vila Vila (da 
-0rdem de 300 km). Gabe assinalar, entretanto, que a sua importância se reflete 
mais para o Brasil, em áreas não pertencentes à bacia. 

Além desta notamos alguns ramais de importância local, entre os quais des
tacamos: 

No Brasil · 
- E F Amapá, no território do Amapá, com 194 km de extensão, ligando 

Macapçí à serra do Navio, destinada ao transporte de minério de manganês; 
- E F Tocantins, no Pará, com 117 km de extensão; 
- E F Bragantina, também no Pará, com 107 km de extensão; 
- E F Madeira-Mamoré, no território de Rondônia, ligando Pôrto Velho 

a Guajará-Mirim, correspondendo ao trecho em que se interrompe a navegação 
no Madeira; 

No Peru 
- As cabeceiras do Huallaga se ligam ao Pacífico através da ferrovia Cerro 

de Pasco-Lima Callao; 
- as cabeceiras do Urubamba se ligam à bacia interior do Titicaca e ao 

Pacifico pela ferrovia Machupicho - Cusco - Arequipa; 
Na Bolívia 

- Além da citada Santos-Arica, de alguns de seus pontos partem ligações 
para o S que permitem liga.r a Bolívia ao Chile (Antofogasta) e à Argentina. 
Ésses pontos são Oruro, Sucre e Santa· cruz de la Sierra. 
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- Rodoviário 

- No ' Brasil - destacamos pela importância, a BR-14, Belém-Brasília e 
a BR-29, Brasília-Acre. A primeira já estabeleceu a ligação entre os pontos 
extremos, entretanto se apresenta com um trecho, entre Imperatriz (MA) e 
Guamá (PA), sujeito a interrupções periódicas nas longas estações chuvosas. A 
segunda, que se afasta da bacia na região de Cuiabá (MT) , já permite a liga
ção com Pôrto Velho, também com interrupções periódicas. No trecho que vai 
de Pôrto Velho a Abunã (RO), aproveita-se da E F Madeira-Mamoré, e entre· 
Abunã e Rio Branco (AC), já se desmatou uma faixa, que vem dando trânsito. 
precário sob condições meteorológicas favoráveis. Projeta-se o seu prolonga
mento até a fronteira com o Peru, de onde aquêle país a ligará com Pucalpa, 
às margens do Ucaiali. 

Além desas duas podemos citar alguns trechos que apresentam algum in
terêsse· local, como sejam: 

- Caracaraí - Boa Vista - no território de Roraima, cuja importância 
decorre de que em Ca.racaraí a navegação se interrompe na estação sêca (tre
cho da BR-17); 

- Macapá-Calçoene - no território do Amapá (BR-15); 
- alguns trechos no Pará, ligando Belém às cidades de Castanhal, curuçá,. 

Bragança E!' outras; . . 
- e alguns trechos em Goiás, ligando a BR-14 a vái-ias localidades naquele 

estado. · 
Nos demais países as poucas rodovias existentes se cingem à periferia da 

bacia. 

3.5.2. - Aquátil 

As vias fluviais, tendo em vista a navegabilidade dos rios, constituem a es
pinha dorsal dos transportes na área da bacia. No decorrer do estudo da hidro
grafia, foram apresentados detalhadamente os trechos navegáveis. As linhas re
gulares, nacionais e internacionais, se desenvolvem ao longo de todo o sistema,. 
sendo de se salientar o movimento de alguns portos como Belém, Manaus, Ma
capá, Santarém, Pôrto Velho, Rio Branco, no Brasil, e Iquitos, no Peru. 

3.5.3 - Aéreo 

As grandes distâncias a vencer e a precariedade dos transportes terrestres 
atribuem ao transporte aéreo elevado índice de importância. 

As capitais dos estados e dos territórios e algumas cidades estrangeiras,. 
dispõe de aeroportos, sendo de se -destacar os de Belém e de Manaus. Há ainda 
grande número de pequenos campos de pouso, alguns dos quais com caracterís
ticas de campos pioneiros, lançados pela FAB, por vêzes com o auxílio de mis-· 
sionários e índios, em locais de difícil acesso por outros meios. 

Alguns trechos de rio permitem o pouso de a\tiões anfíbios, que são usados 
em escala apreciável. 

3. 6 - Comércio 

O comércio exterior da parte brasileira da área representa ponderável con
tribuição não apenas na tonelagem, como no valor, em particular, pelo ·saldo 
apresentado. · -

Em 1961, os dados registraram uma expórtação de cêrca de 900 000 t (da 
ordem de 7% do total nacional), no valor de 15 bilhões de cruzeiros (mais de 
6% do total nacional), contra uma importação de apenas 300 000 t, no valor 
de menos q.e 4 bilhões de cruzeiros. 

Cabe considerar entretanto, que apenas um produto, o manganês, concorre 
com cêrca de 90% daquela tonelagem e 30% daquele valor. 

O comércio de ca.botagem apresenta certo equilíbrio entre a importação e a 
exportação, acusando, os dados relativos a 1961, um movime:pto da ordem de 
6,5% e 5% do total nacional, respectivamente. · 
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3. 7 - Apreciação 

A economia da bacia tem sua base na produção extrativa, indicio eloqüente 
de um atrasado estágio de desenvolvimento. · 

A produção extrativa vegetal · se estende por tôda a área, enquanto a ex
trativa mineral se localiza em alguns poucos pontos. 

O manganês se destaca pelo volume e valor apresenta.dos. 
O petróleo aparece com a peculiaridade de apresentar a área como, pelo 

menos por ora, a única região brasileira que. conquanto ainda se alimente de 
óleo estrangeiro, independe do tráfego marítimo para o seu abastecimento. 

A produção agropecuária é deficiente e a indústria é pràticamertte inex
pressiva. 

O seu comércio, apesar de apresentar uma contribuição favorável ao nosso 
balanço externo de pagamento, é pequeno se atentarmos para a extensão da ár(>,a 
em compar~ção ao total nacional. 

Nas atividades da SPVEA ·repousam as esperanças no desenvolvimento e na 
valorização econômica de uma região que, ocupando mais de metade do. nosso 
território, apresenta-se num estágio no qual a maioria .dos aspectos deixa muito 
a desejar. · · 

4 - ASPECTOS POLíTICOS 

A área da bacia, interessando diretamente a sete países da América do Sul 
e a nove unidades da nossa federação, além de ocupar uma das · mais vastas 
extensões fracamente povoadas do globo, apresenta alguns aspectos políticos de 
certa relevância. . · 

~im, no setor nacional, cabe assinalar a criação dos territórios· e da SPVEA. 
Com a primeira, a União chamou a si a missão. por demais onerosa para 

os estados, de desenvolver algumas áreas. Já rendeu seus frutos, embora mo
destos, e o Amapá, Roraima e Rondônia, pelo que representam hoje no cenário 
nacional, atestam sobejamente o acêrto da medida. 

Com a criação da SPVEA, organismo de âmbito regional, contando com re
cursos específicos, abriram-se novas perspectivas. É bem verdade que as pee~ 
quisas e o planejamento vêm absorvendo grande parte e, por certo, muito ainda 
terão a absorver_\ dos esforços e recursos disponíveis, pois que, a vastidão da 
área, a precarieaade .do sistema de .transportes e o pouco conhecimento das 
condicionantes principais assim o impõem. 

·No setor internacional alguns problemas chamam a atenção, como o dai 
fronteiras, o da criação do organismo internacional denominado "Hiléia Ama
zônica", o da instabilidade política de alguns países localizados na área, e o do 
contrabando. 

As fronteiras na área se estabeleceram com bases no princípio do Uti P03-
sidetis e o balizamento geral da maior delas, a do Brasil, obedeceu ao estabele
cimento das fortificações lusas citadas na apresentação dos aspectos históricos. 
Os principais aspectos que a revestem são os seguintes: 

- Brasil-Guiana Francesa - As dúvidas tiveram fim com o laudo arbitral 
do Conselho Federal Suíço, de 1 de dezembro de 1900. A França pleiteava gran-
de parte do atual território do Amapá; · 

- Brasil-Guiana Britânica - As dúvidas foram sanadas pela decisão ar
bitral do rei da Itália, em 1904. O Brasil pleiteava o divortium aquarum e a 
Inglaterra uma linha atualmente em território brasileiro. O laudo decidiu por 
uma linha intermediária; 

- Brasil-Bolívia - A mais longa de nossas fronteiras apresentou vários 
problemas, alguns dos quais ainda em aberto. O mais sério foi a questão do 
Acre, que se encerrou com o Tratado de Petrópolis, em 1903, pelo qual o Brasil 
comprou à Bolívia o território em litígio. Persistem ainda algumas questões, 
como sejam a que envolve o trecho que vai do cêrro de Quatro Irmãos às nas
centes do rio Verde, a questão da ilha Guajará-Mirim (lsla Suarez) e a do rio 
Xipamanu. Os entendimentos prosseguem sem grandes percalços. 

Bolívia-Peru - Numa disputa quase secular, houve a questão da região do 
alto Mâdre de Dios, que foi encerrada com a sentença do presidente da Argen
tina, em 1909; 
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- Peru-Equador - É a fronteira mais disputada na área. O Equador plei
teava estender o seu território até às margens do Marafton-Amazonas, enquan
to o Peru considerava sua tôda a região da _província de _ Maynas, que se es
tende entre aquela linha e o rio Putumaio. Durante mais de cento e vinte anos 
falharam tôdas as discussões diplomáticas e tentativas de arbitramento. O Pro
tocolo do Rio de Janeiro, assinado em 1942, estabeleceu a atual fronteira aten
dendo mais ao Peru que ao Equador, com o que êste último não se conformou; 

- Peru-Colômbia - O Peru pleiteava a fronteira no Caquetá, en·quanto a 
Qolômbia a pretendia no Amazonas. Acordaram os dois países, em 1922, pelo 
meio têrmo, lançando a fronteira no ·Putumaio, ·ficando com a Colômbia o "tra
pézio"' de Letícia, que lhe dá acesso ao grande rio. O Protocolo do Rio de Ja
neiro, de 1934, consagrou com pequenas modificações o acôrdo de 1922, resol
vendo então a chamada questão de Letícia, ocorrida em 1932 e na qual um 
grupo de peruanos se apoderou da.quele pôrto fluvial; 

- Colômbia-Venezuela - A arbitragem foi o recurso para dirimir as dú
vidas. A rainha .regente da Espanha, em 1891, decidiu-se a favor da Colômbia, 
fixando a fronteira no dio Negro (Guainia). 

Nas demais fronteiras não foram suscitadas dúvidas. 
O segundo problema no campo internacional foi o da "Hiléia Amazônica". 

A UNESCO, ao criar um organismo internacional vinculado à área, definia pro
pósitos animadores para seu desenvolvimento; entretanto, pareceu a alguns es
conderem-se propósitos mais amplos e pouco confessáveis, originando-se daí 
uma grita que fêz morrer ºno nascedouro aquela organização. 

O problema da instabilidade política de vários países localizados na · área 
é outro aspecto a considerar. Até há alguns anos atrás, embora tal instabilidade 
existisse, não causava maiores pr_eocupações. Após o caso cubano, outras consi
derações devem ser feitas, acrescendo o fato da existência das colônias euro
péias, em partic.ular da Guiana Britânica, pelos problemas que poderão advir 
de sua próxima emancipação. . . 

Um outro aspecto da área é o do contrabando. A grande extensão das linhas 
de fronteiras percorrendo grandes vazios, a existência de algumas riquezas pró
ximas a fronteiras que apresentam acesso mais difícil aos centros dos próprios 
países que aos do estrangeiro (como, por exemplo, é o caso do diamante e do 
ouro do território de . Roraima, mais fáceis de escoar pela Venezuela e pela 
Guiana Britânica), além. de outros fatôres, propiciam campo fácil às ativida
des de contrabando. 

Do que ficou exposto, podemos concluir que a área apresenta -aspectos po
líticos de alguma complexidade sendo extremamente . difícil apontar-lhes solu
ções ou antever o alcance de seus reflexos. Por outro lado; sentimos com alívio, 
uma grande influência da diplomacia na solução de grande número de proble
mas já surgidos; alguns dos quais se revestindo de uma aparente extrema gra
vidade, como foi, particularmente, o caso das fronteiras, e as condições gerais 
da área influindo -também de muito no sentido de amenizar os reflexos advin
dos de quaisquer focos de atrito. 

5 - CONCLUSÕES 

A característica predominante na bacia do Amazonas é a feição contradi
tória com que se reveste grande parte dos aspectos que a envolvem. 

Se analisados sob determinado prisma surgem dando ênfase e chamando a 
atençãó para a área, enquanto observados sob outro ângulo, tornam-se fatôres 
desfavoráveis, retirando qualquer importância que se lhe possa atribuir. 

Assim, por exemplo, a grande extensão apresentando condições geográficas 
~enslvelmente uniformes, permite · que seja considerada uma das maiores uni
dades geográficas do globo, muito bem situa.da em relação aos grandes centros 
mundiais e com possibilidades de abrigar elevado contingente populacional; en
tretanto, essa mesma extensão, traduzida nas · extensas distâncias a percorrer, 
aliada às mesma.s condições que a tornam uniforme, particularmente o clima, 
conseqüente de sua posição relativa à linha do Equador, vem-se constituindo 
um verdadeiro desafio à sua efetiva ~olonização. 

No setor dos transportes, apresentando a mais extensa rêde fluvial nave
gável integrada do mundo, tipo de transporte interno considerado o mais eco-
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nômico, sofre de tal modo as restrições impostas pelas condições gerais aos trans
portes terrestres, que, no balanço geral, a área aparece enfrentando sérios pro
blemas nesse particular. 

O desconhecimento quase total das possibilidades reais da área constituiria 
um fator desfavorável se nêle não se depositassem as esperanças de revelações 
que abriguem as possíveis soluções para os cruciantes problemas da área. . 

o impressionante potencial hidráulico de suas queda.s d'água cede a sua 
passível importância às distâncias que as separam dos centros de demanda. 

Os sérios problemas políticos que a envolvem têm sido- resolvidos, atra
vés dos tempos, mediante entendimentos obtidos pela simples intervenção da 
ação dip}omática. 

E assim por diante . .. 
Tais fatos nos levam a considerar a bacia e o seu futuro como uma in

cógnita. 
Alguns aspectos positivos aliados a algumas medidas político-administra

tivas vêm trazendo uma atmosfera de relativo otimismo. Destacam-se, entre 
êles. as ocorrências revelada:; de alguns minerais, como o manganês e a cassi
terita, no Brasil, e o petróleo, na Bolívia e no Peru, e, no setor político-admi
nistrativo, a criação por parte do Brasil dos territórios e da SPVEA com as ati
vidades que já vêm desenvolvendo. 

No estágio atual, entretanto, a área deve ser considerada, e parece que 
ainda o sera por muito tempo, como desempenhando papel muito secundário 
no cenário nacional e sul-americano. 

O Serviço Central de Documentação Geográlica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Árquivo Corográfico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como seJam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o territ6rlo brasileiro. 



O problema da hora mun-dial * 

Él com incontida satisfação que aceito a honra de encerrar esta brilhante 
exposição, com a qual a Faculdade de Filosofia Santa úrsula trouxe ao · nosso 
conhecimepto algumas das realizações da maior emprêsa ci-entífica da história 
da humanidade: o Ano Geofísico Internacional. ' 

A realização dêste magno trabalho, ao lado dos resultados práticos de valor 
incalculável para o progresso material do homem, do aumento ·ponderável dos 
conhecimentos especula~ivos de alto valor cientifico, trouxe uma contribuição 
de valor moral inestimável, e que foi precisamente a colaboração científica in
ternacional, em larga escala. 

Uma das características principais da ciência moderna é exatamente · esta 
colaboraÇão mundial, sem a qual não poderia haver progresso. Cabe, assim, à 
ciência uma parcela importantíssima de responsabilidade no processo de desen7 
volvimento ético da civilização, qual seja o de contribuir poderosamente para 
o estabelecimento de um clima de compreensão e cooperação entre os povos. 

Dentro dos itens de. trabalho do Ano Geofísico Internacional devemos res
saltar como um dos mais tipicos quanto aos aspectos acima apontados, o pro-
blema da hora. · , 

A medida do tempo constitui, em ciência, um problema de importância ba
silar. Para os fins práticos -a- determinação precisa da hora, sua conservação e 
distribuição interessam não só aos serviços de utilidade pública, como também 
aos geógrafos e navegantes. Para a ciência, constituindo o tempo uma das gran
dezas fundamentais, a sua determinação e conservação representam o problema 
básico do estabelecimento de padrão fundamental. 

Os serviços da hora dos observatórios astronômicos trabalharam separada
mente por longo tempo, como se êles ignorassem a existência uns dos outros. 
Sõmente as determinações das diferenças de longitudes entre dois pontos conec
tavam os dois observatórios interessados. 

A invenção da telegrafia sem fio modificou o aspecto da questão, fazendo 
com que os serviços da hora deixassem de trabalhar separadamente. A partir de 
1910, quando as emissões de sinais horários começaram a ser feitas, a precisão 
na determinação da hora foi-se tornando um fato evidente. · 

Antes de se· haver criado o serviço de emissão de sinais horários, o pro
blema da extrapolação da hora possuía um papel secundário; entretanto, hoje 
em dia a.ssume uma importância capital. Examinemos um pouco êste proble
ma, imaginando uma situação que resume em si o problema da hora. 

Façamos a pergunta: - Que horas são? 
As respostas a tão simples pergunta podem ser as mais variadas possíveis, 

de acôrdo com a natureza ·do interlocutor. Se formos abordados na rua com 
aquela pergunta, podemos consultar nosso relógio portátil e dizer: são 20h 32m, 
tendo a certeza de que satisfizemos a pergunta, porquf:t o êrro que cometemos, 
inferior a um minuto (se temos o cuidado de trazer o. nosso relógio correta
mente acertado) satisfaz às necessidades comuns da vida social. 

Imaginemos que a pergunta é feita entretanto pelo encarregado dos reló
gios de uma companhia de estradas -de ferro. A nossa resposta deverá ser 
20h e 32m quando f ôr ·dado o 3.0 sinal do transmissor de sinais horários do 

. observatório nacional. Poderemos estai: -certos de que satisfizemos plenamente 
_às necessidades, pois o êrro cometido é muito inferior às necessidades de nosso 
interlocutor. 

* "SERVIAM" - n.0 10 - 1960. conferência pronunciada, no auditório da Faculdade Santa 
Orsu1a, pelo Dr. Luiz Muniz Barreto. 
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Se a pergunta fôsse feita por um geógrafo que estivesse determinando as
tronômicamente as coordenadas geográficas _de um lugar para um levantamento 
de primeira ordem, a nossa resposta deveria revestir-se de certas precauções. 
Poderíamos dar a mesma resposta anterior, desde que poucos meses depois en
viássemos correções com as quais êle modificaria a hora previamente fornecida. 
É como se respondêssemos: - Que horas são? Espere dois meses que lhe direi. 

Não há, como pode parecer, nenhum contrasenso nessa resposta; o que há 
são diferentes níveis de precisão na determinação da hora. 

A hora que nos é fornecida pelos transmissores de sinais horários dos obser
vatórios é uma hora extrapolada, uma hora que se espera venham a marcar IJS 
padrões de tempo dêstes observatórios em virtude de seu comportamento já pre
viamente estudado. 

A análise das observações astronômicas de um dado observatório, junta
mente com o estudo de seu padrão de tempo fornece-nos a hora interpolada 
ou semidefinitiva. Nesta análise são feitas correções importantes como a da 
variação da posição dos pólos na superfície da Terra (da ordem de menos de 
30 metros) , e da chamada variação sazonal da rotação terrestre. Dêste estudo 
e desta análise surgem as correções aos sinais horários que constituem a hora 
extrapolada. 

Utilizando-se as recepções dos sinais horários, as observações astronômicas 
e os padrões de tempo de um conjunto de observatórios, ter-se-á a hora de-
finitiva. -

Até uma época relativamente recente os padrões de tempo dos observató
rios eram relógios mecânicos, cujo aperfeiçoamento, embora sempre crescente, 
não c~ega a permitir a precisão do milésimo de segundo, mesmo nas indicações 
da hora por interpolação. As pêndulas conservadas à pressão e temperatura 
constantes avançaram bastante em precisão. . 

o advento dos relógios de quartzo provocou um salto, uma descontinuidade, 
no desenvolvimento dos serviços da hora. o milésimo de_ segundo foi ultrapas-
sa.do, e hoje ·a precisão é algo que impressiona. . , 

Entretanto, o problema da hora persiste, e para resolvê-lo são insuficientes 
as determinações de um só observatório; é necessário recorrer-se ao conjunto 
dos serviços de hora de grande número de observatórios. Cqm esta finalidade 
foi criado o "Bureau International de l'Heure" que, centralizando os dados dos 
observatórios pode fornecer então a hora definitiva, cujo êrro é inferior ao mi-
lésimo de segundo. · · 

Graças, às pêndulas de pressão constante, áos padrões .de quartzo e à hora 
definitiva foi possível pôr em evidência as irregularidades da rotação terrestre, 
que são da ordem do milésimo de segundo. 

As conseqüências da determinação da hora definitiva sôbre inúmeros ou
kos problemas geofísicos e de ordem prática situam a importância do assunto 
e justificam ·ª sua posição no Ano Geofísico Internacional. 

o estudo do deslocamento dos continentes, a determinação rigorosa das lon
gitudes, o estudo dos padrões de freqüência, da propagação_ das ondas rádio-elé
tricas e sua variação, são problemas que interessam aos astrônomos, geode
sitas1 navegadores, aos serviços públicos, aos laboratórios científicos e industriais, 
aos produtores e distribuidores de energia elétrica, aos técnicos e aos pesqui
sadores das telecomunicações. 

Embora seja difícil, em poucas palavras, dar-se uma idéia de conjunto do 
complexo mecanismo que constitui, hoje em dia, um serviço da hora, tentare
mos esboçar as principais fases da operaçãó científica que constitui uma das 
principais atividades do Observatório :t-racional no Ano Geofísico Internacional 
e na denominada Cooperação Geofísica ln ternacional. 

Um serviço da hora é composto de 3 partes essenciais: observação astro
nômica para a hora, recepção e tr.ansmissão de sinais horários, e operação e 
contrôle dos padrões de tempo. 

A observação astronômica objetiva a comparação da rotação terrestre com 
o funcionamento dos padrões de tempo. A recepção e transmissão de sinais ho
rários têm por fim o estabelecimento do chamado observatório médio, o que 
é possível com a obtenção das correções dêstes sinais. 

' 
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A operação e contrôle dos padrões de tempo ao lado do objetivo de esta
belecer uma referência aos fenômenos que dependem do tempo, fornecem a base 
para os estudos das irregularidades na rotação da Terra, e a . tentativa para o 
estabelecimento de uma escala física uniforme de tempo, o que viria a constituir 
o chamado tempo físico. 

Expliquemo-nos melho~ sôbre êstes fatos. O fenômeno periódico que nos 
é' indicado como padrão natural de medida de tempo é o movimento diurno da' 
esfera celeste, ·causado pela rotação de nosso planêta. A rotação da Terra é um 
movimento quase tão uniforme que até há · cêrca de 30 anos era considerado 
um padrão absoluto de medida do tempo. Dêste modo, a observação da passa
gem de estrêlas fundamentais pelo meridiano servia bàsicamente de índice de 
referência ao comportamento dos padrões de tempo. 

O aperfeiçoamento dêstes padrões veio, entretanto, indicar que o fenômeno 
natural da rotação da Terra não é absolutament'e uniforme; não podendo servir 
assim como padrão de. uma grandeza, cuja principal característica é o . fluir 
continuo e linear . 

. Desde Kant já se supunha que a rotação da Terra não poderia efetuar-se 
de modo uniforme, embora as provas experimentais do fato ainda não existis
sem. Não sendp a Terra um sólido indeformável, as ma.rés, os fenômenos geo
lógicos e geofísicos inevitàvelmente modificam a forma do elipsóide de inércia 
terrestre. Estas modificações traduzem-se necessàriamente em discordâncias en
tre uma escala de tempo baseada no movimento orbital dos corpos do sistema 
solar e uma escala de tempo baseada na rotação terrestre. 

Os resultados de observações analisados por Brown, de Sitter (1927), Stoyko 
(1937) e Spencer Jones (1939) confirmaram as previsões de Simon Newcomb e 
as suposições de Kant, Kepler e Lalande sôbre a não uniformidade da rotação 
terrestre. · 

DevemQs considerar 3 tipos diferentes de variações na rotação tle nosso 
planêta: variações seculares, variações de curto periodo . e variações irregulares. 

As primeiras podem ser consideradas como resultantes da constante ·frea
gem que a atração lunar exerce sôbre o globo terrestre pelo efeito das marés, 
principalmente nos mares estreitos e pouco profundos como o mar de Behring . 

. As variações de curto período ou sazonais podem ser atribuídas como caU
sas mais plausíveis o deslocamento de massas, justificando a sua natureza sa
zonal. Estas variações periódicas têm uma importância primordial na definição 
da unidade de tempo, sua conservação precisa, na determinação das freqüên
cias-padrão. Elas não têm, entretanto, grande interêsse no estabelecimento de 
uma escala de tempo. · 

As variações irregulares escapam à uma análise segura, não seguindo ne
nhuma lei, não sendo possível atribuir-lhes uma causa particular. Adimite-se 
que elas são o resultado de variações no momento de inércia da Terra Ce que 
não alteram o seu momento cinético) oriundas possivelmente de efeitos acumu
lados de acelerações e desacelerações pequenas, bruscas e fortuitas. 

O estudo dêstes 3 tipos de variações da rotação terrestre, intimamente li
gado ao problema da hora faz parte do programa do Ano Geofísico Internacio
nal, senâo que o Brasil nêle participa ativamente. 

o" serviço da hora do Observatório Nacional, dotado de equipamento ele·~ 
trônico de conservação, transmissão, recepção e registro da hora, está empe
nhado não só no problema da hora como na determinaÇão das varia.ções sa
zonais da rotação da Terra. 

Para isto, diàriamente são realizados 2 grupos de observações astronômicas 
de passagens meridianas de estrêlas fundamentais, controladas por cronógrafo 
eletrônico comandado pelos padrões de quartzo. O Observatório possui 3 oscilado
res de quartzo, cuja marcha vem sendo estudada há cêrca de 6 anos. O equipa
mento de recepção e transmissão registra dezenas de grupos de sinais horários 
por dia e transmite 6 vêzes por dia por 2 éstações de onda curta, através de 2 
transmissores eletrônicos; faz parte ainda do serviço a transmissão contínua, 
24 horas por dia, dos sinais horários através da Rádio Relógio Federal. 

Para o estudo das variações seculares, nossa pátria conta com a importante 
colaboração do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, 



T R ·A N S CRI Ç ô E S 571 

que mantém um programa de observação com a . câmara lunar de Markowitz, e 
que tem por finalidade a_ determinação precisa da . órbita lunar em relação. às. 
estrêlas fundamentais. 

Neste programa, o Observatório Na.cional também colabora, através de sua 
Divisão de Equatoriais, que desde 1954 vem efetuando uma série sistemática de 
observações de ocultações de · estrêlas pela . Lµa, inici~da pelo sábio Domingos 
Costa e que não foi interrompida com a sua morte. 

O problema da hora _ mundial teve uma grande contribuição para a sua . 
solução com o Ano Geofísico Internacional, não só porque a colaboração inter
nacional em larga escala foi ampliada, como também porque novas técnicas e 
novos instrumentos foram feitos funcionar. 

Entre êstes devemos citar·: .. 
Câmara lunar de Markowitz (chefe do serviço da hora do Observatório de 

Washington) - que determinando a posição da Lua em sua órbita com grande 
precisão fornece base para· a determinação das variações seculares da rotação 
terrestre e conseqüentemente para o estabelecimento de ·uma escala uniforme 
de tempo, o que veio a se chamar. "tempo das Efemérides". 

Astrolábio de André Danjon (diretor do Observatório de Paris) - que é 
um instrumento astronômico para a determinação simultânea da latitude e da 
hora. A sua precisão é maior que a das lunetas meridianas e no futuro virá a 
substituí-las. 

Padt'ões atômicos de tempo além dos osciladores de quartzo, novos padrões 
têm sido experimentados, principalmente pelo National Bureau of Standards ln· 
clusive padrões de césio, utilizando não mais o efeito de . oscilação molecular, e 
sim a própria .freqüência atômica. . · . 

Não devemos. alongar-nos mais nestas considerações sôbre o tempo e a hora) 
pois do primeiro já lhes tomei bastante, e a segunda já é avançada. 

' 

AOS EDITORES: l:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto, registará 
ou come.ntará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão de bibllo_graffa referen~e à georr-c1fia brasileira. 



Resenha e Opiniões 

Desenvolvimento nacional e desenvolvimento regional * 

NAO HA DESENVOLVIMENTO 
SEM PLANO 

1. A idéia de que as leis de economia, 
deixadas em inteira liberdade, produ
zem o resultado "ótimo", valiam para 
um período que já se perde · na noite 

' do neolítico contemporâneo: e é tão 
verdadeira como aquela que afirmasse 
não haver necessidade de regras de trá
fego, nem de sinals luminosos, porque 
os desastres resultantes dessa omissão 
"eliminariam os menos aptos" e. leva
riam à mais eficiente Circulação de pe
destres inermes e de veículos impuní
veis. 

2. Os mais inteligentes críticos do 
planejamento o reconheéem, clara e 
explicitamente. 

Dêles, um dos mais conhecidos, 
Friedrich Hayek, no seu clássico Road 
to ser/dom (e, para êle, "o caminho da 
escravidão" está justamente no exces
so de plano) , afirma de modo explícito 
que: "todo aquêle que não fôr intei
ramente fatalista é um planej ador; e 
todo ato político é (ou devia ser) um 
ato de planejamento". 

3. Se, porém, o plano é na economia 
de hoje "um artigo de pl1me1ra neces
sidade", não é menos certo que pode 
ser - e será multas vêzes - um ve
neno sutil, que mata maciamente a ini
ciativa, ou que entorpece a ação e alu
cina a inteligência, fazendo ver cou
sas onde há apenas palavras. 

Diz muito bem John K. Galbraith 
(Economic development in perspect1.ve, 
1962) que "poucas palavras, nos tem
pos a tu ais, estão mais na moda (are 
more fashionable) nas discussões eco
nômicas ou políticas do que "planejar", 
mas, poucas serão usadas com menos 
precisão". 

E acrescenta: "para alguns, "pla
nejar" é a condição sine qua non de 

• Contribuição da. Companhia. Hidrelétrica 
do Vale do Pa.raiba. a.o 1.° Congresso Brasileiro 
de Desenvolvimento Regional (1965). 

Prof. PAULO SÁ 

desenvolvimento; para outros, é a 
quintessêncla do mal". 

4. Pode-se assim dizer que planejar 
é indispensável; mas tem-se planeja.do 
tão mal e tão lrreallsticamente, que jã 
houve mesmo, depois da última guerra, 
um grupo de experts que se refugiaram 
nas montanhas suíças para "planejar" 
uma campanha universal contra o pla
nejamento. 

Para além, contudo, das palavra! 
de espírito, ·ou das anedotas fáceis, uma 
conclusão se impõe a quem deseje ho
nestamente traçar uma política real· de· 
desenvolvimento, no nosso como em 
qualquer outro pais: o desenvolvimen
to só é eficientemente possível, se se 
planejar o modo de realizá-lo. 

QUE ESPÉCIE DE PLANO 

5. A questão não é "se devemos pla
nejar, mas como devemos planejar" 
(Planned society, yesterday, today, ·to
morraw - do foreword de Lewis Mim
ford). Citando trabalho apresentado às 

_ l, .. Jornadas Luso Brasileiras de En
genharia Civil (Lisboa, 1960) podemos 
completar que, para contribuir para o 
desenvolvimento, o plano deve satisfa
zer a uma série de condições: 

5 .1 - ser baseado num levantamento 
cuidadoso, boas estatísticas, 
mapas bem f eltos, foto-inter
pretação cuidadosa, inquéritos 
com amostras de fato represen .. 
tativas, pesquisa bibliográfica 
bem escolhida. Um plano vale 
tanto quanto os dados em que 
se baseia. E uma das falhas mais 
comuns entre os planejadores é 
a de fazerem brilhantes virtuo
sismos da inteligência ou de ci
tações, estabelecendo-os, porém, 
sôbre fundações sem consistên
cia que acarretam, logicamente, 
a ruína de todo o edifício do 
plano; . 
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5. 2 - o plano deve ser adequado às 
circunstânci.as de tempo, de lo
cal, de elementos dfsponíveis. É 
freqüente verem-se planos fel-

. tos em série,. para atender a to
dos os gostos: e que, na hora 
da encomenda, se tiram das es
tantes empoeiradas para uma . 
utilização, fadada, assim, ao 
insucesso. Um plano só tem 
probabilidades de êxito - só é 
realmente um plano - se pre
parado hic et nunc (aqui e ago
ra) para utilizar do modo mais 
consentâneo às circunstâncias 
existentes, os recursos dos quais 
realmente se disponha; 

5. 3 - o plano não pode ser feito por 
uma meia dúzia de gêniozinhos, 
fechados nos seus gabinetes e 
na sua presumida onisciência. O 
pláno deve ser "a.berto", demo
crático, de modo que "todos os 
elementos (interessados) parti
cipem de sua elaboração" (Di
rectives du Conseil du Plan 
(francês). No rve Plan, da 
França, colaboraram 3 128 pes
soas (sendo 107 agricultores, 
715 empresários, 231 represen
tantes de sindicatos operárfos,. 
691 universitários, elementos de 
profissões liberais, técnicos) . os 
planos feitos em estufa não re
sistem à atmosfera estimulante 
e violenta em que a vida real 
se desenvolve e luta. Só planos 
democràticamente estudados são 
viáveis, numa democracia ver
dadeira; 

5 .4 - o plano não pode ser rígido, tem 
que se ada.ptar às circunstân
cias, variáveis e imprevisíveis, e 
à lição insuperável da experiên
cia. 
Os planos rígidos são quebradi
Ços. A rigidez do plano das "ter
ras virgens" e do plantio do ti
po de Kruschew foi que o levou 
a seu retumbante fracasso e, em 
grande parte, à "desgraça" do 
seu autor; 

5.5 - finalmente, "o plano", para dar 
o rendimento esperado, não po
de ser isolado~ deve insérir-se 
num conjunto mais amplo, ou, 
pelo menos, não entrar com êle 
em conflito. Dizia-se: não há 
ciência senão do geral. Pode-se, 
de certo modo, afirmar: não há 
plano senão geral. 

Essa conjugação do plano se de
ve, aliás, realizar não apenas no 
espaço, completando-se os mais 
restritos nos meios amplos, se
não também na interrelação dos 
vários setores econômicos que 
agem na re~ião planejada. 

O NACIONAL E O REGIONAL 

6. Vimos, assim, em forma esquemá
tica, o que são "plano" e "desenvolvi
mento", têrmos aliás que, na esfera da 
ação, se fazem realisticamente sinôni
mos. 

Vale, agora, verificar se são, ou 
como são, compatíveis o desenvolvi
mento nacional e o desenvolvimento re
gional; o plano de conjunto e o pla
no de um setor. 

Como vimos~ ao estudar os carac- · 
terísticos do planejamento, o plano iso
lado tem muito diminuídas as suas pos
sibilidades de sobrevivência. 

O que quer dizer que os dois tipos 
de desenvolvimento não só são com
patíveis, como são solidários, ou, mais 
ainda, complementares. 

A idéia convém ser ressaltada. No 
Brasil, o individualismo, que é um dos 
tra.ços nacionais do caráter, tem-nos 
quase sempre levado a só transigir com . 
planos de desenvolvimento, desde que 
se refiram a êste ou àquele setor sepa-
rado e autônomo. · 

Daí o processo, muito nosso, de 
substituir um plano orgânico de desen
volvimento, por um rol ou catálogo de 
metas, cada uma das quais valendo por 
si mesma e ignorando as demais. 

A organicidad~e, isto é, a transfor
mação de um múltiplo numa unidade, 
é elemento essencial de um planeja
mento; e condição, quase diríamos in
dispensável, para que o desenvolvimen
to tenha êxito e sentido. 

De modo que planos ou metas iso
ladas perdem extraordi,àriamente sua 
eficiência. Ao passo que quando vá
rios se conjugam, o efeito de uns se 
multiplica nos dos demais, cuja pro
dutividade aumenta em escala eXp<>
nencial. 

7. De modo que todo desenvolvimen
to regional deve prever ou pressupor 
um esquema nacional em que se possa 
inscrever. 

Melhor fôra, aliás, inverter o pro
cesso. E partindo de um plano nacio
nal de desenvolvimento, estudar os de-
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senvolvimentos regionais em que êle 
se reflita. 

Quando possível, dever-se-ia apli
car a regra de Thomas Sharp ( Tawn 
planning): "um planejamento não po
de ter êxito" ou, pelo menos, ter todo 

· êxito, "se começa na unidade inferior 
e · caminha progresáivamente para o 
mais vasto. Deve, pelo contrário, ini
ciar-se no tôpo e espalhar-se de cima 
para baixo". 

8. É claro que essa regra que sugere 
partir do mais vasto para o menor, do 
todo pa.ra a parte, do nacional para 
o regional, vale para as economias 
mais desenvolvidas. 

Naquelas - como a nossa - em 
fase de desenvolvimento, seria irreal 
esperar que só se cogitasse estudar 
o desenvolvimento de cada região de
pois de se haver definido o desen
volvimento de todo o país. 

É que qualquer plano - conforme 
vimos - exige um bom conhecimento 
dos dados sôbre os quais se baseie e se 
funde. 

Alfred Sauvy, mestre respeitado, 
diz, muito claramente (La nature so
ciales>: "Para dirigir o conjunto é pre
ciso possuí-lo. Onde essa "posse" não 
é completa, o trabalho "feito à mão" 

. (quer dizer: planeja.do) sai pior do que 
o que se deixa ao acaso". 

O CASO BRASILEIRO 
9. Ora, no Brasil é impossível, será 
por longo tempo impossível, "possuir' 
a realidade nacional. 

Tão cedo não poderemos ter de 
nossas cousas mais do que um conhe
·cimento fragmentário, aproximado, 
duvidpso. Os dados que entre nós se 
citam, mesmo quando se mascarem sob 
a falsa aparência do quantitativo e do 
estatístico não passam, muitas vêzes, 
de um "disfarçado" palpite. 

Para dar um exemplo muito recen
te, quando se pôs entre nóS o problema 
de habitação, os cálculos, alguns ofi
ficiais, outros particulares, do deficit 
habitacional foram de 8 milhões, de 6 
milhões, de menos de 2 milhões e a 
realidade - se é possível mais um pal-

. pi te no caso - talvez esteja. para além 
do limite máximo (ao menos, se se con
sidera habitação um lugar onde se pos
sa, de fato, estabelecer decentemente 
um lar humano) . 

10. Se o conhecimento global, entre 
nós. ainda é e será por muito tempo 

impossível, o conhecimento adequado 
de uma região menos vasta é tarefa 
perfeitamente exeqüível, · permitindo 
estudar planejadamente o desenvolvi
mento de uma "micro-economia" (ou 
de uma economia média) quando se
ria ilusório partir, para isso, de es
tudos pormenorizados de macro-eco
nomia. 

Está ai um exemplo claro de como 
certas regras que se encontram nos tra
tados, que se repetem irrefletidaménte, 
não podem ser transportadas, tais 
quais, de um pais para outro, de uma 
região em pleno desenvolvimento para 
outra em fase de se desenvolver. 

UM EXEMPLO: O VALE DO 
PARAíBA 

11. Feitas tôdas essas considerações 
de ordem geral, poderemos agora ten
tar a sua. aplicação a um caso parti
cular, que lhes permitirá uma apreen
são mais realista. 

Vamos, então, examinar (do pon
to de vista que é o do nosso trabalho) 
o estudo dos problemQ.s que se impõem 
a uma grande emprêsa e a uma ex-

. tensa região do pais. 
Seja, assim, o caso da CHEVAP. 
A Companhia Hidrelétrica do Vale 

do Paraíba constituiu-se, originária e 
precipuamente, para contribuir na so
lução do problema energético de uma 
zona em que as f antes de energia não 
superabundam em relação às necessi
dades do seu próximo futuro. 

O PROBLEMA DA ENERGIA 

12. Considerado na sua totalidade, o 
problema da origem da energia no 
Brasil está ainda num estágio bastan
te embrionário. 

Embora essas estimativas sejam tô
das ela.s falhas e pouco fundamenta- -
das, podemos, para simples "indicação" 
de um esbôço ·de panorama econômico, 
distribuir a energia aproveitada no 
Brasil pelas seguintes fontes: 

lenha . . . . . . . . . . . . . . . . 70% 
carvão . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
petróleo . . . . . . . . . . . . . 7 % 
eletricidade . . . . . . . . . . 3 % 

"Economia de lenha": é essa, em 
grande parte, a idade em que vive ain
da o nosso país. 

13. Particularizando, agora, para o 
caso de energia elétrica, vejamos qual 
a nossa situação real. 



RESENHA E OPINIÕES 575 

·Possui o Brasil, hoje, um total 
aproximado de 6 milhões de kW ins
talados com uma produção total, por 
ano, da ordem de 28 mil milhões de 
kWh. 

Para situar êsses nrimeros, podere
mos compará-los aos dos Estados Uni
dos que têm cêrca de 200 milhões de 
kW instalados, ou sejam 33 vêzes mais 
do que o nosso país; e que produzem 
anualmente 800 mil milhões de kWh, 
mantendo-se mais ou menos a mesma 
relação entre as potências instaladas 
e os consumos por ano. 

(NOTA - Parece-nos -útil, de pas
sagem, fazer aqui urna simples refe
rência à maneira de fornecer os da
dos. Usamos, ao invés do "bilhão" que 
se encontra em quase tôdas as esta
tísticas, a expressão mil milhões. Isso 
porque · e expressão "bilhão" tem, de 
acôrdo com a decisão das conferências 
internacionais e com o uso na maioria 
dos países europeus e na quase totali
dade dos países latinos, o valor de "l 
milhão de milhões" - segundo a cha
mada regra dos 6 N em que as clas
ses, variam de 6 em 6. Evitamos por 
isso, o têrmo bilhão que é, assim, am
bíguo, valendo nos Estados Unidos -
e para a maioria das citações brasilei
ras - 1000 vêzes menos do que na Eu
ropa ou no Uruguai e na Argentina (o 
que tem levado a lamentáveis · confu
sões na comparação de estatísticas das 
e\ uas origens) . 

14. Voltando, agora, ao exame dos da
dos relativos à energia disponível no 
Brasil, veremos que · se estima o nosso 
potencial hidráulico "aproveitável" em 
100 milhões de kW, (o que mostra que 
dêle utilizamos apenas cêrca de 6% e 
que comparados, ao "já instalado" nos 
Estados Unidos, estamos numa situa
ção de bastante penúria) . 

Quanto ao consumo per capita é 
êle, no Brasil, de 350 kWh (são. os 28 . 
mil milhões divididos pelos 80 milhões 
de brasileiros) quando é de 1 400 kWh 
na URSS, 4 800 nos EUA e 9 300 na No
ruega. 

Mostram êsses dados como, do pon
to de vista elétrico, estamos energé
ticamente atrasados; e indicam clara
mente a necessidade de um conside
rável esfôrço se quisermos recuperar 
um pouco do nosso atraso e estabele
cer, em bases sólidas (mais sólidas do 
que a da "economia de lenha") a nos
sa estrutura econômica. 

Em conferência pronunciada no 
ano passado na Escola Superior de 
Guerra, o engenheiro o. Marcondes 
Ferraz dizia que a nossa produção de 
energia deve crescer por ano de 12 a 
15%, ou seja, algnma cousa como de 
3,3 a 4,2 mil milhões de kWh por ano 
(crescend9 ês~e número exponencial
mente). 

A potência instalada deveria au
me~tar de 700 a 900 mil kW por ano 
(sempre com um crescimento exponen
cial). 

De a.côrdo com os dados da mes
ma conferência, temos atualmente um 
programa de construção "algo' tumu
tualdo" (quer dizer: não adequada
mente planejado) total de 4 milhões 
de kW, e que levaria o total a 10 mi
lhões de kW. 

Ora, admitidas as taxas de cresci
mento de 12 a 15% previstas pelo eng.0 

Marcondes Ferraz, precisaríamos, em 
1970, de alguma wusa como de 13 a 19 
milhões de kW, o que mostra como o 
que se está fazendo é ainda tímido e 
insuficiente. 

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E 
. PLANEJAMENTO DO CONSUMO 

15. Isso põe, no concreto, uma ques
tão sôbre a qual desejaríamos chamar 
especialmente a atenção dos técnicos. 

Em resumo, podemoB colocá-Ia sob 
essa forma: 

15 .1 - planeja-se, às vêzes, indiscri
minadamente a "produção"da 

. energia; 
15. 2· - ora, a energia é apenas meio 

.para um fim, em outras pala
vras, elemento indispensável 
para produzir os bens de que 
realmente se necessita; 

15 . 3 - mas o que importa são exata
mente êsses outros bens; 

15. 4 - logo, não s"e deve planejar ape
nas a produção da energia: de
ve-se planejar (paralela ou 
mesmo previamente) o emprê
go dessa Emergia na produção 
de bens mais necessários. 

16. Parece-nos que, sobretudo com a 
escassez de energia já vista e com um 
consumo per capita tão pequeno como 
é o brasileiro, é indispensável, quando 
se projeta um sistema de eletricidade, 
planejar logo como consumir a ener
gia produzida com a máxima eficiên -
eia de modo a contribuir para o de-



.576 BOLETIM GEOGRAFICO 

senvolvimento da região nos setores 
mais adequados. 

De outro modo, é inevitável que se 
perca uma parte considerável dos be
nefícios que o projeto poderia trazer. 

Porque se o seu emprêgo não f ôr 
·eonvenientemente planejado, o habi
tual é que se destine a usos de menor 
1mportância e que não deêm ao pa.ís 
uma compensação adequada pelo que 
tiver despendido com a instalação do 
potencial elétrico. 

Usar-se-á a energia em indústrla.s 
-de somemos importância; quando não 
fôr empregada em . fins de demagogia 
política, como seja, muitas vêzes, a ilu
minação de lugarejos aos quais a cor
rente elétrica é levada por longas e 
custosas linhas de transmissão para 
simples conquista de um eleitorado dis-
ponível. · 

Somente com um plano bem estu
dado poder-se-á ter uma garantia de 
que se vai tirar da energia. (às vêzes 
produzida com sacrifícios monetárlos 
muito sérios) todo o rendimento de que 
ela é capaz, para o desenvolvimento 
econômico da região. 

t preciso repetir que somos pobres 
de energia elétrica (ver itens 11 e 12). 

A energia elétrica, entre nós, é de 
difícil obtenção, exigindo, como tem 
·exigido, obras admiráveis de engenha
ria, fazendo, às vêzes, com que os cur
sos d'água tenham de transpor linhas 
divisórias de bacias para serem lan
çados na outra vertente, aproveitando 
desníveis que não existam na bacia 
originária. 

- Por isso, é um intolerável desper
dício econômico produzir essa energia, 
que tanto custa, sem. estudar o melhor 
meio de aproveitá-la, nas indústrias 
capazes de impulsionar mais eficaz-· 
mente o desenvolvimento do país. 

Observe-se, ainda, que "incidência 
do custo da energia é da ordem de 1 % , 
em média, no custo da produção bra
sileira" (0. Marcondes Ferraz, op. cit.) ; · 
e isso confirma o absurdo de, no plane
jamento, considerar apenas êsse 1 % , 
deixando ao capricho do acaso. os 99% 
restantes. 

UMA TV A BRASILEIRA 
17. No caso da bacia do Paraíba, o 
problema se apresenta de uma maneira 
clara e incontestável. 

Temos, em primeiro lugar, tôda 
uma região em pleno -renascimento 
econômico. 

Procuram-na os capitais para in
vestirem-se em indústrias de todo gê-
nero. · . · 

Bem planejadas essas indústrias, 
poder-se-â retirar delas uma produção 
dos bens mais remuneradores e mais · 
adequados, fazendo do vale "uma es
pécie de TV A brasileira"~ 

A simples citação do exemplo rea
lizado na América mostra como a cou
sa é exeqüível e que admiráveis efeitos 
produz. 

A Tennessee Valley Authority nun
ca pensou em projetar simplesmente 
os grandes aproveitamentos hidrelétri
cos. Tratou, desde logo, de considerar 
o problema em conjunto, estudando, ao 
lado da produção de energia, a sua uti
lização melhor e mais econômicamente 
aconselhável. 

O resultado, o TV A, foi aquilo que 
um conhecido · escritor contemporâneo 
classificou como "a maior .realização 
dos Estados Unidos neste século, no 
terreno econômico, social e político". 

O que se fêz no vale Tennessee, 
poder-se-á repetir, guardadas as pro
porções, no Yale do Paraípa. 

18. Para isso, é indispensável o' estu
do slstemâtico e completo de tôda a 
bacia do rio; desde o seu alto curso, 
com os armazenamentos possíveis e a 
verificação do seu melhor aproveita
mento para o conjunto, até o seu cur
so inferior, do qual, abaixo de Santa 
Cecília, pode-se dizer que não se tem 
um conhecimento real e sistemático. 

Funil interessa diretamente, pri
meiramente à baixada Jacareí - Ca
choeira; mas é claro que estende a sua 
ação muito mais longe. 

E sendo, no momento, a obra im
portante da produção de energia, em 
curso no vale, é claro que será perfei
tamente natural que em tôrno da 
CHEV AP se processem os estudos re
la ti vos ao desenvolvimento regional de 
tôda a bacia média do rio. · 

19. Conforme salientamos, a energia 
representa apenas um melo (embora 
meio indispensável) para. uma série de 
fins (que são a produção industrial, 
utilizando a energia produzida). 

É, contudo, um meio d~ maior im
portância, sobretudo diante da fome 
de energia de que sofre tôda a nossa 
economia. 

De modo que o .primeiro estudo a 
ser feito, se se quer desenvolver o vale, 
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é o que se refere à melhor maneira de 
·aproveitar o potencial hidráulico do 
rio, não do ponto de vista isolado des
sa ou daquela parte da bacia, mas sim 
do ponto de vista de todo o conjunto. 

20. Põe-se ai, desde logo, um proble
ma, do qual evidentemente .não pode
remos tratar nesse trabalho, uma vez 
que estamos considerando o Paraíba 
apenas · como uma ilustração das rela
ções existentes entre o desenvolvimen
to local e o desenvolvimento de uma 
região mais vasta. 

É a quest~o de saber o que será 
"econômicamente mais aconselhável" 
(e, também, convém · dizê-lo, social
mente mais justo); se se devem apro
veitar as descargas do têrço superior 
da bacia apenas para a utilidade das 
regiões marginais ou próximas; ou se 
convém, pelo contrário, fazer êsse apro
veitamento de modo que sirva "suces
sivamente" a tôda a bacia., até o seu . 
curso inferior. 

Energ'la, agricultura, saneamento 

E ai há a considerar, pelo menos, 
três apesctos diversos do problema: "o 
energético e industrial", "o agricola" 
e ''o de saneamento". 

o aproveitamento energético 

20 .1 - Sob o aspecto energético, con-
. sideremos a possibilidade 

"esquemática" de um armaze
namento de 5 mll milhões de 
mª no alto-Paraíba. 
Vma solução lembrada é, como 
se sabe, o aproveitamento 
principal dessa massa hidráu
lica na própria bacia superior, 
inclusive com seu transbôrdo 
para outra bacia. · 
Há, porém, como estudo possí
vel,. o que consideraria a utili
zação de uma parte dessa água 
"ao longo do próprio rio", num 
aproveitamento "em série". 
Nesse caso, imaginemos que, 
dos 5 mil milhões retidos; se 
usassem, por ano, 3 mil mi
lhões de mª ao longo do curso 

· do rio; o que daria, em média, 
uma descarga de perto de 
100 mª por segundo (tomando, 
com aproximação · suficiente 
para o caso, 1 ano ·= 30 mi
lhões seg). 
Ora, sabe-se que, aproximada
mente 1 mª/seg dá 10 kW por 
m de desnível. 

Os 100 mª/seg admitidos da
riam, então, 1 000 kW por m 
de desnível. 
Se admitirmos, apenas para 
sentir a ordem e · grande
za do assunto, que os 100 m• 
possam aproveitar, em "apro
veitamentos· sucessivos" ao· 
longo do rio, um total (esque
mático e de comparação) de 
300 m de desnível, teriamas que
os 3 mil milhões mª considera-. 
dos dariam para a bacia um 
total da ordem de 300 mil kW .. 
Vê'-se a importância que teria, 
do ponto de vista puramente
energético, a solução encarada. 
Uma potência dessa. proporção 
permitiria, no vale, a previsão
de um nôvo parque industrial 
capaz de contribuir poderosa
mente para o desenvolvimento 
da região e do pais (dada, in
clusive, à sua excepcional si
tuação face aos núcleos pos
síveis do consumo). 

Agua e agrieultura 

20. 2 - Sob o aspecto agricola, as· 
águas do Pa.raiba poderão in
tensificar, em escala extraor
dinária, a produção agrícola da 
região. · 
Sem entrar, mais uma vez, no· 
exame mais profundo do as
sunto (que excederia de muito· 
a nossa competência e trans
cenderia, sem dúvida, o âmbito 
dêste trabalho) poderemos
afirmar, com os dados existen
tes, que a agricultura no Bra
sil é ainda uma agricultura de 
rendimento extremamente bai
xo. Citemos, apenas. uns pou
cos dados que o demonstram. 
A Conjuntura Econâmica de
janeiro · de 1957 comparava o 
rendimento, em arrôbas por al
queire (a unidade, evidente
mente, é ilegal e estranha) , da 

• cultura algodoeira de São Pau-
lo e nos Estados Unidos, em. 
vários anos: 

1946-7 
1954-5 
1955-6 

São Paulo Est. Unidos 

103,4 126 
130,7 181 
100 223 

O que há, desde logo, a obser
var é a diminuição de rendi
mento entre nós (no último. 
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ano) comparado ao permanen
te aumento na América. 
Mais ainda: nos campos da 
cooperação, assistidos em São 
Paulo pela Comissão Especial 
de Algodão, o rendimento foi: 

em 1954-5 . . . . . . ~70 
em 1955-6 . . . . . . 229, 

o que mostra que os valôres 
americanos seriam reproduzí
veis entre nós, se melhorásse
mos os nossos métodos cultu
rais. 
Estudo publicado no Correio 
da Manhã, de 10 de maio de 
1959, fornece dados ainda mais 
expressivos. Segundo êles, têm
-se, para diferentes culturas, 
os seguintes rendimentos: 

a) café - Brasil 4 t/h 
Colômbia 5,5 " 

b) arroz - Brasil 1,5 " 
Egito 5,2 " 

c) milho - Brasil 1,2 · " 
Itália 2,6 " 

Ora, para essa tão baixa pro
dutividade, influem, em nossa 
agricultura, vários fatôres: 
falta de adubos, mínimo de 
mecanização, irrigação defici
ente, etc. 
:t!:sse último elemento seria evi
dentemente eliminado ou re
duzido, se se pudesse aprovei
tar a água do rio para irrigar 
as culturas ribeirinhas. Con
vém aqui citar a curiosa ex
pressão de um grande técnico 
indiâno, segundo o qual "a sê
ca é, para a lndia, um presen
te dos deuses": porque obriga 
a substituir a distribuição ir
regular e caprichosa das chu
vas por uma irrigação sistemá..: 
tica e racional que garante e. 
aumenta, extraordinàriamente, 
o rendimento das terras. 

Agua e saneamento 

20. 3 - Finalmente, sob o "aspecto de 
' saneamento". á.s águas da Pa

raíba têm uma importância 
primordial. É que nêle pôe-se, 
num grau de extrema gravi
dade, o duplo problema de 
abastecimento d'água e o do 
esgôsto. · 
O primefro, com o desenvolvi
mento · da região e o" aumento 
das populações marginais, exi-

ge um suprimento crescente de 
água e de água que seja garan
tidamente potável. 
Ora, a descarga do rio, em 
épocas de estiagem, desce a ní
veis que ameaçam rigorosa-
mente de sêde os habitantes. 
Isso do ponto de vista "quan
titativo." 
Há porém, a considerar, não 
menos importante, o aspecto 
"quantitativo", ligado êsse ao 
problema dos esgotos a que, 
também, nos referimos. É que, 
mesmo se houvesse "água su
ficiente'', não seria "água ade
quada", uma vez que o rio é o 
escoadouro obriga tório dos es
gotos sanitários das cidades 
marginais que poluem bacte
riolôgicamente a água captada 
(além de a prejudicarem de 
outro ponto de vista, do con
sumo alimentício), ameaçando 
permanentemente a saúde, 
com as epidemias (e endemias) 
de origem hídrica, tão fàcil
mente dissemináveis. · 
Talvez mais grave ainda do 
que a poluição sanitária, é, sob 
certo aspecto, a poluição quí
mica. 
Com efeito, ·as indústrias ins
taladas no vale despejam as 
suas águas residuais no rio, e 
essas, com suas cargas quími
cas, trazem às águas uma .for
ma da poluição muito mais di
ficilmente eliminável do que a 

, poluição dos esgotos domésti
cos. Sabe-se que se essa última 
poluição é sariitàriamente con
trolável (já se disse que muitas -
cidades do mundo "bebem 
água de esgôto" e a bebem vá
rias vêzes, como acontece na 
bac'ia do Ruhr), os resíduos 
químicos são em muitos casos, 
um pecado sem remissão, ou 
um mal incurável. 
E as águas, uma vez quimica
mente poluídas, nunca mais 
poderiam ser utilizadas ;para 
uso doméstico. 
Essas considerações rápidas 
mostram a inadiável necessi
dade de uma severa política de 
defesa das águas do Paraíba, 
sem a qual, em breve, pode-se 
chegar a uma situação de ver
dadeira calamidade pública, 
tornando, inclusive, impossí
vel o. desenvolvimento econô .. 
co do vale. 
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21. Com a simples indicação, como 
exemplo, do caso do vale do Paraiba 
qué pode, nas devidas proporções, cons
tituir-se numa espécie de TVA brasilei
ro, cremos ter ilustrado as nossas con
siderações sôbre o entrosamento do de
senvolvimento regional no desenvolvi
mento nacional. 

Procuramos mostrar que o plano 
desenvolvimentista deve ser um plano 
geogràficamente mais geral, uma vez 
que a região considerada. só se desen
volve se as regiões circunvizinhas a 
acompanham neste progresso. 

E procuramos salientar, por outro 
lado, que todo desenvolvimento deve 
ser orgânico e de conjunto, porque é 
certo que, cogitar só de desenvolver 
.certos setores sem cuidar de outros. 
leva a um fracasso mesmo naqueles de 
cujo progresso se tenha tratado. 

Não há planejamento particular; 
todo planejamento deve ser "coorde
nado localmente", em todos os seus ele
mentos; e deve-se considerar um todo 
geográfico mais amplo, sem o que não 
dará o rendimento necessário e redun
dará, mais cedo ou mais tarde, num 
fracasso econômico 

A Geografia dos Estados Unidos da América do Norte.* 
AS GRANDES PLANÍCIES 

Terra de tragédia e 
promissão 

Em 1911, um membro do Departa
mento de Agricultura dos - Estados 
Unidos descreveu as Grandes Planícies 
como um território cuja história fôra 
quase sempre marcada pela tragédia e 
cujo' futuro encerrava uma promessa 
incomparável. O mesmo podia dizer-se 
ainda hoje. 

As Grandes Planícies .começam na 
famosa linha de precipitação pluvio
métrica de 5 080 mm, que corre de nor
te a sul, quase cortando ao meio os 
Estados Unidos. O viajante, tão logo 
atravessa essa linha invisível, pode 
perceber nitidamente a diferença nas 
condições climáticas. 

É uma região de calor escaldante 
e de frio enregelador, onde a água é 
mais preciosa do que a propriedade. A 
terra é quase plana, elevando-se mui
to suavemente numa extensão de 640 
quilômetros até encontrar-se abrupta
mente com as montanhas do oeste. 

O clima é rude, a chuva imprevi
sível. Durante dois ou três anos pode 
chover normalmente, para se seguir 
um ano inteiro sem chuva, secando os 
cursos d'água que descem das monta
nhas. o vento sopra sem cessar. o ca
lor é muito forte de julho a setembro; 
vem depois o inverno devastador, a 
neve cobre as casas e os estábulos. Não 
raro as intempéries · destroem num só 
dia o trabalho de um ano todo. 

Por muitas gerações, os cartógra
fos chamaram essa êrma e vasta pla
nície de o "grande deserto america
no". Os primeiros a cruzá-la foram ca
çadores montanheses em busca de pe-

les - os "homens da montanha". 
Quando retornavam com o produto da 
caça, traziam também longas histórias 
sôbre a região. Em breve, verão após 
verão, carroções cheios de colonos 
atravessaram· êsse mar de relva, dei
xando após si apenas os sulcos aber
tos pelas rodas. Porque êsses pionei
ros, que se dirigiam para o oeste, não 
se estabeleceram nas Grandes Planí-

. cies. Parecia não existir razão para 
que êles se fixassem ali. Durante mui
tos anos essa região foi temida e des
prezada como perigosa e estéril. So
mente os índios sabiam como viver nu
ma terra onde não havia árvores nem 
solo que se lavrasse. Caçavam o· búfa
lo, que lhes dava quase tudo: carne, 
couro para as roupas e as tendas, ossos 
para os instrumentos. Era uma época. 
em que os búfalos se contavam por 
milhões. 

Em 1868, as linhas férreas avança
ram para dentro das planícies. Os ca
çadores e os homens que construíam 
as estradas exterminaram o búfalo. Em 
poucos anos, as manadas desaparece
ram e sem elas o índio foi obrigado a 
abandonar a região. Em seu lugar sur
giram o cowboy e o gado do homem 
branco. · ,,,. 

As grandes cidades do leste preci
savam de carne e de couros, e os cria
dores começaram a atravessar as pla
nícies com seus enormes rebanhos pa
ra embarcá-los nas estações ferroviá
rias. Duas ou três gerações depois da 
passagem das primeiras carroças de 
pioneiros pelas Grandes Planícies, não 
havia mais terra boa que não tivesse 
dono. As pradarias do leste estavam 
já ocupadas e os vales da costa do 
Pacífico se tinham povoado de todo em 

" Conclusão. (GentUeza da Embaixada dos EE.UU.). 



580 BOLETIM GEOGRAFICO 
•.. , 

.. 1 ;l 

1 
·.~ 
i 
l 

,1 

AREAS (*) 
METROPOLITANAS 

POPULAÇÃO 
(Censo de 1960) 

Denver • ..•. ........•..••... 
Lubbock ......•....••.•••.• 
Amarillo .........•.....••.. 
Colorado Bprings .•..• . ••.. 
Wichita Falls •••...•••...•.. 
Abilene ................... . 
Pueblo •.•.•.........•••.... 

929 383 
156 271 
149 493 
143 743 
129 638 
120 3T1 
118 707 

• Outras seis cidades da região têm 
mais de 50 000 habitante~. 

J 

J 

AREAS METROPOLITANAS 
Na vastidão das planicies há ·poucas ctdaàes ou vilas, e sómente uma pode ser chamada 

de "Area Metropolitana". Esta ~ a ctdade àe Denver, na orla ocidental das planf.ctes, onde 
começam as montanhas. Denver é uma cidade nova: tem só uns cem anos àe existéncia. Os 
primeiros a se fixarem foram caçadores àe peles e negociantes, que orientavam os pioneiros 
a caminho do oeste. Quando se desçobriu ouro, milhares dos que atravessavam as planícies fo
ram-se estabelecendo em Denver, onde em vez de ouro encontraram prata. Denver veio a tor-
nar-se o centro da indústria extrativa désse metal. · . 

Hoje em dia, Denver é o centro manufatureiro de tôda a região das Grandes Planf.ctes. Nela 
os principais produtos da região são industrializados para posterior distribuiçllo nos mercados 
do oeste. Possui a maior indústria da carne a. oeste àe Chicago. É também uma cidade de 
festivais àe músic4 e d.e arte: o coração cultural da região. 

As outras cidades da planície são pequenas e afastadas. Muitas, porém, tém um futuro 
promissor. As feiras de gado estão dando lugar à tndustrializal;llo. O benefecta.mento ão algo
d.40, refino de petróleo, armazenagem e distribuição de gás natural são os nossos fatôres domi-
nantes de sua vida. eoonômica. - . 

todo. Paulatinamente foram chegando 
às Grandes Planícies os que desejavam 
cultivar êsse solo duro e sêco. 

Foram êsses os primeiros homes
teaàers. O homesteader ou proprietá
rio rural era o agricultor que recebia 
gratuitamente do govêrno federal 160 
acres de terra, obrigando-se em troca 
permitia a construção de cêrcas num 
a viver na gleba pelo menos cinco anos 
e a cultivá-la. Quando chegaram os 
primeiros homesteaders, os indios não 
tinham ainda desaparecido da região 
e o cawboy era o senhor da planície. 
Ambos viam no homesteader um in
truso, que vinha com suas cêrcas e seus 
tratos de terra arada criar obstáculos 
na vastidão descampada. índios, va
queiros e lavradores durante muitos 
anos travaram lutas violentas. Mas 

duas invenções introduzidas na região 
na década de 1870 vieram fazer com 
que a vitória pendesse para os lavra
dores. Uma foi o arame farpado, que 
lugar onde não havia madeira nem pe
dras. A outra foi o moinho de vento 
que puxava a água do subsolo e assim 
nas estiagens, garantia a vida da fa
zenda, fornecendo água para a horta 
e para os animais. 

O moinho de vento salvou os le
gumes e· verduras do agricultor mas 
não pôde salvar da destruição o resto 
de sua terra. O lavrador não se dava 
conta de que -estava arruinando a ter
ra ao cultivá-la em quadrados. Arava 
o campo ao longo das linhas retas que 
delimitavam sua propriedade. O ven
to e as chuvas, que embora esparsas 
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eram fortes, arrastavam para os rios 
o húmus · fecundante, correndo livres 
por essas retas. Nos melhores anos,· me
tade da colheita se salvava; em ou
tros, a perda era total. 

Fazia-se imprescindível um siste
ma de cultivo inteiramente nôvo. Mas 
foi só depois que uma terrível tragé
dia revelou ao povo norte-americano 
a situação das gra.ndes planícies, que 
se compreendeu a premente necessida
de de ajuda e de novos métodos. 

O MAR DE TRIGO 
Na manhã do dia 11 de maio de 

1934, a população de Boston parou nas 
ruas para contemplar o céu toldado 
por uma névoa amarelada. Através 'do 
continente, numa extensão de quase 
3 000 quilômetros, uma densa camada 
de poeira ocultava o sol. Milhões de 
toneladas de areia fina estavam sendo 
levadas para o oceano Atlântico pelos 
ventos incessantes das Grandes Plani
cies. Era o comêço da grande estiagem 
que arruinou a sexta parte do solo nor
te-americano. 

Secaram poços e rios. A poeira in
vadiu as casas, paralisou as máquinas 
e até os moinhos de· vento. As colhei- · 
tas ficaram perdidas. os animais mor
reram de sêde. E dezenas de milhares 
de pessoas abandonaram suas casas e 
foram-se embora da planície. 

Menos de um século depois de a 
terra ter sido arada pela primeira vez, · 
o solo estava devastado. Pois era a 
camada superior dêsse solo que o ven
to arrastava para o leste, como uma 
nuvem sinistra. Não. havia dúvida de 
que o homem falhara tràgicamente no 
cultivo das planícies. Os lavradores 
não haviam utilizado a, terra como de
viam, por não a terem compreendido. 
De que maneira, agora, poderia o re
vestimento do solo ser salvo? Como 
aquela terra agora sêca e nua pode
ria de nôvo ser preparada para pro
duzir, para alimentar populações in
teiras? Até fins ,do século dezenove o 
povoador norte-americano limitava-se 
a trocar de terra quando a antiga dei
xava de ser ·produtiva. Mas agora não 
havia mais terra disponível. A fron
teira fôra alcançada. A região preci
sava de um nôvo tipo de pioneiros -
homens capazes de recuperar o solo 
que seus antecessores haviam arrui-
nado. · 

A gente · que primeiro se ·atreveu . 
a fixar-se nas ·Grandes Planicies vinha 
principalmente (lo norte e noroeste da 
Europa. Estava· acostumada aos-climas 

rigorosos e à -vida . áspera. :S:sses ho
mens tenazes e seus descendentes re
cusaram-se a deixar-se derrotar pelos 
terríveis anos de sêca e sem colheita. 
Estavam decididos a permanecer ali e 
triunfaram. 

As tempestades de poeira fizeram 
com que todos os norte-americanos to
massem conhecimento da espantosa 
destruição do solo nas Grandes Planí
cies. Agricultores, cientistas e funcio
nários do govêrno começaram a traba
lhar para devolver ao solo sua capa
cidade de produzir. . 

. Apenas um grupo de pioneiros eu
ropeus parecia estar obtendo êxito nas 
Planícies. Pertenciam a uma colônia 
de menonistas, severa seita religiosa, 
e eram oriundos da Criméia. Tinha 
trazido suas próprias sementes de tri
go, de um tipo que se dava bem em 
clima e solo semelhantes. Plantavam
-no no outono para amadurecer na pri
mavera ou no verão, sendo conhecido 
como trigo . de inverno. o "trigo ver
melho da Turquia", assim chamado de
vido à sua côr e procedência, foi a pri
meira cultura. indicada para as Gran
des Planícies. Foi também o precursor 
do trigo híbrido, tipo resistente obtido 
com o cruzamento dos trigo8 de inver
no ·e de primavera, hoje largamente 
cultivado na região. 

As Grandes Planícies produzem 
atualmente mais cereal do que o pio
neiro mais otimista poderia ter sonha
do. E isso acontece porque os novos 
agricultores aprenderam a respeitar a 
terra e a fazer culturas rotativas, 
plantando alfafa ou outras legumino
sas que devolvem o nitrogênio ao solo. 
Aprenderam a combater a erosão, a 
reter a água das chuvas~ a terracear 
e a aproveitar o relêvo do solo. Reser
vatórios e barragens conservam no solo 
a água preciosa. 

· Novos métodos de produção aju
dam também a aumentar a renda dos 
triticultores.· Na parte sul da planície, 
o agricultor começa em maio a colhei
ta do trigo de inverno, que foi plan
tado no outono anterior. A medida que 
o verão avança, podem-se ver- milha
res de ceifadeiras-trilhadeiras, com 
suas silhuetas tipicas, recortando a 
paisagem. As máquinas fazem tôdas as 
operações ·da colheita e lançam a pa
lha ao chão para que ela proteja. o 
solo. 

· Com o equipamento moderno, um 
agricultor pode cultivar seus próprios 
campos de · 200 óu mais hectares sem 
qu~lquer ajuda; a .maioria, no entan-
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to, ·aluga .essàs ·máquinas ·para fazer o 
trabalho. As· gigantescas :ceifadeiras
-trilhadeiras começam no extremo · sul 
das Grandes Planícies pela prima vera 
e avançam para o norte (são mais rá
pidas que um homem andando), che
gam até à fronteira canadense, a co
lherem o dourado trigo. O tempo é 
sempre uma ameaça: · um temporal 
pode aniquilar os trigais em poucos 
minutos. Por êsse motivo, as turmas 
das safras trabalham, às vêzes, o dia 
inteiro e grande parte da noite, a fim 
de transportarem o trigo para os gran
des elevadores que . conduzem os grãos 
aos silos. ~sses elevadores são vistos 
ao longo da estrada, a intervalos de 16 
quilômetros. 

A maior parte das Grandes Planí
cies já apresenta boa produção agrí
cola. Os técnicos acreditam que nos 
próximos vinte anos, graças à intro
dução de métodos científicos, as sa
fras aumentarão de 30 % . 

Não é só. Conta-se poder explo
rar o subs.olo. Em algumas partes há 
grandes jazidas de minérios e de pe
tróleo. A indústria começa a chegar 
à região que foi outrora "o grande de
serto" norte-americano. O homem 
principia a compreender as Grandes 
Planícies e estas já produzem frutos. 

A terra dos bois 

A história. das Grandes Planícies é 
uma história · de homens apressados. 
A maioria dos que atravessavam essa 
região vinha de rota batida da bacia 
central para os vales da costa do Pa
cifico. Mas alguns viram nas imensas 
pastagens o búfalo e o boi em núme
ro sem conta e sonharam com o dia 
em que grandes quantidades de carne 
e couro pudessem ser embarcadas , para 
o leste. Graças a êsses homens, as 
Grandes Planícies se tornaram a gran
de região pastoril ·dos Estados Unidos. 

Aquêle gado selvagem que aos mi
lhares vivia nas ricas pastagens das 
savanas, descendia de seis novilhas e 
um touro que haviam vindo com os 
espanhóis para o México em 1852. Por 
volta de 1870, o homem precisava ape
nas de cavalos, víveres e alguns au
xiliares para reunir e aprisionar os 
animais. Do sul e do oeste, foram-se 
aproximando os trilhos das estradas de 
ferro, mas as terminais ficavam ainda 
a centenas de quilômetros. Então os 
boiadeiros iniciaram as grandes jor
nadas que viriam a tornar-se famosas 
nas histórias de cowboys, tangendo o 
gado através das campinas. 

. o gado bravio estava· -espalhad<> 
por milhares de quilômetros na região. 
Tinha de ser recolhido pelos vaqueiro$;. 
·que depois se encarregavam de condu.:. 
zí--lo pelos plainos. De vez em quando 
enfrentavam bandoleiros, temporais 
violentos e viam-se diante de rios em 
plena cheia. Deviam tamb~m a.rrostar 
a cólera dos agricultores cu3os campos 
laboriosamente lavrados eram esmaga
dos pelas patas de milhares de reses,. 
e avir-se com os índios que exigiam 
o pagamento do direito de passagem 
por suas. terras. os·.cowboys tinham de 
ser fortes e valentes. A jornada era 
longa e lenta; o gado devia descansar 
onde houvesse capim em quantidade e 
acampava-se onde houvesse água. · A 
manada podia percorrer 24 quilômetros 
durante o dia. A noite, era pteciso acal
mar os animais inquietos. Os vaquei
ros . revezavam-se durante a noite, ca
valgando em tôrno do rebanho e can
tando suas arrastadas e tristes "bala
das", que terminaram por se incorpo
rar ao. folclore norte-americano. 

Pa.ra os vaqueiros, nada podia ser 
pior do que um estouro da boiada. O 
repéntino ribombar de um trovão, um 
sinal de fogo no capim ·oti um movi
mento assustado de um animal mais 
nervoso podiam provocar o estouro. 
Então o gado se precipitava desorde
nadamente pela campina fora, esma
gando tudo que encontrasse pela 
frente. 

Em poucos anos, a passagem de· 
inúmeros rebanhos foi cavando . tri
'lhas cada vez mais profundas. NÕ fi
nal dessa.s trilhas surgiam cidades 
como Dodge City, denominadas cow
tawns, que viviam quase exclusivamen
te do comércio de gado. Ali os ·vaquei
ros se divertiam e gastavam · seu sôldo. 
A história dessas turbulentas cidàdes 
ainda hoje é contada em livros e em 
filmes. · · ·. 

Os rebanhos aumentaram e a aten
ção dos boiadeiros voltou-se para as 
planícies do norte. Quando o búfalo 
e o índio abandonaram a região, um 
verdadeiro oceano de capim se of ere
ceu para a criação de gad~ Um ho
mem de Chicago descobriu um meio 
de enviar carne fresca para os pontos 
mais distantes - o vagão frigorífico. 
A criação estendeu-se, então, por tôda 
a planície. Mas o terror e as lutas con
tinuavam. Os ladrões de gado rouba
vam cavalos e reses; os índios faziam 
o último ·e desesperado esfôrço para 
manter suas terras; os colonos, para 
cercarem suas propriedades, tinham de 
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travar luta com os ca:uib(J!Jls. Verões 
rigorosos estorricavam o capim e seca
vam os mananciais de · água. O pasto 
sêco incendiava-se fàcllmente. 

Então, no inverno de 1887, caiu a 
grande tormenta. ventos, gêlo e neve 

AREAS METROPO
LITANAS 

Los Angeles .... . ....... ·· .. . 
San Diego . ...... . ... .. . . .• 
San Bernardino ....•.... . • . 
Phoenix . .... : .•.. .. .... ... • 
Salt Lak City •· . . .. .. . .• .. • 
El Paso . . . .. ...........•. . . 
Spokane ..•.. .. .........•.• 
Tucson ..... . ... . .. .....•.• 
Albuquerque . .......... .. . . 
Austin • ........ . ..... . ..... 

CIDADES • 

1'.. 

POPULAÇÃO 
(censo de 1960 

6.742 696 
1033011 

809 782 
663 510 
383 035 
314 070 
278 333 
265 660 
262 199 
212 136. 

Ogden . ............. •·· . . . . . 110 744 
Las Vegas . . . . . . . . . . . . . • • • . . 64 405 
Reno . ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 51 .470 
Yakima ......... . .... . .... , . • 43 284 

De ma:í~. qp 40 000 habitante~. 

castigaram furiosamente a região. Em 
alguns lugares, a neve atingiu 30 me
tros, sepultando casas, homens, ani
mais. Após o terrível flagelo. milhões 
de cabeças de gado jaziam por terra, 
mortas ou agonizantes, em tôda a ex-

habitante por Jcm•, quandÔ no estado de Mas
sachusetts há 229 habitantes por km•. 

A populaçilo se agrupa nos centros de mi
neração, nos pequenos centros de comércio dos 
vales . ou ao longo das batas e angras da costa. 
Entré éles só estendem centenas d.e quilóme
tros de picos al.ttsSimos, despenhadeiros e vas
tos desertos; 

Sómente na costa do- Pacifico existem gran
des cidades, como as do leste do pafs. Los An
geles é o coração da enorme cadeia de comu
nidades semi-suburbanas ao longo da costa. 
Essa cidade expandiu-se .de tal forma que é 
hof e a maior área . metropolitana do mundo 
(1178 km•), englobando mtits de quarentti co
munidades separadas. Entre estas se contam 
HollyWood, famoso centro cinematogrdfico, e o 
fértU vale de San Frtincisco, com seu grande 
"cinturllo 'de la.ranja". e interessante meneio-

. nar que LOS Angeles e suas comunidades-saté
lites dependem, para· seu abtSStecimento de 

Esta imensa região é ti tie menor densidade água, dos grandes aquedutos que descem do 
demográfica dos Estados Unidos. Em certcts ·· vale do owens, a 373 km de dtst4ncia, e do 
zonas do Oregon, a d.enstdaàe nllo chega a 1 - rio Colorado. ; a 627 km. 
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W11oming - Deserto do Ari2ona - A "Pedra Equfübrista11
, Colorado - Patsagem montanhesa 

- Ponte nas Rochosas - tndio siou.:&. 
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tensão dos pastos. Dois meses depois, 
o gêlo e a neve derreteram, provocan
do in unda.ções e trazendo assim novas 
calamidades. A grande tormenta pôs 
fim ao reinado dos boiadeiros. Não pu
deram mais opor resistência aos colo- · 
nos. A era do campo aberto havia ter
minado. 

Atualmente, prevalece nas Grandes 
Planícies um sistema nôvo e mais ra
cional de criação de gado bovino. Mui
tos criadores formaram cooperativas, 
que dividem a terra entre os associa
dos e determinam o número de cabeças 
que devem pastar em cada área. Nas 
estações experimentais, cultivam-se di
versas variedades de capim sob as mais 
variadas condições. Há um trabalho 
conjunto do.s criadores e de técnicos do 
govêrno para o melhor aproveitamento 
da terra. 

Tem-se procurado constantemen
te melhorar a raça do gado. O animal 
nativo, bem adaptado às duras condi
ções das planícies, foi cruzado com o 
hereford, de boa carne, dando o whi
teface, que reúne as duas característi- · 

cas. Após muitos ~nos de experiências, 
um dos principais criadores do país 
conseguiu cruzar o brama indiano com 
o shorthorn norte-americano. o resul
tado é o santa-gertrudes, a primeira 
raça própria criada nos Estados Uni
dos. 

AS MONTANHAS E OS 
DESERTOS 

As montanhas rochosas 

A semelhança das Grandes Planí
cies, a. vasta região das montanhas e 
dos desertos não passava de uma terra 
através da qual os homens corriam em 
demanda do oeste, sem se deterem. 
Buscando terra fértil e ouro, os pionei
ros foram encontrá-los, primeiramen-· 
te quando chegaram às vertentes do 
Pacífico. Ma.s depois se descobriu ouro 
em Pikes Peak e em alguns outros pon
tos das Montanhas Rochosas. E os ho
mens voltaram a estas com muito mais 
pressa do que quando as haviam atra
vessado na. ·viagem de ida. A civiliza
ção fazia a sua entrada nas Rochosas. 

o in6spitq Vale da Morte é o lugar mais baixo dos Estados Unidos. 

3 :- 35 748 
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A irrigação f êz ressurgir a vida. no deserto da Oa.Zif 6rnda, 

As majestosas Montanhas Rochosas 
estendem-se do México ao Artico. 
Como os Alpes, são altas, abruptas e 
alcantiladas. São mais recentes do que 
os Apalaches. Seus cimos de rocha nua 
estão encapuçados de neve, mesmo ao 
sul . . Nos altos vales há remanescentes 
de geleiras, que outrora formaram os 
lagos límpidos e gelados mais em · 
baixo. 

Há mais de 100 milbões de anos, 
a terra foi violentamente conturbada 
na região onde se encontram hoje as 
Rochosas. Na rocha fundida lançada 
para cima, subiram ouro, cobre, chum
bo, pra.ta e outros metais. O grande 
movimento telúrico prosseguiu, erguen
do e derrubando montanhas e de nôvo 
as soerguendo. Surgiu a cadeia de Sier
ra Nevada. Rios de lava fervente vie
ram formar o planalto do Columbia, e 
o Colorado começou a rasga.r o Grand 
Canyon. Enquanto as montanhas se 
elevavam pela última vez, a cadeia Cos
teira rompeu-se, abrindo ~randes fen-

das. Os enormes blocos de terra que 
de vez em quando se deslocam ao lon
go dessas fendas ainda hoje dão orl-
gem a terremotos. · 

o imenso e entrecortado sistema 
das Rochosas compreende 39 cadeias de 
montanhas com denominações diver
sas, sem contar as montanhas submer
sas cujos cimos constituem a.s ilhas da 
costa do Pacífico. 

Até há um século, parecia quase 
impossível o cruzamento das Monta
nhas Rochosas. Depois da descoberta 
de ouro na Califórnia, grande número 
de pessoas atravessou a.s montanhas e 
os desertos, seguindo as trilhas aber
tas pelos montanheses. Hoje, oito fer
rovias e uma dezena de estradas de ro
dagem contornam o grande maciço. 

Na época em que o ouro reinava, 
e milhares de homens viviam em acam- · 
pamentos, teve início a lavoura nas 
Rochosas. Os agricultores vendiam 
seus produtos aos garimpeiros da re-
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g1ao e aos pioneiros que seguiam para 
o oeste. Grande parte dêsses agricul
tores eram mórmons - ou "Latter Day 
Saints", conforme êles próprios se de
nominavam. Pertenciam a um grupo 
religioso que havia trabalhado àrdua
mente e enfretara grandes dificuldades 
em sua peregrinação, à procura de al
gum vale oculto nas montanhas, de 
uma terra que ninguém quisesse. Quan
do o chefe mórmon, Brigham Young, 
viu as águas do .Grande Lago Salgado 
brilhando ao sol, sentiu que ali estava 
o lugar que lhes convinha. 

As antigas águas que chegaram· 
àqueles vales não tiveram saída para 
o mar e dêsse modo se distribuíram eni 
lagos de pouca profundidade. A medi
da que a água se evaporava, os mine
rais iam ficando no fundo dos leitos. 
Estima-se, por exemplo, que o Grande 
Lago Salgado contenha cêrca de 6 bi
lhões de toneladas de sal. Os lagos mu
dam de tamanho e de forma com as 
chuva.s, e às vêzes secam quando a es
tiagem é muito longa. 

Numa região de água escassa1 a 
exploração agrícola era muito difícil. 
E teria sido impossível sem um plane
jamento cuidadoso e um trabalho co
letivo. Os mórmons enfrentaram a dura 
tarefa e construíram mais de ceni ci
dades e inúmeros jardins numa terra 
que outros homens julgavam ter sido 
esquecida por Deus. 

O deserto volta à vida 

No vasto triângulo entre a Si erra 
Nevada a, oeste e as Montanhas Ro
chosas a leste, o clima é muito quente 
e sêco. Mesmo os rios relativamente 
largos, nascidos nas montanhas, secam 
tão ràpidamente que desaparecem an
tes de atingir o extremo do deserto. 
Durante quase todo o ano arde um sol 
abrasador e a temperatura é de 46 a 

. 48 graus à sombra. Mesma aí, porém, 
, chove duas vêzes por ano. Quando che

gam o verão e o inverno, o forte ca
lor do deserto aquece terrivelmente o 
ar. ~sse ar quente se expande e sobe 
a tal altura que provoca a formação 
de nuvens e a chuva cai. Então, du
rante algumas semanas, o deserto é 
todo êle uma sucessão maravilhosa · de 
côres. As ervas rasteiras e os arbustos 
vicejam esplêndidamente, rebentam 
flôres por tôda parte. Formam-se as 
sementes, e depois tudo amarelece e 
seca. Desnudado como é, o deserto so
fre a ação da.s intempéries. O vento 
e a chuva alteram o aspecto das mon
tanhas, criando formas insólitas, que 
lembram tôrres, zimbórios, dentes de 
serra. 

No extremo oeste dessa região exis
te uma zona particularmente desola
da. Os pioneiros que tentaram atraves
sá-la em sua corrida para o ouro cali
forniano deram-lhe o nome de o Vale 
da Morte. Nos seus 225 quilômetros di
ficilmente se encontrará um arbusto 
sequer. É . um antigo leito de lago, 85 
metros abaixo do nível do mar - o 
lugar mais baixo dos Estados Unidos. 

Noo últimos cem · anos, a imensa Mas nesse vasto e silencioso deser-
extensão de terras desertas nos Estados... to há ricos oásis - prósperas cidades 
Unidos vem-se tornando cada vez me- construídas onde os homens encontra
nor. Há três gerações, a terra impro- ram bons mananciais. O Colorado, o Gila 
dutiva estendia-se do vale do Mississi- e outros rios menores fizeram o deser
pi até quase à. ·costa do Pacífico. Pou- to florescer ao longo de suas margens, 
co a pouco, as plantações de milho e da mesma forma como o Nilo sustentou 
de · trigo e as pastagens aproveitadas grandes impérios no deserto do Saara. 
pa.ra a criação intensiva de gado bo- Há muitos séculos, os índios norte-ame
vino e ovino foram reduzindo essa área ricanos utilizavam êsses rios para irri
"morta". ·. gar. os seus campos; ainda hoje; por 

Atualmente, existem ainda de 156 quilômetros e quilômetros através de 
a 186 mil quilômetros quadrados de de- todo o deserto, podem-se ver as ruínas 
sertos nos Estados Unidos. Nos 960 qui- dos canais por êles construídos. 
lômetros que vão de Salt Lake City a .Os primeiros colonos, observando 
Reno, em Nevada., nada existe senão la- êsses canais e: verificando que nas mon
gos e rios secos_, cobras e pequenos ani- tanha.s havia grandes quantidades de 
mais, enorme riqueza mineral e a bele- neve e que o regime de chuvas era 
za áspera do deserto. Algumas áreas bom, não duvidaram de que seria fá
dessa região podem servir para a cria- cil trazer água a essa terra. Se os rios 
ção de gado, mas a maior parte do de- fôssem aproveitados, os vales desérti
serto permanece como tal. Em tama- cos voltariam a produzir. Começaram 
nho, essa região é um império, mas em mudando o curso do rio Colorado, fa
população não chega talvez a ser uma zendo com que êste, em vez de vagar 
cidade. à sua vontade, corresse pelos suaves 
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declives das terras baixas. Obtiveram 
como resultado ·um ano de fartas co
lheitas. Tinham-se esquecido, porém, 
do poder avassalador de suas enormes 
enchentes. Em 1905,· o Colorado rompeu 
um escoadouro e espalhou-se pelos 
campos, formando um lago de 72 qui
lômetros de extensão. Antes que o rio 
pudesse ser novamente dominado, êsse 
lago, com suas águas salgadas, havia 
sepultado plantações, casas e ferrovias. 

Todos - os anos, quando a neve se 
derretia no alto das montanhas onde 
êle tem seu nascedouro, o Colorado 

.. ~. - . 

ameaçava transbordar. No verão enchia 
de lama os canais. Finalmente, os ha
bitantes do vale Imperial compreende
ram seu êrro: deviam regular todo o 
curso do rio, não apenas sua parte mais 
baixa. Era preciso construir uma gran
de barragem onde a.s enchentes come
çavam e não onde terminavam. 

Em 1936 ficou concluída a barra
gem de Hoover; tem mais de 210 me
tros de altura. Produz eletricidade 
para as indústrias do sul da Califór
nia e para a.s casas da região inteira. 
Permite um fluxo constante de água 

A barragem do Grand Coulee, de 1 200 metros àe comprimento, é a maior estrutura de concreto 
armado do Hemisfério Ocidental. Represa o rio Colúmbia, constituindo o maior projeto de 
recuper~ão da terra nos EUA. Produz abundante eletricidade para vários estados ão Pacifico. 
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limpa que se distribui por 290 600 hec
ta.res de terra árida. Então subjugadas 
as águas· vermelhas do Colorado, desa
pareceu o perigo das enchentes devas
tadora.s e hoje o vale Imperial produz 
grandes quantidades de frutas tropi
cais. 

O êxito da barragem de Hoover 
incentivou outros projetos semelhan
tes em todo o país. Para que ela fôsse 
construída, os fazendeiros, as compa
nhias construtoras, os contribuintes, os 
governos esta.duais e o govêmo federal 
puseram de lado os seus interêsses par
ticulares em benefício da coletividade . 
Haviam aprendido a compreender a 
natureza e trabalharam unidos para 
resolver um problema comum. No vale 
Imperial descobriram que a terra ári
da pode converter-se num jardim. A 
terra pode ser refeita. É possível que, 
nas futuras gerações, o deserto norte
-americano desapareça totalmente e 
que outros milhares de quilômetros 
quadra.dos recobrem vida para alimen
tar a população faminta do mundo. 

Em 1952, um milhão de acres de 
área semidesértica, no estado de 
Washington, foi recuperado com água 

-proveniente do Lago Roosevelt, -atrás 
da barragem do Grand Coulee. Essa 
barragem, a maior estrutura de · con
creto do Hemisfério Ocidental, contro
la o rio Columbia. Durante muitos anos, 
os desamparados agricultores ficaram 
mourejando no seu sáfaro planalto e 
dali contemplavam o rio caudaloso que 
rugia. 180 metros abaixo de seus pés. 
Mas o diretor de um jornal local com
preendeu o que tinha de ser feito. Co
meçou a escrever artigos que fizeram 
com que todo o país se voltasse para 
essa região e se interessasse por seus 
problemas. Vinte e cinco anos depois, 
teve início a construç.ão da reprêsa do 
Grand Goulee. Quando a obra ficou 
pronta, 20 000 pessoas se reuniram para 
agradecer a Deus o renascer daquela 
área - do tamanho do estado de Rho
de Island. 

No extremo sul da grande região 
da.s montanhas e desertos, um f azen
deiro do Texas mostrou o que · podem 
fazer os homens -livres em suas terras. 
Seu nome era John Shary, de Browns
ville. Observara êle as valas que os ín
dios faziam para irrigar suas pequenas 
propriedades. Resolveu (era na década 
de 1920) trazer água cientificamente 
para suas terras. Seus 116 hectares de 
laranjeiras produziram com tamanha· 
abundância que os terrenos de todo o 

'· 

vale começaram a valorizar-se celere
mente. Intensificou-se de tar maneira 
o plantio da laranja e outras frutas 
cítricas. que em pouco tempo surgiu a 
ameaça de saturação do mercado. Mais 
tarde, com a industrialização do suco 
de frutas e a utilização da casca de
sidratada como alimento para o gado, 
a economia da zona fortaleceu-se em 
definitivo. A zona ao redor de Browns
ville é hoje uma das ãreas · agrícolas 
mais prósperas do país. É também rica 
em petróleo e gás natural, além de ser 
um centro de veraneio para todo o 
Texas. 

Terras semi-áridas da Califórnia tornaram-se 
produtivas graças à irrigação, como foi o caso 

do Vale de - San Bernardino, perto de 
• Los Angeles. 

O tesouro das rochas 

Em princípios de 1848, um traba
lhador de serraria encontrou, num ria
cho da Califórnia., alguns grãozinhos 
amarelos. Depois de alguma dúvida, 
veio a certeza de que se tinha desco
berto ouro. A notícia espalhou-se ràpi
·damente por todo o continente e atra-
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vessou os oceanos. Num dos maiores 
fluxos humanos da história, milhares 
de pessoas, de tôdas as partes do mun
do, rumaram para a Califórnia em 
busca de fortuna. Devido em parte à 
grande corrida do ouro, todo o conti
nente foi povoado em um século, quan
do alguns haviam predito que êsse po
voamento levaria dois mil anos. 

As pepitas descobertas provinham 
de uma região denominada "Mother 
Lode" (literalmente, filão principal), 
de 192 qufi.ômetros de comprimento por 
1,6 de largura, muito rica em ouro. 
Mas dez anos depois tudo indicava não 
haver mais ouro no "Mother Lode". Os 
pioneiros então retornaram às Monta
nhas Rochosas, onde tinham visto cur
sos d'água amarelos e ouvido histórias 
sôbre ouro e diamantes. Por · volta de 
1860, milhares de homens andaram 
buscando, ao longo das encostas das 
montanhas, amostras sôltas de mine
rais que pudessem indicar ricos filões. 
E assim, na busca do ouro, peneiraram 
por assim dizer todo o cascalho dos 
leitos dos rios. 

Dessa maneira, muitas jazidas fo
ram descobertas no país. Descobriu-se 
minério de estanho em abundância em 
Black Hills, no South Dakota. Um gru
po de garimpeiros que procurava ouro 
perto de Butte, em Montana, encontra 
prata, chumbo, o cobre em quantidade. 
Não basta.va, porém, achar o minério; 
era preciso extraí-lo e beneficiá-lo. Em 
1893, quando a Estrada de Ferro do 
Norte do Pacífico atingiu Butte, a in .. 
dústria da mineração estava bem es- . 
tabelecida. Atualmente, há na região 
58 minas em atividades, operadas pe
los mais modernos métodos. 

Mesmo nos dias de hoje, a mine
ração constitui um negócio perigoso e 
arriscado. Algumas das minas se si
tuam no alto das encostas e o mfoé
rio desce através de trilhas especiais. 
A vêzes um rico depósito não pode ser 
explorado em virtude do custo do trans
porte, que seria maior do que o valor 
do metal retirado. 

Existem, espalhadas por todos os 
antigos locais de mineração, cidades 
abandonadas. Essas cidades, outrora 
prósperas e movimentadas, dependiam 
de mina.s que. produziam riquezas sem 
conta mas que se esgotaram de repen
te. Sem mais razão de ser, as, cidades 
eram abandonadas e morriam. Entre · 
elas figura Rhyolite, nas proximidades · 
do Vale da Morte. Rhyolite nMceu, 
prosperou e morreu num período de 

quatro anos. Sua estação ferroviária 
foi outrora a maior de Nevada e no 
entanto hoje nem sequer os trilhos 
chegam até ela. Em 1859, Virgina City 
era uma cidade onde 10 000 homens 
buscavam desesperadamente tesouros 
nas rochas. Por dezesseis anos, as mon
tanhas que rodeavam Virgina City, Ne
vada, proporcionaram riquezas fabulo
sas em prata e ouro. E um dia, quase 
de repente, tudo a.cabou. Da mesma 
f arma agonizaram e morreram outras 
cidades famosas, Tombstone, Goldfield, 
Cripple Creek, Central City. Ficaram 
as casas vazias, como recordação de um 
passado cada vez mais distante. 

A maior parte do ouro das Mon
tanhas Rochosas foi garimpada. Ou
tros minerais também se extinguiram . 
muito ràpidamente. . 

Bingham, no estado de Utah, é 
atualmente o principal centro de mi
neração de cobre. Há alguns anos, o 
minério de Bingham teria sido consi
derado imprestável por sua baixa per
centagem de cobre, porém métodos 
mais eficientes de extra-ção e benefia
mento vieram valorizá-lo. As minas es
tão situadas numa das cadeias de 
montanhas da grande bacia. Potentes 
máquinas elétricas puxam os trens de 
minério, que deslizam encosta abaixo 
até uma fundição às margens do Gran
de Lago Salgado. Os métodos empre
gados reduzem o custo do minério a 
alguns centavos por tonelada .. As enor
mes reservas durarão muitos anos. 

Graças a adiantados processos 
químicos, pode ser reaproveitada gran
de quantidade de minério que dantes 
era jogada fora; jazidas que eram ti
das como sem valia são agora explo
radas para a extração de diferentes 
minerais. 

A indústria moderna eixige cada 
vez mais a utilização das riquezas mi
nerais do país. As instalações e as 
máquinas precisam de cobre, ferro, 
carvão, petróleo. Felizmente o conti
nente norte-americano dispõe ainda. de 
inúmeros recursos naturais e os pes
quisadores de minério se esforçam para 
descobrir novas reservas em tôda par
te. Ao ·mesmo tempo, os cientistas tra-· 
balham para produzir novas ligas de 
metais e misturas de combustíveis, a 
partir dos existentes em abundância. 
Os minerais que os homens encontram 
hoje em dia estão sendo utilizados ra
cional e cuidadosamente, a fim de que 
as gerações de amanhã também sejam 
beneficiadas. 
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Do alto ão Zion Canyon, pode-se descortinar 
o ma1estoso cenário ão Parque Nacf.onal 

de Zion, em Utah. 

Os templos da natureza 

Os primeiros garimpeiros e caça
dores que retornaram das Montanhas 
Rochosas falaram com tanto entusias
mo das beleza.s naturais da região que 
um grupo de cientistas resolveu ir com
provar a veracidade daquelas descri
ções. :tsses cientistas incrédulos que vi
sitaram as Montanhas Rochosas em 
1870 escreveram relatórios que mais 
pareciam composições poéticas. Fala
vam de uma montanha constituida de 
um só bloco de vidro negro; de gelei
ras branco-azuladas; de gargantas 
profundas e magníficas; de cascatas 
alvíssimas despenhando-se de grande 
altura; e de cavernas colossais que se 
perdiam profundamente sob a terra. 

Certa noite, enquanto descansa
vam ao redor da fogueira do acampa
mento, os cientistas discutiram a ma
neira de preservar intactos êsses ma
ravilhosos cenários da natureza. Um 
dêles sugeriu sua transformação em 
parque nacional, idéia a que o govêmo 
federal deu o seu apoio. Dois anos de
pois surgia o Parque Nacional de 
Yellowstone. Hoje, 9 027 quilômetros 
quadrados de uma terra em tôda a 
sua beleza selvagem são preservados 
para. o deleite de milhões de visitantes. 

De então para cá, a rêde de par
ques nacionais não cessou de crescer. 
Vinte e nove áreas .estão, nb presente 
reservadas a êsses parques. Os gover
nos estaduais e municipais destinam 
áreas menores. 

A terra dos parques nacionais per
tence ao govêrno federal, que a com
prou de outros países, de estados da 
União ou de particulares. O govêrno 
protege a vida animal e vegetal nessas 

. áreas. Qualquer utilização de seus re
cursos só pode ser feita sob rigorosa 
vigilância. 

Os parques estão subordinados ao 
Serviço Nacional de Parques, que dis
põe de um corpo de guardas florestais 
para vigiá-los e para orientar os visi
tantes. Há locais especiais para acam
pamentos dos que levam suas próprias 
tendas, bangalôs de aluguel e hotéis. 
Mais de 68 milhões de pessoas visitam 
anualmente os parques. :tstes não ofe
recem apenas distração para. os olhos. 
Ali os visitantes podem ampliar os seus 
·~onhecimentos, entrando em contacto 
direto com a natureza virgem. · 

O Parque de Yellowstone é ainda 
hoje o preferido ãos turistas. Boas ro
dovias conduzem até lá, existem aloja
mentos baratos e confortáveis, guias 
experimentados acompanham os visi
tantes. Os animais passeiam livremen
te, sem mostrar temor. · 

Alguns parques são famosos po:r 
suas paisagens, outros são indicados 
especialmente para os estudiosos de 
geologia e de culturas antigas. O Par
que Nacional de Mesa Verde, por exem·
plo, é um chapadãff de uns 24 quilô
metros de comprimento por 13 de lar
gura, 600 metros acima do nível do 
vale. Ali ainda se podem ver as casas 
abertas na rocha e que pertenceram a 
algumas das mais antigas tribos de ín
dios americanos. O Parque das Monta
nhas H.ochosas conta a história das 
próprias montanhas. O Parque Nacio-
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nal de Yosemite é famoso por sua be
leza; as cataratas de Yosemite caem 
de uma altura de 720 metros e seus 
vales estão cercados de verdadeiras 
muralhas de granito de 900 metros de 
altura. 

Mas talvez nenhum cenário possa 
igualar-se ao do Grand Cânyon do rio 

Colorado. Ali, há um milhão e qui
nhentos mil anos, o grande rio vem 
rasgando seu caminho através das ro
chas. Dentro dos 273 quilômetros qua
drados do Parque Nacional do Grand 
Canyon, o visitante pode ver em todo 
o seu esplendor essa maravilha da na
tureza. 

O rio Colorado levou ,1 500 000 anos para formar o Grand Canyon. 
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OS VALES DA COSTA 

O fim da trilha 

Quando começaram a emigrar em 
direção ao "Far West" (extremo oeste), · 
os norte-americanos foram atraídos 
por tôda a costa do Pacífico. :msse gran
de movimento começou antes da des
coberta de ouro na região. Mesmo du
rante a chamada "Corrida do Ouro'', 
em 1850-1860, para cada quatro colo
nos que se dirigiarr. à Califórnia, cinco 
preferiram a região do nnroeste. 

Por que vieram do leste êsses ho
mens, co:rp. suas mulheres e filhos, ar
rostando terríveic:; privações rttravés das 
planícies, montanhas e desertos? Por 
que essa ânsia de transferir-se para 
o oeste? 

. Antes de tudo. queriam :::nais espa
ço, terra de graça, vida mais livre e 
talvez também fortuna. Para todos, ve
lhos e moços a "fronteira" abria a 
grande oportunidade. Queriam algo 
nôvo, uma terra virgem, onde nada 
fôra ainda moldado ou construído. Ao 
fim da trilha, os que demandavam a 
costa do Pacífico encontraram a terra 
desejada. Ao mesmo tempo, com o fim 
da jornada, os Estados Unidos se tor
navam nação continental. 

A cadeia de vales ao longo da cos
ta do Pacíiico é ainda hoje_ um deleite 
para os olhos. Essa faixa de 320 qui
lômetros .de largura sustenta uma po
pulação de 14,5 milhões de habitantes. 
Durante o ano inteiro, ela abastece de 
frutas e legumes todo o país. E expor
ta pt~scado, madeira, cer~ais e alimen
tos industrializados para o mundo. 

Muito antes da chegada dos pri-
meiros colonizadores do leste, mari
nheiros e mercadores da Nova Ingla
terra haviam bordejado a costa oci
dental. instalando postos comerciais. 
A costa do Pacífico era a porta para 
o oriente e os homens de visão logo 
perceberam suas grandes possibilida
des. A região, contudo, estava separa
da do resto da· na.ção por muitos me
ses de viagem marítima. Para alcan
çá-la, partindo de Boston ou New York, 
o viajante era forçado a contornar o 
Cabo Horn, no extremo meridional da 
América do Sul. .Mesmo assim, a via
gem era cOlllpensadora e os mercado
res que se dispunham a fazer a tra
vessia voltavam ricos, falando de vales 
fertilíssimos, florestas de árvores imen
sas, águas de peixe copioso. Era pre- · 
·ciso encontrar um caminho por terra 
para êsse paraíso. 

Em 1826, um montanhês dirigiu o 
primeiro grupo através do "Passo Sul", 
a única brecha nas Montanhas Rocho
sas que permitia a passagem de colo
nos,. com suas carroças e seu gado. So
mente em 1843, ·no entanto, é que co
meçou a grande migração para o oes
te. Brande número de pioneiros come
çou a palmilhar a região ao longo do 
Caminho de Oregon, que havia sido 
aberto por mercadores e missionários. 
A trilha começava em Independence, 
sôbre o rio Missouri, atravessava a pra
daria e as grandes planícies, depois se 
alteava e investia sôbre as montanhas 
por 640 quilômetros, até encontrar os 
rios que corriam para o Pacífíco. Os 
mais fortes faziam a viagem em qua
tro meses, porém muitos encontravam 
suas tumbas ao longo da trilha . 

A estrada terminava do outro ladC' 
das càscatas e da Sierra Nevada, nos 
vales entr~ essas duas cadeias e a cB
deia Costeira, mais baixa e menos 
abrupta.. Os montes Klamath dividem 
a cadeia de vales em duas partes, como 
a barra de um grande "H". O vale sul, 
de mais de 800 quilômetros de ext,en
são, chamado o Grande Vale Central, 
é banhado pelos rios Sacramento e 
San Joaquín, que desembocam na baía 
de San Francisco. O do norte, o vale 
do Willamette, é cortado pelo rio do 
mesmo nome, afluente do grande Co
lumbia. 

o · vale do Willamette é uma região 
amena e próspera, de fazendas, peque
nas cidades, pomares e campos verdes 
o ano inteiro. As fazendas são de tipo 
familiai. Plantam-se trigo, aveia. for
ragens. Há criação de gado leiteiro, 
porcos e aves. Atualmente, um trem 
cari;-egado de frutas frescas pode cru
zar os Estados Unidos em poucos dias. 
Os primeiros colonizadores necess~ta
vam de quatro a cinco meses para co
brir a mesma distância. 

Mesmo porém no fértil vale do 
Willamette, a vida nem sempre foi fá
cil. Na primavera, as chuvas torren
-ciais faziam transbordar os rios, ala
gando os campos. No verão, as gran
des ma.rés oceânicas despejavam água 
salgada nos rios. Em 1936, o povo da 
região deu início a obras destinadas a 
regular o regime do rio Willamette. 
Hoje, cinco barragens não só impedem 
as inundações como fornecem energia 
elétrica para máquinas agrícolas e para 
a indústria. De certa f arma, o vale do 
Willamette é a Nova Inglaterra do 
oeste, colonizada por gente laboriosa 
e independente. Se bem que a natu-

I 
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O lago McDona.ld, no Parque dos Glaciares, · em Montana. 

Mesa Verde: antigas casas de índios feitas na rocha viva. 
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Escultura da natureza: curiosas rochas no estado de_ Utah. 

Parque Nacionai de Yosemite: "a maior beleza do mundo". 
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ÁREAS POPULAÇÃO 
METROPOUTNAS (Censo de 1960) 

... . 
San Francisco 2.783.359 
Seattle 1.107.213 
Portland 821.897 
San José 642.315 
Sacramento 502.778 
Fresno 365.945 
Tacoma 321.950 . 
Stockton 249.989 

IDAHO 
CIDADES (*) POPULAÇÃO 

'·-
~':1·.· 

reza. tenha sido mais generosa no vale 
do que naquele pedregoso rincão do 
leste. · 

Cidades do Pacífico 

Os portos naturais da Nova Ingla
terra são portas voltadas pa.ra a Eu
ropa; as praias de Puget Sound apon
tam o caminho para o oriente. Há mi
lhares de anos, um grande rio de gêlo 
desceu da~ montanhas canadenses, ras
gando o leito do estreito (Puget Sound 
é, literalmente, Estreito de Puget) . 
Quando o gêlo se derreteu, as águas 
do oceano invadiram o estreito, for-

Vallejo 60.877 
Bakersfield ' 56.848 
Eugene 50.977 

Solem 49.142 

Everett 40.304 

(*) De mais de 40.000 habitantes. · 

mando um pequeno mar interior ver
de-azulado. Vêem-se hoje línguas de 
terra cobertas de matas, ilhas, peque
nos ancoradõuros naturais, salpicando 
êsse pequeno mar. Ao sul de Puget 
Sound, erguem-se os altos cones de· 
montanhas de 2 400 metros de altitude,. 
vulcões extintos. 

Muitas cidades industriais ou vi
las :de pescadores bordejam a costa 
noroeste. Cidades como Seattle, Por-· 
tland, Everett, Tacoma, Bellingham e· 
Olympia, que importam do oriente e· 
do Pacífico sul. Exportam gêneros ali
mentícios, madeira e máquinas para o· 
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mundo. As águas do estreito estão sem
pre coalhadas de ba.rcos de pesca e 
de casas flutuantes. 

A menos de 1 400 quilômetros de 
Seattle encontra-se San Francisco, er
guida na extremidade de uma língua 
de terra cortada pelo estreito canal de 
Golden Ga.te. Através dêsse canal, as 
ondas do Pacífico vão derramar-se na 
grande baía interior. San Francisco, 
com seus 2 milhões de habitantes, é 
um grande centro comercial e cultu
ral. Os sucessivos fluxos · de asiáticos do 
oeste e de europeus do leste fizeram 
de San Francisco uma· cida.de de mui
tas raças e de muitas línguas. 

Há cêrca de meio século, esta ci
dade, que é a maior da costa do Pa
cífico, estava em ruínas. Em 1906, um 
violento terremoto abalou a cidade até 
os seus alicerces e um grande · incêndio 
completou a destruição. Três anos de
pois, no entanto, 20 000 novos edifí
cios tinham sido construidos e. decor
ridos sete anos, uma nova cidade sur
gia dentz:e as cinzas da velha. 

Hoje, San Francisco recebe mer
cadorias de centenas de outros portos, 
embarca em longas composições fer
roviárias a produção do rico .Vale Cen
tral. Pela Ponte de Golden Gate, de 
1 600 metros de comprimento, trafegam 
incessantemente milhares de , veículos. 

Alimentos que vêm do mar 

Todos os anos, na primavera e no 
verão, milhões de salmões deixam as 
águas salgadas do oceano Pacífico e 
procuram ·a . foz dos rios do noroeste 
para a procriação. Nadam bravamente 
corrente acima, enfrentando rochas, 
cachoeiras e redemoinhos, para voltar 
ao lago ou regato onde nasceram, anos 
antes. O salmão cava ninhos rasos no 
leito dos rios e deposita seus ovos. Mor
re, depois, exausto do esfôrço e após 
ter cumprido a tarefa que a natureza 
lhe deu. Meses ou anos mais tarde 
(conforme a espécie de salmão), os 
seus filhotes iniciam a volta ao ocea
no. Vivem em água salgada de dois 
a. sete anos, até o dia em que também 
êles retornam ao local onde nasceram; 
para a desova. 

~sse _ciclo maravilhoso ajuda o ho
mem a resolver um de seus problemas 
essenciais: pescado em abundância: 
para. a alimentação. Quando o salmão 
adulto chega, em cardumes, à foz dos 
rios para sua viagem corrente acima, 
está em condições ideais para a pes
ca. Quase todos os portos da região 

possuem frotas especiais para. a pesca 
do salmão, que é apanhado aos milha
res de uma só vez, com rêdes próprias. 

A cidade de Astória, fundada à em
boca.dura do rio Columbia em 1811 pela 
tripulação de um ba.rco mercantil, é 
um dos mais antigos centros pesquei .. 
ros do litoral do Pacífico. A princi- · 
pio, o salmão não despertava muito in
terêsse, porque além de não se conhe
cer maneira de conservá-lo por muito 
tempo, os comerciantes estavam mais 
interessados em peles do que em pei
xes. Em 1867 era construida a primeira 
fábrica. de salmão enlatado. Apesar do 
êxito da experiência, a indústria se res
sentiu durante muitos anos da falta de 
mão-de-obra. Atualmente, o trabalho 
é realizado por máquinas, que prepa
ram e enlatam 60 salmões por minuto. 
Multas vêzes o salmão enlatado é ex
pedido pa·ra o resto do país no mesmo 
dia da pesca. 

Puget Sound e o Columbia tiveram 
outrora as águas mais ricas do mundo 
em salmão. Todavia, o uso intensivo de 
rêdes e armadilhas, a construção de 
reprêsas e o desvio das águas para fins 
de irrigação redundaram em progres
siva diminuição do peixe. Para. evitar 
_seu desaparecimento, o Canadá e os 
Estados Unidos criaram a Comissão In
.ternacional da Pesca do Salmão no Pa
cífico. Essa comissão conjunta adotou 
uma série de medidas para proteger o 
salmão, construiu viveiros, fixou regu
lamentos de pesca, estudou o misterioso 
peixe e ensinou os pescadores a respei
tarem o delicado equilíbrio da na ture
za, em benefício do próprio homem. 

As grandes florestas 

Na região montanhosa do oeste, ao 
sul do Puget Sound, cai uma chuva 
quase incessante, fina e tépida. Nessa 
região, montanhas acima, crescem abe
tos gigantescos - de uma altura não 
igualada em parte alguma. Quem pas
seia sob a copa dêsses velhos gigantes 
da floresta ouve o intérmino gotejar 
da água sôbre as f ôlhas. Não é chuva; 
o . céu está oculto. As próprias árvores 
porejam sem cessar porque o ar, já 
demasiado úmido, não pode mais ex
trair umidade das fôlhas e também por
que uma parte da água do ar se con
densa sôbre a folhagem e goteja para 
o solo. Por quilômetros e quilômetros, 
os abetos e pinheiros e outras árvores 
sempre verdes recobrem o lado ociden
tal da serra das Cascatas. Mais ao sul, 
na Califórnia, surgem as colossais se-
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quóias, os maiores e mais velhos sêres 
vivos da terra - testem unhas silen
ciosas da história da humanida.de. 

No passado, as florestas cobriam 
mais de metade do território norte
-americano. Com a colonização, a ma
deira foi sendo utilizada para os mais 
variados fins: construção de casas, de 
carroças, de pontes, de barcos, de mó
veis. Servia. também de combustível. 
Por outro lado, a lavoura exigia às vê
zes o desmatamento. Crescendo o país, 
cresceu a necessidade de madeira. A 
indústria passou a consumir lenha em 
enormes quantidades. Enquanto as es
tradas de ferro avançavam para o oes
te, os lenhadores derrubavam o que 
lhes parecia uma reserva ilimitada de 
árvores. 

Não percebiam êles que a floresta 
é mais que um ajuntamento de árvo
res. É um universo complexo de vida 
animal e vegetal. Protege o solo contra 
a erosão. Reduz o perigo das inunda
ções e regula em parte o regime dos 
rios. 

No universo da floresta, duas fôr
ças opostas estão sempre em ação: o 
crescimento e a decadência. O cresci
mento de árvores nova.s contrabalan
ça a destruição causada pelos insetos, 
a.s doenças e os temporais. A imprevi
dência humana veio perturbar êsse 
equilíbrio natural. As florestas foram 
abatidas sem que se desse tempo para 
a sua recuperação. As conseqüências 
não tardaram. Os incêndios não pude
ram mais ser dominados, os animais 
silvestres desapareceram, e pior: o solo 
ubérrimo da floresta foi arrastado pela 
chuva torrencial e pelos cursos d'água 
que desciam da montanha, cavando 
profundamente a terra. 

O alarma. não tardou. Em 1905, o 
govêrno criou o Serviço Florestal, que 
não sàmente cuida da preservação das 
matas. como orienta o combate à ero
são e promove o bom aproveitamento 
das águas para fins de geração de 
energia e irrigação. Mais de 180 mi
lhões de acres ( cêrca de 69 milhões de 
hectares) de florestas são administra
dos pelo Serviço como propriedade na
cional. · 

A iniciativa privada também co
labora intensamente na preserva.ção 
das riquezas florestais do país. Em cêr
ca de 15 000 propriedades privadas 
existem hoje 18,8 milhões de hectares 
de matas plantadas pelos mais moder
nos métodos, a fim de produzirem ma
deir.a selecionada com o máximo de 

rendimento. Essas propriedades flores
tais vão de três a 800 mil hectares. 

Aproximadamente 69% das matas 
norte-americanas distribuem-se pelas 
fazendas e outra.s pequenas proprie
dades privadas. Anualmente são plan
tadas mais de um bilhão e meio de 
mudas. órgãos federais, estaduais e en
tidades privadas desenvolvem um es
fôrço conjunto para o melhor aprovei
tamento das terras florestadas e a in
tensificação do reflorestamento. 

As velhas · florestas virgens talvez 
não recuperem mais o antigo esplen
dor. Nada obstante, cêrca de uma quar
ta parte de todo - o território norte
-americano ainda hoje se reveste de 
arvores. 

O vale central 

Há milhares de anos, entre a ca
deia Costeira e a Sierra Nevada sur
giu o Grande Vale Central. Longo de 
oitocentos quilômetros. êsse vale é hoje 

1. A água é levada do rio Sacramento ao no 
·San Joaqufn por meio de canais 

2. A água do rio San Joaquín é utilizada 
para irrigar o vale do sul. 
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uma das regiões mais férteis e produti
vas dos Estados Unidos. Suas safras 

. são , as mais variada,s: pêras e pêsse
gos, laranjas, ameixas, damascos e l~~ 
mões, alface no "vale do ouro verde , 
uva nas colinas ensolaradas. Na zona 
do delta, com sua. terra negra, legu
mes feijão e arroz. As 60 000 proprie
dades agricolas do vale produzem ce
reais e algodão e nas pastagens engor
dam os gados vacum e lanígero. 

A natureza dotou o vale de um 
solo fértil e de um clima doce. Mas 
a.penas uma g~ração atrás, o vale lllal 
produzia o suficiente para alimentar 
seus próprios habitantes, isso porque 
a natureza se esquecera de equilibrar 
as suas dá.divas. Caem chuva e neve 
no inverno e na primavera, mas nove
rão a. sêca é extrema. O pior é que a 
chuva, além de vir nas épocas menos 
oportunas, cai nos lugares menos ne
cessitados. 

o vale é banhado por dois rios: o 
Sarramentc, que corre de cima para 
bajxo, e o San Jcaquin, que corre de 
baixo para cima. Confluem, quase à 
altura do centro do vale, para um del
ta que desemboca na baia de San 
Francisco. Enquanto a bacia do Sacra
mento recebe clois têrços da água para 
irrigar apenas um têrço da área agri
cultada do vale, a do San Joaquin dis
põe apenas de um têrço para uma. área 
maior e mais sêca. Era um problema 
que desafiava solução. O rio Sacra
mento lançando ao mar, furiosamente, 
as sua.s águas inúteis, enquanto as ter
ras do San Joaquim sucumbiam · à pro
longada estiagem e viravam desertos. 

Em 1931, o povo da Califórnia re
solveu pôr fim ao impasse. Foi elabo
rado um plano estadual, que a.brangia 
a construção de reprêsas, usinas hi
drelétricas, canais, Unhas de transmis
são e bombas para distribuir o exces
so de água do rio Sacra:merito pela res
sequida pa.rte sul do vale. Obra de ta
,manha envergaqura não podia ser exe
cutada unicamente com os recursos 
estaduais. A califórnia pediu ajuda ao 
govêrno federal e em 1935 o Congres
so aprovava o Projeto do Va.Ie Central. 

EnquantO a Comissão do Vale do 
Tennessee tivera de reconstruir o que 
o homem, na sua ignorância do equi
líbrio da natureza, destruira - o Pro
jeto do Vale Central exigiu a própria 
criação dêsse equilibrio. 

Primeiro era preciso represa.r as 
águas dos rios do norte. Sacramento, 
Pit ·e McCloud, na época das cheias, 

para serem libertadas nos verões sem 
chuvas. Foram construidas três gran
des reprêsas e abertos cêrca de 580 qui .. 
lômetros de canais. A barragem de 
Shasta · a maior de tôdas, represa 550 
milhões de metros cúbicos em seu lago 
artificial. Mais abaixo, está a reprêsa 
de Keswick. 

Para irrigar as áreas elevadas da 
parte sul do vale, os e~genheiros ins
talaram enormes bombas, com uma ca
pacidade de recalque de 129 metros 
cúbicos por segundo. A água é despe
jada eni canais que descem em ligeiro 
declive. Outros canais e mais a gran
de reprêsa de Friant foram construi
dos para desviar o curso do rio San 
Joaquín, a fim de irrigar zonas sem 
água. Houve uma. verdadeira inversão 
do sistema fluvial: o San Joaquin, em 
vez de correr sempre para o norte, 
deixa uma · parte de suas águas no sul 
e o Sacramento foi preencher os cla
ros resultantes do desvio do San Joa
quin. 

Com as três grandes reprêsa.s e a 
construção de estações de bombeamen
to e valetas de irrigação, o Vale Cen
tral possui hoje uma agricultura e po
micultura prósperas e uma indústria 
com fôrça motriz abundante. O pro
j eto não está ainda concluido. Prevê-se 
a construção de novas barragens, es
tações, reservatórios, canais. Restam 
a,.tnda terras desérticas à espera de ·re
cuperação. 

Os habita'ntes do Vale Central po-
. dem olhar com justificado orgulho o 
seu império entre montanhas. Em vez 
de se deixarem subjugar pelos capri
chos da natureza, souberam domá-la 
e afeiçoá-la para o bem comum. 

Os vinhedos do litoral 
Pelás suaves e ensolaradas encos

tas da. cadeia Costeira, ao norte e ao 
sul de San Francisco, estendem-se hec
tares e mais hectares de belos vinhe
dos. o solo fértil e os eternos dias de 
sol garantem boas colheitas nas oito 
principais áreas viticolas da Califór
nia. 

Os padres espanhóis forll:1!1 os pri
meiros a cultivar a uva na reg1ao. Trou
xeram a arte e as mudas do outro lado 
do oceano. Não vendiam o vinho, mas 
os viajantes que o provavam não po
djam deixar de gabar-lhe a qualidade. 
Por volta de 1824, com uvas originá
rias da Missão espanhola, os colonos 
iniciaram a produção comercial de. Avi
nho. Os vW.cultores fizeram expenen-
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cias com a uva caJiforniana para me
lhorar-lhe o gôsto carregado e impor
taram castas européias mais finas. Mas 
nem sempre a uva se dá bem em solos 
e climas estranhos e ou morre ou tem 
seu sabor alterado. 

Durante muitos anos os vinhatei
ros não obtiveram êxito. No último 
quartel do século dezenove, uma praga 
dizimou as vinhas californianas. Era 
uma praga que fôra acidentalmente le
vada dos Estados Unidos para a Eu
ropa e que de lá voltara, nas mudas 
importadas, com dev.ástadora virulên
cia. Mas se as videiras nativas da Ca-

lifórnia haviam resistido antes· à pra
ga, que era devida a pequenos insetos 
que atacavam as raízes, por que não 
poderiam resistir depois? Os enxertos 
de vides européias em raízes california
nas deram o melhor resultado. Salva
ra-se a indústria do vinho nos dois 
continentes. Mas foram precisos anos 
de labor incansável; todos os pés ti
veram de ser substituídos. De então 
para cá, os viticultores da França, Ca
lifórnia e de outras regiões vinhatei
ras passaram a fazer o mesmo tipo de 
enxêrto. 
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OS NOVOS ESTADOS 

Alasca 

Em 1959, todo o povo norte-ame
ricano saudou a admissão do Alasca à 
União, como seu 49.0 estado. 1Foi bem 
diferente em 1867 quando a península 
foi comprada à Rússia. A maioria dos 
norte-americanos não se mostrou en
tusiasmada por êsses "586 000 acres de· 
icebergs e de ursos polares", tão dis
tantes das regiões colonizadas dos Es
tados Unidos. 

Acima do círculo ártico, o Alasca 
é ainda hoje ·uma terra de ursos pola
res e de icebergs. Compactas massas de 
gêlo se enterram no solo a profundida
des que vão a mais de 60 metros. De 
principias de maio a princípios de agôs
to, o sol da meia-noite jamais se põe 
nessa imensidão gelada e sem árvores, 
mas nem assim consegue derreter mais 
de 60 centímetros do gêlo das camadas 
superiores. 

o Alasca é o major estado da 
União: 1 524 000 km2

• Sua população, 
no entanto, é de apenas 225 000 habi
tantes. Possui uma área agricultável 
de 2 milhões de acres, dos quais sõ
men te uns 12 mil são cultivados. i;.: 
aquecido pela corrente do Japão e con
gelado pelo Artico. A temperatura pode 
descer a 43 graus abaixo de zero em 
alguns lugares e subir a 30 graus em 
outros. · 

A natureza dividiu essa vasta pe
nínsula em três regiões geográficas 
distintas. o Alasca ártico vai do ocea
no Artico às escarpadas montanhas da 
cadeia de Brooks. O Alasca central si
tua-se entre as cadeias de Brooks e do 
Alasca, aqui se encontrando o monte 
McKinley, com o pico culminante da 
América do Norte, 6 187 metros de al
titude. A região sul começa nos sopés 
da cadeia do Alasca e desce em dire
ção ao mar de Bering e à Rússia, com 
uma ponta alongada se estendendo 
para as ilhas Alentas. Outra faixa de 
terra, cónhecida como o "Cabo de Pa
nela do Alasca", penetra na província · 
da Colúmbia Britânica, no Canadá. No 
recôncavo se acha o vasto gôlf o do 
Alasca, extremidade setentrional do · 
Pacífico. 

O Alasca ártico é a pátria imemo
rial dos esquimós que se acredita ha
verem emigrado da Mongólia ou da Si-

béria. Poderiam ter passado pelo es
treito de Bering, que deve seu nome 
ao capitão dinamarquês Vitus Bering, 
descobridor do Alasca 0 741). Os pri
mitivos habitantes do estado, além dos 
esquimós, foram os aleutianos e os ín
dios. Os comerciantes de peles russos, 
que se haviam estabelecido na região. 
já a tinham pràticamente abandona
do quando a Rússia ofereceu o terri
tório aos Estados Unidos . . 

Um dia descobriu-se ouro no 
Yukon canadense. Então milhares de 
norte-americanos chegaram ao Alàsca, 
a caminho do Canadá. Alguns porém 
preferiram ficar no território, outros 
regressaram . das lavras canadenses 
quando se achou ouro também em 
Nome (1889) e em Fairbanks 0902). 

Dai por diante, nunca mais o Alas
ca. se viu de todo isolado dos Estados 
Unidos, embora o transporte por terra 
continue difícil. ·Só existe uma rodo
via do estado à União, a Alcan, cons
truída na segunda guerra mundial. 
Dentro do estado propriamente, há cêr
ca de 8 000 quilômetros de estrada de 
rodagem e quase 1 000 quilômetros de 
trilhos. Mas o avião está presente em 
tôda parte, levando passageiros, carga 
e correio aos rincões mais longínquos. 

Terminou cedo a càrrida do ouro 
que inaugurara uma nova era no Alas
ca. Ficaram as histórias e lendas, 
incorporadas à literatura norte-ame
ricana; mas o fato é que o ouro con
tribuiu menos do que a pesca para a 
economia do território. A pesca, sobre
tudo do salmão, rende de 80 a 90 mi
lhões de dólares por ano. São abun
dantes nos rios e florestas os animais 
de peles procuradas. Nas águas oceâni
cas existe a foca. Em 1911, os Estados 
Unidos, o Canadá, o Japão e a Rússia 
firmaram acôrdo para controlar a caça 
às focas. De então para cá, o número 
dêsses animais tem sido mantido ri
'gorosamente. 

Depois da pesca, a indústria mais 
importante é a da madeira, com a pro
dução também de celulose. O estado 
possui consideráveis reservas naturais 
de carvão, mercúrio, cobre, tungstênio, 
ouro e outros minerais importantes. 

Quando o Alasca se converteu em 
estado, seus habitantes receberam tí
tulos de propriedade sôbre mais de 100 
milhões de acres ( 40 milhões de hec
tares) de terras federais dentro de suas 
fronteiras. 
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O A·lasca é rico em minerais .. Extra()áo de ouro, perto de Juneau. 

Havaí 

Disse Mark Twain certa vez que o 
Ha vaí "era a mais bela frota de ilhas 
ancorada no oceano." 

No século VI ou VII, intrépidos via
jantes polinésios chegaram ao Havai, 
depois de cruzarem milhares de quilô
metros do Pacifico nas suas canoas tí
picas, de casco duplo. Acredita-se que 
foram êles os primeiros habitantes das 
ilhas. Em 1778 o capitão britânico Ja
mes Cook redescobriu acidentalmente 
o Havai. Pouco depois chegaram mer
cadores e missionários. 

Hoje, 'mais de 630 000 pessoas vi- · 
vem nesse arquipélago de 16 700 qui
lômetros quadrados. São em geral de 
origem asiática.; apenas um sexto da 
população é de descendência européia 
ou americana. Politicamente, os ha
vaianos estão vinculados aos Estados 
Unidos desde 1900, ano em que solici
taram a cidadania. norte-americana, 
transformando-se o antigo reino em 
território. Em 1959, êste era admitido 
como 50.0 estado da União. O Havaí · 
dista cêrca de 3 200 quilômetros da cos
ta ocidental dos Estados Unidos. 

As vinte ilhas que compõem o ar
quipélago - como um colar de con
tas estendido por 2 560 quilômetros -
estão situadas em zona quente, mas 
a temperatura é· amena devido à pro
ximidade das correntes oceânicas e aos 
ventos que sopram de nordeste. 

A maior· das ilhas, Havaí, situa-se 
na extremidade suleste do arquipéla
go, sendo quase duas vêzes maior . do 
que tôdas as outras reunidas. Cinco 
vulcões deram à ilha sua conformação 
atual. Dos dois ainda ativos, avulta ó 
Mauna Loa, o maior do mundo, e que 
domina o Parque Nacional Havaiano 
- uma área de 780 quilômetros qua
drados de plantas tropicais, desertos, 
cascatas, crateras e cavernas, que cons
tituem permanente atração turistica. 

A mais · conhecida das ilhas é a . 
de Oahu, de 64 quilômetros de com
primento por 42 de largura, centro da 
vida havaiana. Nela se acha. Honolulu, 
capital estadual e principal cidade do 
arquipélago, construída ao sopé da ca
deia vulcânica de Koolau. Mais da me
tade da população do Havai vive em 
Honolulu. A sete quilômetros, encon
tra-se Pearl Harbor, base da esquadra 
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Praia de Waikiki, vendo-se ao fundo o Cabo de Diamond Hea.d. 

norte-americana do Pacífico. De Ho
nolulu a Diamond Head (vulcão extin
to), alonga-se a famosa praia de Wai
kiki, lugar de recreio dos antigos reis 
do Havai e hoje procurado pelos tu
ristas do mundo inteiro. 

Tanto o pôrto como o aeroporto 
internacional de Honolulu apresentam 
intenso movimento, serido o segundo 
mais ativo do Pacífico: mais de 
245 000 entradas e saídas de aviões por 
ano. Mais de mil navios atracam 
anualmente. 

Cêrca de 225 000 turistas visitam 
anualmente as ilhas, proporcionando 
uma . renda superior a 85 milhões de 
dólares. Cada ilha possui suas carac
teris\\cas l>tÓl>t\aB. 'Na ~~"'t\\~)co.1'.\.\~ 
Kauai, provàvelmente a mais antiga 
do grupo, ergue-se o Monte Waialeale, 
outro vulcão extinto e o lugar mais 
chuvoso do mundo. Nos últimos 37 anos, 

a média anual de precipitação foi de 
11900 mm! 

Molokai, outrora árida, transfor
mou-se num bom centro agricola e pe
cuário graças à construção de moder
nos canais de irrigação. Foi nesta ilha 
que o missionário belga Padre Damião 
se fixou para cuidar dos leprosos da 

• Colônia de Kalaupapa. Lanai, também 
outrora semiárida, hoje produz aba
caxi em grande escala. Niihau é onde 
talvez viva o maior número de havaia
nos de raça pura. Kahoolawe, a mais 
ocidental das grandes ilhas, é desér
tica. 

As ilhas menores do oeste consti
tuem a reserva. ornitológica das ilhas 
do Havai, santuário de algumas varie
dades de pássaros não encontradas em 
nenhuma outra parte do mundo. 

O rico solo vulcânico das principais 
ilhas, gra.ças a modernos métodos de 
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cultivo e de irrigação, tomou-se extre
mamente produtivo. Os trabalhadores 
rurais havaianos estão entre os mais 
bem pagos do mundo. Há um bom par
que industrial, destacando-se Honolulu 
como centro fabril. Exceto enxôfre, são 
parcos os recursos minerais. 

Os primeiros laços oficiais entre o 
Havaí e os Estados Unidos foram es
tabelecidos através do comércio de 
açúcar. Em 1876 os Estados Unidos 
concederam isenção de direitos alfan- . 
degários ao açúcar havaiano, incenti
vando dessa forma a lavoura canaviei
ra, que hoje cobre 220 mil acres em 
quatro ilhas. 

O açúcar mantém-se em primeiro 
lugar na produção agrícola do Havaí. 
Em segundo, vem o abacaxi, cultivado 
em cinco ilhas. Há boas safras de ou
tras frutas e de café. 

· A NAÇAO UNIDA 

As fôrças d'a unidade 

Por muitos motivos, é dificil acre
ditar que os Estados Unidos sejam um 
só e único pais. Como vimos não há 
paisagem que sozinha represente a na
ção. O sombrio pinheiro do norte e a 
esguia palmeira do sul, a pradaria vi
ridente e a roc,ha nua açoitada pelo 
vento, a solitária casa de fazenda e a 
cidade de milhões de almas - tudo 
isso são os Estados Unidos. O fruticul
tor moreno que f a.la espanhol, o louro 
plantador de trigo cujo avô veio da 
Noruega, o horticultor italiano, o ope
rário das minas de carvão filho de po
loneses, o comerciante que celebra à 
maneira tradicional o Ano Nôvo Chi
nês - todos êles são norte-america
nos. 

Não -houve: nem há, ser humano 
dos Estados Unidos que não seja ou 
tenha sido imigrante ou descendente de 
imigrantes. O indio norte-americano 
detxou sua pátria na Asia há milhares 
de anos para começar vida nova na 
terra virgem. A partir de 1492, quan
do o primeiro europeu a.vistou as praias 
do continente, gente de tôdas as par
tes do mundo tem transformado os 
Estados Unidos em sua nova pátria. 
Nada obstante, essa terra imensa, ,que 
se estende do Atlântico ao Pacífico e 
sobe até o Artico, é uma terra. só, onde 
todos falam a mesma língua, integram 
o mesmo padrão cultural e estão su
jeitos às mesmas leis. 

Num país dividido em grandes re
giões muito diferentes entre si, o povo 
norte-americano soube criar um sis
tema político e social em que todos os 
seus grupos humanos estão plenamen
te representados. ::8!sse é o resultado do 
trabalho comum para criar uma na.ção 
una e coesa. 

A conquista das distâncias 

Em 1848, os pioneiros precisavam 
de 109 dias para atravessar o país em 
suas carroças cobertas, isso com muita 
sorte. Hoje, uma família de New York 
pode ir até San Francisco de automó
vel numa semana, ou fazer a viagem 
por trem em a.penas três dias, se não 
quiser ir de a vião em cinco horas. os 
meios de transporte venceram as dis
tâncias, transf ormandO em vizinhos 
pessoas que moram a milhares de qui
lômetros umas das outras. 

Como sempre, as primeiras trilhas 
de colonização acompanharam o curso 
dos rios. Onde êstes não existiam, foi 
preciso abrir estradas. A primeira 
grande estrada para o oeste foi a 
Cumberland Road, que ia do estado de 
Maryland aos de Ohio e Illlnois, numa 
distância de 960 quilômetros. · 

No entanto, mais que os rios e as 
rodovias, foram as estradas de ferro 
que aproximaram as populações e fi
zeram do imenso continente uma na
ção indivisa. Em 1830, havia somente 
37 ·qullômetros de trilhos nos Estados 
Unidos. Em 1850, não existia ainda ne
nhuma ferrovia a oeste do Mississipi. 
Mas a construção de estradas de fer
ro nos e~tados do leste já unia as gran
des vias fluviais às cidades costeiras. · 

Em 1863, duas companhias ferro
viárias propuseram-se a ligar o Atlân
tico ao Pacífic·o por uma estrada de 
ferro transcontinental. A Central Pa
cific avançou da Califórnia através dos 
desertos rumo ao leste, enquanto a 
Union Paclfic galgava lentamente os 
chapadões rumo ao oeste. Finalmente, 
em 1869, os trilhos das duas estradas 
de ferro se encontraram, sendo batido 
um prego de ouro no último dormente 
para comemorar o acontecimento. Era 
o primeiro traço de união verdadeiro 
entre o leste e o oeste do país. 

De então para cá, uma rêde cada 
vez mais densa de estradas de ferro 
passou a interligar os mais afastados 
recantos do continente. Em alguns 
dias, e mesmo em algumas horas, pro
dutos de uma região do país são en-



R~ãe ele auto-estradas convergincto para New York. 
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viados a outra. Os morangos da Ca
lifórnia chegam aos restaurantes de 
New York e os fertilizantes fabricados 
no Tennessee são enviados aos cam
pos da costa do Pacifico. 

Todavia, as estradas de ferro não 
podiam chegar a todos os lugares. Mui
tas . vêzes, os colonos residiam longe 
de cidades e de vilas, isso especial
mente nas grandes planícies ou no su
doeste recém-povoado. O "cavalo de 
ferro" fêz muito; mas a "carruagem 
sem cavalo" fêz mais. 

Em muitas partes dos Estados 
Unidos, as distâncias a percorrer são 
de tal ordem, que o automóvel deixa 
de ser um luxo para ser uma necessi
dade. A família , precisa de um carro. 
Como já vimos, a maioria dos agricul
tores norte-americanos não vive em 
aglomerações urbanas, mas sim geral
mente apartados uns dos outros e al
guns a centenas de quilômetros da 
cidade mais próxima. A agricultura em 
larga escala só se tornou lucrativa 
após o a.dvento do caminhão e das má
quinas agrícolas. Com os 5,6 milhões 
de quilômetros de estradas dos Esta
dos Unidos, qualquer agricultor está 
a um passo da civilização, se tiver o 
seu caminhão ou o seu carro. 

O carro de família f êz ainda com 
que o povo norte-americano desfru
tasse de dois privilégios raramente en
contrados juntos: a vida em comuni
dade e o isolamento voluntário. Anti
gamente, os operários viviam nas ime
diações de suas · fábricas. Com o de
senvolvimento industrial, mais e mais 
pessoas eram obrigadas a viver juntas, 
em habitações atravancadas. Com o 
aparecimento de mais e melhores es
tradas . e a popularização dos carros e 
de outros meios de transporte rápido, 

Linhas principais da rêde ferroviária 
dos EUA. 

desapareceu · a necessidade de morar 
perto do emprêgo. Agora, tôdas as ma
nhãs, milhões de norte-americanos vão 
de carro para o trabalho nas cidades, 
regressando à noite a suas casas ou 
apartamentos, distantes às vêzes mais 
de 80 quilômetros, para repousar entre 
árvores e relvados. 

O automóvel também vem contri- · 
buindo, com os outros meios de trans
porte, para transformar a indústria do 
país. · As fábricas estão sendo instala
das longe da.s . grandes cidades, em 
áreas ainda não desenvolvidas. Com 
o transporte rápido e abundante, não 
há dificuldade em trazer operários e 
matérias-primas para o local escolhi
do. Uma ilustração do fenômeno foi 
o extraordinário desenvolvimento da 
costa do Pacífico na segunda grande 
guerra. A proporção que se construiam 
novas fábricas no extremo oeste, che
gavam contingentes de tôdas as re
giões do país, em busca de novos em
pregos e novas oportunidades. Entre 
1940 e 1950, a p9pulação dos estados 
de Washington, Oregon e Califórnia 
aumentou de 4 753 265 habitantes. Só 
na Califórnia, o aumento foi de 53%. 
A do estado. do Arizona cresceu de 
50%. Assinale-se que no mesmo decê
nio a população do país em geral au
mentou de 14,5%. 

Também o a vião teve a sua par
ticipação na unificação dos Estados 
Unidos. Cinqüenta anos depois do pri
meiro vôo de um "mais pesado que o 
ar", o país possui mais de 416 000 qui
lômetros de rotas áreas regulares. Ho
mens e mercadorias viajam agora mais 
ràpidamente do que em qualquer ou
tra época. Os homens venceram as dis
tâncias que os separavam. Mas não é 
só a distância que separa os · homens. 

Modernas rodovias ligam o pats em 
todos os sentidos. 



Capital dos Estados Unidos: Washington, Distrito de cozu,nbia. 
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O trabalho em conjunto 
As distâncias nos Estados Unidos 

podiam nunca ter sido vencidas se ·os 
norte-americanos não tivessem apren
dido a trabalha.r em comuin. As maio
res barreiras não são os precipícios ou 
as montanhas, mas as cêrcas e as fron- · 
teiras. Nem estradas nem máquinas 
podem vencer êsses obstáculos artifi;. 
ciais. Só a confiança e a compreensão 
mútua o conseguem. 

Na grande solidão do século de
zoito, nos Estados Unidos, cada ho
mem dependia de si mesmo e de seus 
próprios esforços. Mas então, como 
agora, ninguém era auto-suficiente. 
Era preciso que se ajudassem uns . aos 
outros, porque sozinho ninguém pode
ria sobreviver. 

~Os primeiros coloniza.dores euro
peus precisavam da guia dos índios 
amigos, que conheciam o clima e sa
biam o que se podia plantar haquele 
solo estranho. Os pioneiros precisavam 
uns dos outros. Quando cruzavam as 
planícies, protegiam-se à noite dos ata
que dos índios belicosos, dispondo suas 
carroças em forma de círculo. Apren
deram a ajudar seu vizinho, do qual 
poderiam necessitar amanhã. 

Depois que as 13 colônias conquis
taram sua independência da Inglater
ra, converteram-se em 13 estados, uni
dos mais numa aliança do que numa 
confederação. Cada estado era como 
uma pequena nação, zelosa de seus 
próprios direitos. Alguns homens de 

· vi.são perceberam que êsses estados só 
poderiam prosperar se se unissem de 
fato. Compreenderam que os proble
mas dos estados são os mesmos dos 

indivíduos. Cada pessoa que trocou o 
seu lar e a sua pátria pelos Estados 
Unidos, fê-lo porque desejava alguma 
coisa que não podia obter na sua terra. 

E foi assim que uma f ô lha de pa
pel uniu o povo norte-americano num 
objetivo comum. Essa fôlha de papel 
é a Constituição dos Estados Unidos. 
Escrita pelos representantes das anti
gas colônias "a fim de formarem uma 
união mais perfeita", tornou-se a lei 
suprema da nação em 1789, ao ser 
aprovada pela maioria dos estados. 

O govêrno dos Esta.dos Unidos re
pousa, muito simplesmente, nessa as
sociação voluntária de 50 estados nu- ' 
ma união federal comum. Através de 
seus representantes eleitos. nos muni
cípios, nos estados e nas câmaras f e
derais, o povo dos Estados Unidos pode 
trabalhar em uníssono pelo bem co
m um. Sabe o quanto pode realizar atra
vés dessa união. Sabe que nenhum pro
blema é insolúvel se todo o povo tra
balhar em conjunto para resolvê-fo. 

Neste livro, apresentamos ai)enas 
uma visão muito rápida dos Estados 
Unidos. Vimos sõmen te uma parte da 
terra. Mostramos apenas de relance ·o 
povo, seus problemas e suas realiza-
ções. . . 

Olhar para os Estados Unidos da 
América, ou para qualquer outro país, 

. não é compreendê-lo. O que se vê. da 
terra é apenas :uma pa.rte de sua his-
tória. ' 

Mas a associação entre o -homem,. 
a terra e o clima nos Estados Unidos 
é uma prova clara do que foi e pode 
ser feito por homens livres, para colo
car a natureza ao seu lado. 

Ilhas austrais da França * 
' . 

ARQUIPÉLAGO DE KERGUELEN 

O arquipélago de Kerguelen, situa
do no oceano índico aos 49º de latitude 
sul e aos 69-70º de longitude leste, é 
formado por uma ilha principal e por 
outras 300 ilhas e ilhotas. O arquipélago 
é de origem vulcânica e a lava basál
tica é a principal rocha encontrada. 
Se bem que não existam vulcões ativos, 

• FONTE: "A França e as Terras Aus~ 
trais e Antárticas" - Gentileza. da. Embaixada 
Francesa. - Dezembro de 1962. 

são encontra.das fontes de água quen
te e fontes de águas ferruginosas. 

Como não há nenhuma massa con
tinental que o proteja, êste arquipélago 
é constantemente exposto aos ventos 
impetuosos dos mares austrais e é ba
tido pelos mares mais violentos do 
mundo. As ilhas são muito montanha- . 
sas. Estendendo-se 240 km de norte 
ao sul, o arquipélago apresenta um li
toral extremamente recortado, orlado 
de penhascos íngremes e arrecif es, o 
que torna muito difícil o acesso a es
tas ilhas, salvo em algumas enseadas 
profundas e bem abrigadas. 
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68º E. 

49ºS. 

Península Rallier d~ Baty 

A ilha principal, chamada ilha de 
Kerguelen, é montanhosa em tôda sua 
extensão, exceto na parte orientaí onde 
há uma planície pantanosa, a única 
parte plana de todo o arquipélago. Ape
sar de ter 140 km. de comprimento por 
120 km. de largura., o seu litoral é tão 
recortado que nçnhum ponto do inte
rior está situado a mais de 20 km. do 
mar. A altitude média de Kerguelen é 
de mais de 490 m. e seu pico mais ele
vado, o Monte Ross, atinge a 1 960 m. 
Acima de 975 m., as montanhas são 
cobertas de geleiras, muitas das quais 
descem até o mar dando origem a ice
bergs. A geleira de Cook, a maior de 
tôdas, é uma enorme calota lisa de gêlo 
que ocupa a maior parte do centro da 
ilha.. 

Hidrografia - A água doce é abun
dante e há em tôda a ilha grande 
quantidade de lagos, lagoas, rios e cas-

700E. 

~Ilhas Swain Oceano 
r n d ico 

71ºE. 

49°5. 

ARQUIPÉLAGO DE KERGUELEN 

catas. Porém, dada a irregularidade de 
seu relêvo. o sistema hidrográfico da 
ilha é muito complexo. Os rios são de 
corrente muito rápida e muitos dêles 
não são vadeáveis ou então correm no 
fundo de profundas gargantas. Os rios 
com freqüência têm sua.s nascentes em 
pântanos turfosos ou terrenos alagadi
ços. A freqüência e regularidade das 
chuvas e nevadas durante o ano todo 
impedem que os rios e lagos fiquem 
sêcos. 

Clima - O clima maritimo de Ker
guelen é caracterizado por alto teor de 
umidade, baixa temperatura uniforme~ 
chuvas e nevadas freqüentes e sobre
tudo por ventos extremamente fortes. 
Há · pouca diferença entre a tempera
tura média do inverno e a do verão~ 
o0 c. e 6ºC. respectivamente, nunca fa
zendo frio bastante para que a neve 
permaneça sôbre o solo mais de que 

O centro de pesquisa de Port-aux-Français, fundado em 1949 na ilha de Kerguel.en. 
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Instalação de uma gerador na base de 
Port-aux-Français. 

alguns dias, exceto além da. altitude 
de 700 m. O traço climatológico mais 
notável é constituído pela presença 
quase constante dos ventos. Durante as 
tempestades, as suas velocidades cos
tumam ultrapassar os 90 km. por hora, 
e em 1953 registrou-se uma. velocidade 
de 210 km. por hora em Port-aux
Français. As rajadas são tão violentas 
que é difícil manter-se de pé e não 
raro as casca tas são projetadas para 
cima, impelidas pela fôrça do vento. 

Flora - A vegetação se bem que 
escassa, é bastante variada e algumas 
espécies são exclusivas de Kerguelen. 
Encontra-se essa vegetação nas encos
tas mais baixas da ilha e sua formas 
mais características são musgos, lí
quens, fetos e a "couve de Kerguelen", 
planta característica do arquipélago. A 
constância e violência dos ventos im
pedem o crescimento de árvores. O in
terior da ilha é em grande parte des
provido de vegetação, em marcado 
contraste com o litoral onde se encon
tra copiosa vegetação composta de al-' 
gas e outras plantas marinhas. 

Fauna - Ainda que abundante, 
sua variedade não é grande. No inte
rior da ilha encontram-se sàmente coe
lhos (descendentes de animais trazi
dos por marinheiros que aportaram às 
ilhas), pequenos patos selvagens e in
setos; todos ias insetos, inclusive as 
môscas, têm asas atrofiadas. Não há 
peixes de água doce. 

A fauna acha-se concentrada ao 
longo da costa. Entre as aves encon
tram-se gaivotas, cormorões, petréis, 
albatrozes e estercorárias, mas· os pin-

güins são as aves encontradas em 
maior número. Cêrca de um milhão 
destas aves vivem em colônias espalha
das por vários pontos da costa. :B':les 
partilham o litoral com os elefantes 
marinhos que arribam a Kerguelen na 
primavera austral para o ritual da re
produção; os machos, prinCipalmente, 
são animais imensos atingindo até 6 m. 
de comprimento e 2 toneladas de pêso. 
Na primavera, especialmente na costa 
oriental, podem-se contar até 2 000 fo
cas por km2

• Nas rochas são encontra
das grandes quantidades de pequenos 
moluscos, lapas e enormes mariscos. As 
baleias azuis ainda são encontradas em 
grande número nas águas de Kergue
len, onde é ativa a sua pesca, princi
.palmente por barcos japonêses e rus
sos. 

Recursos minerais - Os principais 
recursos minerais são as jazidas de 
carvão e as turfeiras. Estas cobrem 
grandes extensões nas partes baixas da 
ilha. Também são encontradas em 
grande quantidade, pedras semiprecio
sas como calcedônias, ametistas, opa
las, jaspes, ágatas e muitas vêzes em 
blocos de tão grande tamanho que é 
difícil · levantá-los. 

Pingütm de crista encontrado em 
Kerguezen. 
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46ºS • ..,o 1. dos Apóstolos 

o Í n d i e o Oceano . 
1. doa Po1 cos 

- ARQUIPÉLAGO CROZE 

l.dos Pin9ulns Ó 
50º~E. 51ºE. 

ARQUIPÉLAGO DE CROZET 

O Arquipélago de Crozet, situado 
a 45-47º de latitude sul e a 50-52º de 
longitude leste, compreende dois gru
pos de ilhas desabitadas com uma su
perfície total de cêrca de 500 kml!. Es
tas ilhas são montanhosas e de ori
gem vulcânica. São, em grande parte, 
rodeadas de recifes e suas costas são 
inóspitas. Em virtude dos freqüentes 
nevoeiros, da violência do mar e dos 
icebergs flutuantes, a navegação nes
tas águas é extremamente perigosa. As 
ilhas ficam perto da rota que toma
vam outrora os veleiros que iam do 
Cabo da Boa Esperança à Austrália e 
mais de um navio já naufragou nessas 
costas desde a descoberta das ilhas. 

O grupo ocidental abrange, de nor
te a sul, as ilhas dos Apóstolos, dos 

~"'";,,, ndodo 

e l. doL11t1 

o 1. de Poasescilo 

!Slº30'E. !S2ºE. 

Porcos, e dos Pingüins. As ilhas dos 
Apóstolos são doze ilhotas rochosas, 
inacessíveis, rodeadas de recifes e eri
çadas de penhascos de alturas que va
riam entre 15 a 150 metros. A ilha dos 
Porcos, assim chamada por causa dos 
porcos selvagens que ali corriam livre
mente no século XIX, é a· maior do 
grupo. De forma quase circular, com 
um diâmetro de cêrca de 10 km., seu 
pico mais alto ultrapassa os 600 me
tros de altitude. As ilhas dos Pingülns, 
assim chamadas por causa da densa 
população de aves marinhas, nada 
mais são que rochedos isolados; o mais 
alto se eleva a 300 m. acima do ní
vel do mar. 

O grupo oriental é formado pelas 
ilhas de Possessão e do Leste. A ilha de 
Possessão é a maior do arquipélago, 
medindo 20 km. de comprimento por 

Fazendo amigos entre os pingilins de Kerguelen. 
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10 km. de largura aproximadamente e 
nela se erguem altos picos, que se ele
vam a 1 500 m. acima do nível do mar. 
O litQral apresenta várias enseadas que 
permitem o desembarque . quando o 
tempo está calmo. A ilha do Leste, cujo 
tamanho é a metade do da ilha de 
Possessão, é a mais montanhosa do ar
quipélago de Crozet. Parte desta ilha 
é coberta por uma geleira. e seu ponto 
culminante se eleva a 2 000 m. de al
titude. 

Clima - O clima é muito seme
lhante ao do arquipélago de Kergue
len, ainda que a temperatura seja um 
pouco mais eleva.da. com uma média 
para· os meses de verão de · 9°C. A li
nha das neves eternas está situada 
também um pouco mais acima, a per
to de 1 000 m de altitude. O mar é 
quase sempre muito picado e as ilhas 
estão envôltas freqüentemente em den
so nevoeiro. lcebergs são muito comuns 
nestas águas. O arquipélãgo de Crozet 
possui também interêsse meteorológi
co todo especial, pois está situado nu
ma região de depressão atmosférica 
que afeta tôdas as · terras banhadas 
pelo oceano índico austral. 

Flora e . fauna - Estas ilhas são 
pràticamente desprovidas de vegetação. 
A escassa vegetação existente é reper
sentada por musgos e líquens que cres
cem nas regiões menos altas, abaixo 
de 250 m de altitude. Não há árvores. 
No entanto, a flora marítima prolifera 
nas ilhas do arquipélago; as algas são 
particularmente abundantes ao longo 
da costa. 

A fauna é encontrada principal
mente nas praias. · Como em Kergue
len, as aves são numerosíssimas: al- . 
batrozes, ·pombas antárticas, gaivotas, 
petréis, cormorões e especialmente 
pingüins, que se agrupam em colônias 
compactas e ruidosas. Na primavera 
austral, verdadeira multidão de ele
fantes-marinhos converge para as 
praias de Crozet, para o ritual da re
produção. Suas manadas. muito des
falcadas no século passado em conse
qüência das caçadas prolongadas, vol
taram a aumentar ràpidamente desde 
1925, ano · em que o arquipélago de 
Crozet foi declarado zona nacional de · 
·reserva animal. 

ILHAS DE SÃO PAULO E NOVA 
AMSTERDAM 

Estas duas pequenas ilhas vulcâ
nicas do oceano índico são as mais 
setentriõnais das Terras Austrais e An
tárticas ·Francesas. A ilha de Nova 

Amsterdam está situada a 37º de la
titude sul e a 77º de longitude leste. 
Uma distância de 80 km a separa da 
ilha de São Paulo, situada a 38º de la
titude sul e a 77º de longitude leste. 

A ilha de São Paulo, com uma su
perfície de menos de 8 km2

• mede cêr-

77°35
1 

E. 

ILHA DE SÃO PAU LO 

Ponte Norte 

Ponto Sul 

Oceano Índico 

• 71°301 E. 77º35
1
E. 

ILHA DE NOVA AMSTEROAM 

' Oceano Indico 
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ca de 5 km de comprimento por 3 km 
de largura. No centro da ilha, há uma 
enorme cratera que se comunica com 
o mar através de uma fenda de 1500 m, 
aberta na sua .borda em conseqüência 
do afundamento· da parte oriental da 
ilha. A atividade vulcânica, se bem· que 
muito menor, ainda se manifesta ·pqr 
meio de emanações de vapor, de fon
tes de água quente e de lugares onde 
o solo ainda está quente atingindo a 
temperaturas de 50ºC e as vêzes 200°C. 
Na ilha não existem cursos de água, 
salvo em algumas turfeiras. Os únicos 
mananciais existentes encontram-se 
nas profundezas da cratera e a tem
peratura dessas águas oscila entre 
3DºC e 100°0. ' 

A ilha de Nova Amsterdam, de for
mato quase retangular, mede cêrca 
de 8,5 km de comprimento por 5,5 km 
de largurat com uma superfície de 
45 km2 aproxima.damente. A ilha é mui
to montanhosa e seu litoral é muito 
escarpado, mas á parte central da ilha 
é ocupada por um planalto pantano
so. Os vales, na.s encostas das monta
nhas, são cobertos de pastagens e de 
arvoredo baixo. 

Clima --... O clima é oceânico e 
temperado, com temperaturas unif or
mes e alto teor de umidade. As chu
vas são freqüentes, porém neva muito 
raramente~ Durante o ano, a tempera
tura varia entre -2ºC e + 28°0, ao 
passo que no verão a temperatura mé
dia é de 15°0. As ilhas estão sempre 

envôltas em nevoeiro e os ventos, mui
to tempestuosos, são excessivos. Somen
te a parte oriental de Nova Amster
dam está ao abrigo dêsses ventos em 
vi~tude da proteção de um cinturão de 
montanhas. 

Flora e fauna - Estas ilhas pos
suem vegetação abundante. Há perto 
de 80 espécies de plantas, algumas das 
quais introduzidas recentemente. Nova 
Amsterdam é a únicà ilha austral fran
cesa onde crescem árvores (espécie 
·Phylicas). Estas árvores atingem a al
tura máxima de 5 m e crescem na par
te leste da ilha, que está ao abrigo 
dos ventos. Na ilha de São Paulo, as 
áreas onde a temperatúra do solo é 
elevada, destacam-se pela existência 
de densa vegetação tropical. Fora das 
áreas quentes, a flora é característíca 
de zona.s frias e temperadas e é menos 
densa. Entre as plantas marinhas há 
grande variedade de algas, algumas 
das quais são comumente encontradas 
em águas tropicais. 

Freqüentam estas ilhas um sem 
número de aves marinhas, especial
mente pingüins, que se encontram aos 
milhares. Mas nem São Paulo, nem 
Nova Amsterdam possuem fauna nati
va. Apesar de que carneiros, porcos, 
cachorros, coelhos, gatos e ratos te
nham sido trazidos para estas ilhas, 
em butras épocas, por' marinheiros e 
pescadores, as únicas espécies que so
breviveram até hoje foram os coelhos 

Cratera e 'turfeiras no planalto central de Nova. Amsterdam. 
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A base 'de Camp Heutin no litoral de Nova Amsterdam. 

(na ilha de São Paulo apenas), os ra
tos enormes e uma manada de gado 
selvagem, na ilha de Nova Amsterdam, 
calculada em 2 000 cabeças. Como as 
águas destas ilhas são ricas em peixes, 
há muito se pratica a pesca ao longo 
do litoral. As baleias, os elefantes-ma
rinhos, as focas e os lobos-marinhos, 
escassearam muito em virtude das 
grandes caçadas do passado. Os peixes 

da região são em geral de tamanho 
grande; o mais comum é uma varie
dade de bacalhau muito apreciado pe
los habitantes da ilha de Reunião. Ao 
longo da costa há · também grande 
quantidade de lagostas, que são pesca
das com regularidade cada ·ano. Em 
1828, foi instalada na ilha de São Pau
lo uma fábrica de conservas de la
gostas. 

Montanhas do mundo inteiro* 

SJNTESE DAS MONTANHAS MAIS 
INTERESSANTES SOB O ASPECTO 

ESPORTIVO 

AMÉRICA 

Desde a parte mais setentrional 
do Alasca segue em direção ao sul 
uma vasta cadeia montanhosa que re
cebendo nomes diversos, de monta
nhas Rochosas, serra Nevada, serra 
Madre ou Andes, constitui a mais lon
ga cordilheira de todo o mundo. É um 
autêntico cordão de montanhas de 
grande porte, margeando tôda a costa 
do Pacífico. Situado no Alasca, o mon
te Mac Minley ( 6 420 m) é o mais alto 
da América do Norte. Bem para o Sul, 
na América Central destacam-se vul
ções extintos, cujas altitudes superam 
os cinco mil metros. São êles o Popo-

• Propositadamente deixamos de citar as 
montanhas brasileiras, às quais nos referiremos 
em outra oportunidade. (Nota do Autor) -
Transcrito do Boletim do Centro Excursionis
ta Brasileiro, n.0 280, abril-maio-junho de 1965. 

MANOEL DE SOUZA LoRDEIRO 

catepetl, o Orizaba, o Ixtaccihuatl. 
Na América do Sul recebe o ramo me
ridional da cordilheira o nome de An
des. Das mais destacadas é a cordi
lheira Branca, no Peru, onde um bra
sileiro, Domingos Giobbi, conquistou 
em julho de 1961 os picos Nevado 
Brasil (5 636 m) e Shumakraju ..... . 
(5 582 m). O Huascarán (6 768 m) é 
o ponto mais alto desta ramificação 

· dos Andes, que atualmente constitui 
uma das maiores atrações para o mon
tanhista internacional. Mais para o 
sul vamos encontrar, na Bolívia, o llli
mani e lllampu, b13!os picos que pre
cedem ao maio::.· de todo o continente 
americano: o Aconcágua (7 035 m) . 
Situado na ·região de Mendoza, tem 
sido a meta de inúmeras expediçõea 
e dentre elas tem um significado es-

. pecial aquela de que fa2iam parte os 
brasileiros Orlando Lacorte e Ricardo 
Menescal, em 1951. Também Domingos 
Giobbi teria oportunida.de de escalá-lo 
um pouco mais tarde. Ainda que não· 
possa ser incluída entre as escaladas 
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lêcnicamente mais difíceis, é preciso 
notar-se os efeitos da acentuada al
titude, que têm abatido montanhiste,s 
experimentados, além do perigo r3pre
sentado pelas tempestades de neve, 
que têm roubado muitas vJdas dentre 
aquêles que se lançam à sua conquis -
ta. Nos Andes chilenos destaca-se o 
vulcão osorno e no extremo sul, nos 
Andes da Patagônia., o famoso pico 
Fitz-Roy, talvez a mais árdua escalada 
do mundo e cuja conquista é consi
derada por Lionel Terray, como sua 
maior façanha de alpinista. 

Seguindo na direção · do oriente, 
vamos encontrar, na Asia. Central, uma . 
imensa cadeia, cujas montanhas estão 
entre as mais altas de todo o Globo: 
o Himalaia. São aproximadamente 
quatorze picos que ali se elevam a mais 
de 8 000 metros, e mais de trezentos, 
possivelmente, aquêles situados entre 
os 7 000 e 8 000 m. Meses de prepara
ção intensiva e uma organização tôda 
especial são necessárias a qualquer em
prendimento "himalaistico", o que já 
é suficiente para diferenciar êsse am-

EUROPA 

É na cadeia alpina e, para ser
mos mais exatos, nos Alpes de Saboya, 
que se ergue o famoso Monte Branco 
(4 810 m) por muitos considerado o 
"bêrço do alpinismo". Situado na di
visa franco-italiana, é atingido atra
vés de Chamonix, pelo lado francês e 
Courmayeur, pela vertente italiana. 
Bons caminhos até altura apreciável, 
vários refúgios e assistência de guias 
de grande reputação, fazem com que 
o movimento anual de excursionistas 
se eleve ali às centenas. Sôbre a fron
teira suíço-italiana está o Monte Cer
vino ou Matterhorn (4 505 m), cujo 
perfil, um dos mais fotograiados de 
todo o mundo, o toma inconfundível. 
O Monte Rosa e o Bernina, ambos com 
mais de 4 000 m, são também bastante 
apreciados. Nos Alpes Orientais, com
preendendo o território da Austria e 
da Itália, estão os Dolmitas, montanh~s 
que se destaca.m. por suas paredes de 
centenas de metros a prumo (mas .não · 
desprovidas dos necessários pontos de 
apoio), verdadeiro "paraíso" dos es
caladores, em ponto de partida para 
aquilo que se denominou "alpinismo 
acrobático". Ainda que sumária esta. 
descrição da região alpina, não pode
mos deixar de mencionar os Drus, o 
Grepon, os Grandes Jorasses, o Eiger, 
para citar apenas algumas entre tan
tas montanha.s que, não se sobressain
do pela altitude, d.estacam-se pelas tli
ficuldades técnicas que encerram. Dei
xando os ·Alpes vamos encontrar ain
da pontos de interêsse esportivo nas 
montanhas dos Pirineus e dos. Carpa
tos, montanhas da Escócia e do País 
de Gales e da Escandinávia. Para fi
nalizar êste rápido giro por monta
nhas da Europa, citaremos o Elbruz, 
no Cáucaso, que com os seus 5 629 me
tros é o ponto culminante de todo o 
sistema europeu. 

- biente de qualquer outro. Apesar de 
tôdas as dificuldades apostas à apro
ximação (as grandes distâncias e o 
hermetismo do Tibete e do Nepal fo
ram fa tôres que pesaram bastante) , já 
assinalamos em 1895 a tentativa de 
Mummery para atingir ·o Nanga Par- ' 
bat (8136 m) onde afinal encontrou 
a morte. É, realmente, em 1921 que co
meça o grande movimento em direção 
ao Himalaia, com os reconhecimentos 
britânicos visando ao Everest (8 840 m), 
ponto culminante de tôda a cadeia. 
Muitas expedições se seguiram sem al
cançar seu intento e a altitude de .... 
8 600 metros . a que chegou o Coronel 
Norton, chefe, da malograda · expedição 
de 1924, foi durante muito tempo o 
máximo atingido pelo homem. A pri
meira da série "oito mil" a ser ven
cida foi o Anapurna (8 078 m) pela -
cardada francesa Herzog e Lachenal 
em junho de 1950. O Everest só foi 
conquistado em maio de 1953 pela car-
dada de que faziam parte o néo-zela.n
dés Hilary e o "sherpa" Tensing. Uma 
característica desta ascensão foi o uso 
de equipamento especial de oxigênio o 
que, sobremodo tornou possível o em
preendimento. VenGido o Everest, os de
mais gigantes não resistiram. É assim 
que caem sucessivamente o K2 ..... . 

' (8 611 m) vencido pela dupla italiana 
Lacerdelli e Compagnoni, o Nanga Par
bat (8136 m) pelo alemão Hermann 
Buhl o Makalu (8 470 m) pelos fran
ceses' Terray e Coury, o Lhots ..... .
(8 501 m) pelos suíços Reise e Luch
singer, além de outros mais. A exp~: 
dição suíça que venceu o Dhaulag1ri 
(8171 m) em 1960, inaugurou nova 
prática no Himalaia: o uso de avião, 
o "Yeti'', para transporte de material 
e provisões ao acaml?amento-base. 
Mais para o Oriente, vamos encontrar 
o lendário Japão, onde, no sopé de be
líssimas montanhas florescem as ce-
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rejelras. A que particularmente nos 
chama a atenção é a montanha sagra
da Fujlyama (3 778 m}, vulcão inativo 
de singular beleza que domina a baia 
de Tóquio. 

AFRICA E OCEANIA 

Conhecido mais por seus desertos 
e densas floresta.s, o continente afri
cano possui também montanhas de 
grande porte, como o Kilimandjaro, o 
Kênia e o Ruwensori, tôdas com mais 
de 5 000 metros. Situadas em pleno co
ração da Africa, apresentam grandes 
singularidades, nas encostas a mais va
riada vegetação tropical em contraste 
com os altos cumes nevados. A mais 
alta. de tôdas, o Kilimandjaro ..... . 
(5 893 m), escalada pelos alemães 
Meyer e Purtscheller, em 1889, é um 
vulcão extinto. No noroeste africano 
destaca-se a cadela dos Atlas, cujo 
ponto culminante, o Toubkal, ultrapas-

sa os 4 000 metros. Diversamente das 
montanhas do Kênla, o contraste que 
aí se nota é o das areias do Saara com 
as neves eternas que adornam seus 
cumes. A ascensão destas paragens 
torna-se bastante penosa em virtude 
das bruscas mudanças de temperatu
ra, que pode ser de 40.0 durante o dia, 
para cair a 10° durante a noite. Ape
sar de estender-se na direção centro
-sul do continente africano uma vasta 
região montanhosa, não chega esta. a 
apresentar maior interêsse do ponto de 
vista esportivo. 

Na Oceânia são as ilhas da Nova 
Zelândia que se apresentam com as 
característica.s mais favoráveis para a 
prática do esporte de montanha. Nos 
Alpes Neozeelandeses, que se estendem 
através · da ilha do Sul, destacam-se 

. os montes Cook (3 764 m) e Tasman. 
Me'rece citação ainda, o pico Ca~stensz, 
na Nova Guiné, que chega. a atingir 
4 800 metros. 

Regionalização da reforma agrária * 

Evidentemente, não se vai discutir 
aqui a necessidade de se efetuar uma 
reforma agrária no Brasil, em curto 
prazo, tema que já parece suficiente
mente estudado. Aos que estão em de
sacôrdo com ela ou desejam, em seu 
lugar, uma "revisão", "organização" ou 
"plano de desenvolvimento rural", en
fim, qualquer sucedâneo, mantendo, 
porém, a velha estrutura agrária, tôda 
a argumentação que se segue é intei
ramente inútil. 

É indispensável estabelecer a priori · 
o que se entenderá pela expressão "re
forma agrária". Isto significa um con
junto de leis e medidas administrativas 
determinando modificações a curto 
prazo na malha fundiária de um pais 
ou de uma região povoada, de manei
ra a fazer progredir a.s relações de pro
dução e desenvolver a produção agro
pecuária. 

Se se deseja levar a cabo uma re
fonna agrária democrática e pacífica, 
é claro que as opiniões de dois .grupos 
terão de ser ouvidas e respeitadas na 
medida do possivel; a dos técnicos e a 
dos camponeses da região. :a:stes de
verão ser sêus representantes escolhi-

• Transcrito de O Pensador. 

ORLANDO VALVERDE 

dos pelos ;eus órgãos de classe; os pri
meiros, que deverão formar equipes de 
agrônomos, agrimensores, economistas 
rurais, agrogeógrafos, sociólogos e as
sistentes sociais, receberão previamen
te um treinamento intensivo que os 
capacite a cumprir satisfatóriamente 
suas tarefas. 

Numa região com certa uniformi
dade de condições físicas (relêvo, solos,.. 
drenagens, clima) , econômicas (mer
cado, transportes, produtos valoriza
dos) e sociais (tradições culturais, · es
trutura social, densidade de população, 
níveis de educação etc.) , a solução para 
a reforma agrária deve ser uma só. A 
recíproca é verdadeira: onde essas con
dições de un!formidade não existem, os 
planos para a i·ealização de uma refor
ma agrária deverão ser, obrigatória.
mente, diferentes. A unidade para a 
execução de tal reforma é, por conse
guinte, a região geoeconômica. Os li
mites dessas regiões não coincidem com 
os llmites estaduais, conforme podem 
pensar alguns espíritos simplistas . A 
existência de diversas regiões geoeco
nômicas dentro de uma mesma unida
de da Federação tem até o efeito sa
lutar . de favorecer as trocas comerciais 
internas. Seria ingênuo imaginar que 
as soluçõPs para os problemas agrá-
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rios brasileiros pudessem ser unifor
mes, nestp, país que tem as dimensões 
de um continente e, pottanto, uma 
grande variabilidade nas citadas con
dições. 

A fixação de uma divisão do Bra.sil 
em regiões geo-econômicas, ainda que 
sujeita a revisões, para fins de refor
ma agr.ária, deve ser um trabalho a ser 
encetado quanto antes. 

Imediato início deve ter também 
o levantamento cadastral rural do pais, 
a começar pelas áreas povoadas e pró
ximas aos principais mercados. A cria
ção imediata de um serviço de cadas
tro deve ser, pois, a primeira provi
dência para a discriminação entre as 
terras devolutas e as do domínio pri-
vado. 

Conforme a definição de reforma. 
agrária apresentada acima, esta não . 
se aplicará propriamente nas regiões 
despovoadas ou ainda em estágio in
cipiente de pnvoamento. Aí se realiza.
rão trabalhos de colonização, dos quais 
já possuímos experiência, por meio de 
órgãos governamentais e privados. A 
execução de uma lei agrária não acar
retará uma intensificação especial na 
colonização de zonas pioneiras. Assim 
desejam, muito ao contrário. os adver
sários da reforma agrária, . que são f a
vorá veis a um parcelamento das terras 
longínquas, enquanto os velhos lati
fúndios antieconômicos permaneceriam 
nas áreas mais próximru; aos merca
dos. 

O mais velho argumento contra a 
reforma agrária é o de que o parcela
mento dos latifúndios provocaria a for
mação de minifúndios. Nada mais fal
so. o minifúndio é um subproduto do 
latifúndio. A prova disso é que, de acôr
do com os dados censitários, à medida 
que a propriedade se concentra, cresce 
também, por outro lado, o número dos 
estabelecimentos rurais excessivamen
te pequenos. No Brasil, já existem re
giões em que predominam os minifún
dios, como, por exemplo certas partes 
do agreste pernambucano (Vitória de 
Santo Antão), o oeste do recôncavo 
baiano (zona fumícola), .os tabuleiros 
de Bom Jesus do Itabapoana, no estado 
do Rio de Janeiro, a ilha de Santa Ca
tarina etc. É claro que qualque.c destas 
áreas precisa de uma reaglutinação de 
terras, e não de fracionamento de pro
priedades. 

Seja dividindo, E"eja reagrupando 
terras, é preciso determinar, para cada 

. região geo-econômica, os limites míni-
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mo e máximo que devem ter as uni
dades fundiárias. Essas avaliações par
tem de um conceito básico, denomina
do minimale Ackernahrung pelos eco
nomistas rurais alemães. Assim se cha
ma o tamanho mínimo que deve ter 
uma propriedade agrícola ou· agrope
cuária. para que uma família dela tire 
o seu sustento, mantendo um nível eco
nômico e social decente, e utilizando 
apenas a mão-de-obra dos membros da 
família. 

O cálculo do minimale Ackernah
rung só se pode fazer com .precisão 
muito relativa e apoiado num profun
do conhecimento da região. t:Ie é fun
ção de muitas variáveis: fertilidade do 
solo, sistemaB agrícolas adotados, pro
dutos comerciados, meios de transpor
te (frete), distância itinerária aos 
mercados, etc. cada região geo-econô·· 
mica tem seu minimale Ackernahrung, 
num dado momento. Mas êsse valor 
varia também no tempo, em decorrên
cia por exemplo, do esgotamento ou 
da 'adubação dos solos, da difusão de 
novas plantas de cultivo, da intensifi
cação dos sistemas agrícolas, de mu
danças da.s tarifas dos transportes, 
flutuações dos preços nos mercados etc. 
Assim sendo, é preciso fazer-se revisões 
periódicas na avaliação do minimale 
Ackernahrung a fim de ajustá-Ia à rea
lidade econômica. Em qualquer instan
te, porém, a lei deve proibir terminan
temente o fracionamento di:t proprie
dade, seja qual fôr o motivo invocado,. 
abaixo do limite mínimo vigente na re
gião em que ela está situada. 

O li mi te máximo da área da pro
priedade familiar deve ser tal que, de 
acôrdo com o sistema agrícola usual 
na região, não sobrem áreas. apreciá
veis vacantes, sem utilização, com o 
emprêgo exclusivo da mão-de-obra per
manente disponível na família. 

A reforma agrária, em regra ge
ral, não deve cogitar em constituir pro
priedades agropecuárias que exijam o 
aluguel de fôrça de trabalho, em cará
ter permanente. Esta poderá vir a ser 
mob1Uzada para certas operações es
peciais (colheita, poda., rodeio de gado 
etc.) . Deverão fazer exceção a êsse 
princípio de plantaticms já existentes 
ou que se venham a organizar. Define
-se c0mo plantations um 'yasto estabe
lecimento, simultâneamente agrícola e 
industrial, dirigido por técnicos, o qual, 
com grande investimento de mão-de
-obra ü de capital, vende um produto 
agrícola de alto valor, processado . ou 
semiprocessado, para os grandes mer-
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cados. São exemplos mais comuns de 
plantati<Yns, no Brasil, as usina.s de 
açúcar, as fazendas de café e as de 
cacau. Exemplos mais raros são a 
jJlantation de tomate em Pesqueira 
(Pernambuco), as de agave em Tou
ros (R. G. Norte) e Campina Grande 
(Paraíba), bem como alguns grandes 
bananais e ' laranjais. 

No caso das plantations, porém, as 
relações de produção devem ser regu
lamentadas pela legislação trabalhis
ta em vigor no país, adaptada, no que 
couber, às condições do trabalho ru
ral. Não deverá ser permitido às plan
tattons, tampouco, dispor de grandes 
'áreas não exploradas. 

· No caso de explorações por coope
rativas de produção, torna.-se fácil a 
estimativa do tamanho adequado, atri
buindo, a cada uma tantas_ vêzes o va
lor do minimale Ackernahrung quan
tas forem a.s famílias de agricultores 
reunidas no estabelecimento rural co
letivo. É verdade que essas proprieda
des cooperativas, quando bem dirigi
das, dão maior rendimento, sobretudo 
em lavouras mecanizadas em campos 

·contínuos no espaço. Esta circunstân
cia deve ser aproveitada para estimu
lar os lavradores a se organizarem em 

· cooperativas. 
Para se fazer idéia de como é va

riável o valor do minimale Ackernah
rung de uma região para outra, ba.sta 
citar que Waibel, estudando as peque
nas propriedades do planalto meridio- . 
nal do Brasil estimou como adequadas 
áreas entre 55 e 65 hectares, nas terras 
férteis, e entre 80 e 105 hectares, nos 
solos pobres, partindo da premissa que 
nelas se ·apliquem rotações de terras 
(L. Waibel: "Princípios da Colonização 
Européia no Sul do Bra.sll". Rev. Bras. 
Geog. XI, n.0 2, abr.-jun. 1949), Cha
ma-se "rotação de terras" a técnica se
gundo a qual o agricultor põe em cul
tivo um campo, sem adubação, duran
te um ou mais anos seguidos, e depois 
o deixa repousando em capoeira até 
que o solo reconstitua naturalmente, 
no todo ou em parte, sua fertilidade 
primitiva, quando então é novamente 
pôsto em cultivo. 

Já nas culturas de arroz de brejo 
do . baixo São Francisco, cada proprie
dade familiar não necessita de mais-que 
5 hectares de várzea. 

A extrema va.riabilidade do valor 
do minimale Ackernahrung e a neces
sidade de um permanente cpntacto com 
os problemas eeonômicos e sociais de 
cada região geo-econômica tomam im-

possível a . centralização executiva da 
reforma agrária, no Brasil, salvo natu
ralmente a sua cúpula administrativa. 
O trabalho direto no terreno e com a 
massa camponesa deve ser executado 
por comissões executivas regionais, se
diada.s nas respectivas áreas de atua.
ção. 

Certos estudiosos, baseados em ar
gumentos de natureza ética, propõem, 
numa reforma agrária para todo o 
Brasil, exclusivamente propriedades de 
tipo familiar; outros, máis avançados 
e estribados em argumentos de cará
ter econômico, sugerem a coletivização 
da agricultura. Não se deve basear o 
trabalho da reforma. agrária em juízos 
apriorísticos; muito menos tentando 
organizar compulsoriamente os traba
lhadores rurais a uma estrutura eco
nômica· e social que lhes repugne. O 
complemento indispensável a uma re
fornia agrária. é o trabalho educativo; 
urna vez devidamente esclarecidos, cabe 
aos próprios trabalhadores optarem li
vremente por uma das formas de orga
nização .que se lhes ofereçam. 

Os executores da reforma agrária 
no Brasil devem abrir mão de idéias 
preconcebida.s e se aferrarem imica
mente ao objetivo fundamental da re
forma-: o soerguimento econômico e so
cial das populações rurais. ne· ant~
mão devem convencer-se de que terao 
muitas slirprêsas e muito aprenderão. 
Em certas regiões, por exemplo, a pe
quena propried~de. de tipo familiar to:
na-se antieconom1ca, como no sertao 
do Nordeste, por causa climática, ou 
em áreal? longínquas, como em Mato 
Grosso (exceto, talvez, nas proximida
des da E. F. Noroeste do Brasil) e na 
maior parte · da Amazônia (salvo nas 
imediações de Belém e de Manaus), de
vido à grande distância dos mercados. 
Waibel desenvolveu estudos teóricos, 
enunciados por J. H. von Thünen no 
comêço do século passado, e aplicou-os 
na Geografia, demonstrando a sua vi
gência., mesmo em países pequenos, como 
a Costa Rica. Segundo von Thünen, os 
sistema.s de utilização da terra variam 
do mais intensivo para o mais exten
sivo, à proporção que aumenta a dis
tância dos mercados. Ora, essa lei eco
nômica, que é válida para os . países pe
quenos, verifica-se, com muito maior 
razão num país de dimensões gigà.n
tescas, como o Brasil. Será, portanto, 
antieconômico qualquer projeto de· la
voura intensiva em pequenas proprie
dades nas regiões remotas menciona
das. 
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Em · c'ompensação, lugares há em 
que o meio de produç.ã.o máis ambicio
nado não é a terr..a. Serve de exemplo 
a principal zona triticola do Rio Gran
de do Sul: os campos naturais de Ere
chim, Passo Fundo e Getúlio Vargas. 
Em meados da década de 1950; o surto 
do trigo nessa região foi tão espeta
cular que provocou fenômeno inédito 
no Brasil; migração urbano-rural. Pro
fissionais liberais, funcionários e co
merciários aposentados de Pôrto Ale
gre, assim como peões da campanha 
gaúcha, afluíram todos para 'trabalhar 
nos trigais. A posse da terra era fator 
secundário; o importante era dispor 
de máquinas agrícolas. O arrendamen
to de terras para trigo tornou-se tão 
importante quanto a exploração dire
ta ·pelos proprietários. o. enca.recimento 
das máquinas agrícolas e suas peças. 
em conseqüência da política econômica 

oficial errada e antipatriótica, deter.;. 
minou o colapso da triticultura na.cio
nal. A reforma agrária nessa região 
deverá, pois, antes de mais nada, ins..:. 
talar estações centrais de mecanizaÇão, 
dispondo de um parque de máquinas· 
agrícolas capaz de alugá".'las, a preço 
accessível e no tempo devido aos pro-
dutores de trigo. · · 

. Em resumo, a reforma. agrária é 
uma operação muito complexa, mas 
inadiável, e que só pode ser enfrentada 
em soluções regionais. O problema agrá
rio de cada região requer: a) .o conhe
cimento mais completo possível da es
trutura agrária atual; b) a formula
ção da estrutura desejável e mais ade ... 
quada, assim como dos meios de al
cançá-Ia; c) a resolução dos problema$ 
correlatos, não menos importantes, da 
educação do crédito, do fomenta rural 
e ajuste da legislação civil. 

· A. obra de Rondon * 

Muito se fala em Rondon, .mas pou
cos são os que, em nosso país, .real
mente conhecem o que foi a sua obra 
de desbravamento dos nossos sertões. 

· Ao desvendar tão grande trato des
conhecido de nossa pátria. - escreve 
o professor Fernando de Azevedo ·
"de tal forma cuidou (Rondon) das 
investigações. científtcas que, no julga
mento autorizado de Artur Neiva, seu 
nome, como propulsor das ciências na
turais no Brasil · dos tempos modernos, 
vem logo depois do de Osvaldo 
Cruz". (1) 

Se tivermos, de fato, em vista. --: 
comenta ainda o professor Fernando 
de Azevedo - "o que tanto em botâ
nica (oito mll números colecionados, 

· muitos peJo próprio Rondon), como em 
zoologia (seis mil exemplares) repre
sentam as sessenta e seis publicações 
da Comissão de Linhas Telegráficas e 
Estratégicas de Mato Grosso a.o Ama
zonas, podemos concluir com Artur Nei
va "que nenhuma expedição científica 
brasileira concorreu com tão alto con
tingente para o "desenvolvimento da 
história natural entre nós e nenhuma 
exaltou mais no .estrangeiro o nome de 
nossa pátria". (2)' · 

• Transcrito do "Jornal do Commérclo", 
de 1/2-5-1965. 

IVAN LINs 

Desejando Rondon filiar-se à Igre
ja e Apostolado Positivista do Brasil, 
abandonou, em 1892, de acôrdo com as 
bases da mesma Igreja, o lugar de pro
f essor substituto de Astronomia e re
petidor de Mecânica Ra.cional da Es
cola · Militar do Rio de Janeiro, lugar 
para o ,qual fôra nomeado por Benja
min Constant. 

A exigência de não pertencerem os 
membros do Apostolado às Congrega
ções· oficiais de ensino muito estorvou 
entre nós a expansão do Positivismo, 
cujo campo de ação é exa.tamente ·q 
pedagógico e foi através dêle que prin
cipalmente se difundiu entre nós. . 

No caso, porém, de Rondon, foi essa 
proibição, inserta nas Bases do Apa&'
tolado Positi\tista, que o encaminhou 
para a· carreira de sertanista. Condu
zindo-o à glória, pode-se dizer que não 
é só "Deus quem escreve certo por li
nhas tortas", porquanto também o fêz, 
a propósito. do grande desbravador, a 
Igreja e Apostolado Positivista do 
Brasil. · 

Ao desistir dé ser professor de um 
estabelecimento oficial de · ensino, foi 
Rondon levado", atra.vés do Serviço de 
Fronteiras ·e Linhas Telegráficas, à pe...: 
netrar o nosso hinterland e a proteger 
os nossos indígenas . 
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Em fins de 1906 regressara ao Rio 
de Janeiro por haver terminado a cons
trução da rêde telegráfica alcançando 
as fronteiras com o Paraguai e a Bo
lívia. E, projetando, no ano seguinte, 
o presidente Afonso Pena uma . série 
de medidas tendentes a completar e 
assegurar a recente incorporação dos 
territórios do Acre, do Alto Purus e do 
Alto Juruá, foi a Rondon que confiou 
a construção da rêde telegráfica des
tinada a ligar êsses territórios e os do 
Amazonas à' capital do país. 

Tinha em vista o presidente Afon
so Pena (que foi, no dizer de Rondon, 
"o precursor da Marcha para o Oeste") 
tornar possível exercer-se sôbre êsses 
territórios, com a regula.ridade exigida 
pelos interêsses nacionais, a ação do 
Govêmo·. 

Ao aceitar o difícil encargo, por 
muitos tido como irrealizável, assentou 
Rondon, desde logo, com o presidente 
da República, que a nova Comissão · se 
encarregaria, não só da construção, 
mas ainda de todos os trabalhos que 
se prendessem a..o completo conheci
mento da região que se ia atravessar. 
Devia esta ser estudada quer sob os 
aspetcos geográfico, botânico e mine
ralógico, quer quanto às característi
cas das populações indígenru; que lá 
vivessem, as quais ficariam sob os cui
dados da Comissão, no intuito de res
guardá-las e evitar-lhes os flagelos e 
cruezas de que haviam sido vítimas os 
habitantes de outrru; regiões por oca
sião de empreendimentos análogos. (3) 

Estava Rondon acostumado eÍn tô
das as suas expedições, a conduzir 
equipamentos científicos de que se ser
via para determinar coordenadas, co
lhêr dados geológicos, antropológicos e 
etnográficos, assumindo assim, em suas 
mãos, comissões de objetivo originària
mente estratégico, o caráter de empre
endimentos de larga envergadura cien
tífica, civilizadora e política. 

Foi o que já havia revelado na in
cumbência que, em 1900, lhe confiara 
o então ministro da Guerra, marechal 
Mallet, vale dizer, encerrar os princi
pais pontos estratégicos dos confins do 
BfJ.).Sil com o Paraguai e a Bolivia, nas 
malhas de uma rêde telegráfica cujos, 
fios enfeixando-se em Cuiabá, permi
tissem ao Govêrno Central e à Na
ção comunicarem-se permanentemen
te com aquelas longínquas paragens, 
sôbre elas exercendo ativa vigilância. 

No desempenho dessa importante 
comissão em que construiu, de . 1900 a 

1906, uma rêde de 1 746 quilômetros, 
servindo 17 estações, não se limitou 
Rondon a executar as obras indispen
sáveis à já de si dificultosíssima ins
talação dos serviços telegráficos. 

- Desdobra.nd.o prodigiosa atividade, 
realizou enorme série de explorações 
tendentes a desvendar os segredos dos 
pantanais; executou estudos geográfi
cos e f êz a determinação precisa das 
coordenadas de pontos que poderiam 
servir de base a futuras operações geo
désicas. 

Tornou-se, depois disso, a vru;tis
sima região sul-mato-grossense uma 
das mais bem conhecidas de todo o 
território nacional, não só do ponto de 
vista cartográfico, mas também dos 
atinentes a população, riquezas natu
rais do solo, capacidade de produção, 
recursos atuais, vias de comunicação e 
outros elementos necessários para fa
cilitar qualquer ação posterior do Go
vêrno. Dos dados que Rondon colheu, 
serviu-se vantajosamente o barão Ho
mem de Melo para o traça.do do mapa 
de Mato Grosso em seu Atlas do 
Brasil. (4) 

E, assim, imprimíu, na observa
ção do professor Luis Bueno Horta 
Barbosa., um sentido nôvo ao titulo de 
geógrafos, realçando-o com a sua fi
gura humaníssima, porque, geógrafo 
dos mais eminentes, quando profunda
mente estudava uma região selvática, 
também o fazia pelo amor que consa
grava às populações que a habitavam, 
e pelos meios de que assim ficava o 
Govêmo armado para melhor servi-Ias 
e beneficiá-Ias. 

Com êsse vastíssimo programa exe
cutou a obra grandiosa de que resulta
ram o descobrimento e início da assi
milação de imensas regiões, inteira
mente incultas e braviru;, até então sem 
outro significado, no -conjunto do ter
ritório brasileiro, do que o de uma mis
teriosa incógnita geográfica, como as 
que só eram designadas, pelos antigos 
cartógrafos, através dos animais que 
nelas imaginavam existir: "hic sunt 
Ieones; haec et psittacorum regio". 

Só ums. vontade superior, guiada 
pela máxima de César. 

"Nil actum reputans si quid supe
resset agendum" seria ca.paz de le
var a têrmo, em tão curto tempo, um 
empreendimento de tamanhas propor
ções como o da construção das linhas 
telegráficas do Amazonas e do Acre, 
por entre imensos tropeços. Eram ês
tes suscitados, a cada instante, pela 
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deficiência dos meios de transporte, pe
las canseiras das viagens, pelos cuida
dos incessantemente empregados para 
não deixar perecer os anima.is e evitar 
o ataque de índios, ainda não pacifi
cados, e do atroz impaludismo, que nes
sas regiões grassava como em nenhu
ma outra do Brasil. Havia ainda os em
baraços imprevistos e imprevisíveis que 
surgiam, nos sertões mais do · que alhu-

- res, ameaçando aniquilar, de uma hora 
para outra, os serviços mais bem pla
nejados, e conduzidos, ora sob agua
ceiros diluvianos, ora sob a inclemên- . 
eia de um sol abrasador, com as noi
tes mal dormidas, quase sempre ao re
lento. (5) 

Basta considerar quanto custa, na 
mata virgem, derrubar uma árvore a . 
fim de transformá-la em poste, para 
avaliar o que foi a realização de Ron
don. E que não representou de esfôrço 
o transporte, através dos sertões de 
Ma.to Grosso e das florestas do Amazo
nas e do Acre, do material imprescin
dível, pesando cada isolador de porce
lana e o respectivo braço de ferro três 
quilos e cêrca de quilo e meio cada 
segmento de cem metros de fio de fer
ro zincado? 

Ademais, na secção do Norte, na 
parte da linha tronco, que se estendia 
de Santo Antônio até à estação do Rio . 
de Janeiro, e no ramal que, partindo 
também de 'Santo Antônio, ia subindo 
o Madeira e depois o Guaporé, até 
atingir o Guajará-Mirim, na fronteira 
boliviana, não pôde Rondon aprovei
tar os recursos da mata, porquanto a 
extração de postes exigia boiadas e a 
falta absoluta de campos e pastagens 
impedia mantê-las nas florestas ama
zônicas. 

Nestas condições, era imprescindí
vel recorrer aos postes de ferro, por
quanto, divididos em três partes, po
diam ser - transportados por muares, 
para os quais havia, entretanto. a ne
cessidade de atentamente providenciar 
as forragens. 

E assim, removendo obstáculo de 
tôda ordem, plantou Rondon nada me
nos. de três mil postes de ferro. Quem 
quer que conhece às dificuldades de 
transporte ainda hoje existentes em 
zonas relativamente prósperas do país, 
imagina fàcilmente o que foi a sua 
epopéia nos sertões mato-grossenses e 
nas florestas amazônicas, no comêço 
do século, quando nem aviões, nem as 
comunicações hertzianas haviam ainda 
surgido. · · 

Tão árduo era o empreendimento 
que mais de uma vez se disse haver 
sido conseguida a construção da linha 
telegráfica à custa de tantas vidas que 
a cada poste erguido correspondia um 
homem morto. Todavia, graças aos cui
dados de Rondon e ao seu conheci
mento dos sertões, as obras do ramal 
de Mato Grosso, efetuadas numa das 
zonas mais ·insalubres do território na
cional; foram concluídas apenas com 
15 baixas, das quais várias por molés
tias como a varíola, a tuberculose e ou
tras, contraídas, não nos sertões, mas 
já levadas das cidades e arraiais. 

De 1915 e 1919, última fase de súa 
grande campanha sertanista, inaugu
rada com o descobrimento do rio Ju
ruema, consagrou Rondon seus esfor
ços ao levantamento geográfico de pon
tos e regiões importantes de Mato Gros
so, estudando o vale do Araguaia com · 
travessia para o Xingu e o vale do Ta
pajós com transposição para o Sucun
duri e canuman. Completou então o 
levantamento dos vales do Ma.deira e 
do Paraguai, traçando o divisor das 
águas do Paraná com o Taquari e o 
Aquidauana. 

Fêz também o levantamento das 
cabeceiras dos rios Correntes, Itiquira, 
Garças, São Lourenço, Arinos e Teles 
Pires (antigo São Manuel), e delineou 
os divisores dêstes rios e do Xingu com 
o Cuiabá e o rio das Mortes. 

· Voltou ao setor compreendido en
tre o Gi-Paraná, o Guaporé e o Ma
deira. para levantar o divisor do Ma
chadinho com o Anari; dês te com o 
Jaru; dêste com o Urupá e seus res
pectivos cursos. Realizou ainda o le
vantamento das cabeceiras dos rios 
Branco e . Prêto do Jamari; Prêto do 
Gi-Paraná; Juruàzinho; Jamari; Ca
na.an, Pardo, Quatro Cachoeiras, Uru
pã, , Cautário, Cautarinho, São Miguel, 
Ricardo Franco, assinalando, neste úl
timo trecho, o divisor do Gi-Paraná 
com o Guaporé. 

Caracterizou, então, as diferentes 
serras dêsses divisores e a extremidade 
norte da cordilheira dos Pareeis, de
terminando, por intersecção, a ponta 
oriental da Serra Pacaá-Nôvo, que de
fine a grande garganta dos campos dos 
Urupá.s, nódulo geográfico relevante, do 
qual promanam águas que vão para 
o Gi-Paraná, Madeira e Guaporé. Mais 
para o sul, patenteou importantes con
trafortes daquela cordilheira, aos quais 
denominou: Uopiane, Aleixo Garcia, 
Pires de Campos, Pascoal Moreira e 
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Antunes Maciel reg1oes habitadas 
pelos índios Cabixis do Norte, Uômos, 
Aruás, Purus-Borás e Macurapes. 

Com êsses estudos orográficos com
pletou Rondon a descoberta de 1908 e 
1909, da origem da Serra do Norte, onde 
nasceu os rios Nhambiquaras, 12 de 
Outubro e Iquê, contribuintes do Ca
mararé, e onde vivem os Nhambiqua
ras-anunzês. 

De 1920 a 1922, finalmente, retifi
cou os levàntamentos realizados no di

. visor do Arinos e Paranatipga com o 
Cuiabá e explorou o Culuene, forma
dor do Xingu. 

Estudou a ca.beceira prhicipal do 
Paraguai e o varadouro que liga a es
tação telegráfica de Vilhena à foz do 
Cabixi, cujo levantamento realizou, es
tabelecendo a nevagação dêste rio, 
através do qual começou a prover o 
alto sertão do Noroeste mato-grossen
se com víveres e mercadorias importa
dos de Manaus e Guaporé. 

Construiu ainda a linha · telegráfi
ca de Aquidauana a Ponta-Porá, pas
sando por Campo Grande, Campos de 
Vacaria, Brilhante e Caiuás, com o de
senvolvimento de 508 quilômetros de 
linha assenta.da, completando, assim, o 
estabelecimento de linhas telegráficas 
nas fronteiras de Mato Grosso. 

Para aproveitar o imenso cabedal 
topográfico, astronômico e corográfico, 
acumulado desde o advento da primei
ra Comissão Telegráfica, instalou Ron
don, no Rio,. um escritório central 
com uma Secção de Cartografia e De
senho, cujos trabalhos, orientados pelo 
então Coronel Francisco Jaguai'ibe Go
mes de Matos, se resumem com elo
qüência em numerosos e importantes 
mapas, além de diferentes cartas pa.ra 
ilustrar as monografias de Botânica, 
Zoologia, Geologia, Mineralogia e Et
nografia dos cientistas que, em sua 
companhia, se encarregaram dessas 
pesquisas. 

Entre os resultados econômicos de 
suas investigações, destacam-se a re
velação das minas de sulfureto de fer:. 
ro nas cabeceiras do rio São Lourenço; 
o descobrimento das 'de ouro e diaman
tes nas cabeceiras do Cabixi e Corum
biara; de jazidas dé mercúrio metáli
co na floresta do rio Gi; de manga
nês nas origens do rio Manuel Correia, 
na serra Pires de Campos e no Vale 
do rio Sacre; de gipsita nas cabeceiras 
do Cautário; de mica no córrego do 
Campo, contribuinte do Pimenta Bue
no;. de ferro no vale do Baixo Garças. 

Tarµbém verificou a existência abun
dante· de ipeca cinzenta no vale do 
Pimenta Bueno e margens do Oi-Pa
raná até Urupá, do Cautário e do são 
Miguel, muito ao norte da região onde 
essa rubiácea foi primeiramente conhe
cida e industrialmente explorada, na 
célebre Mata da Poaia do Alto Para-
guai. 1 

Determinou, finalmente, as regi_ões 
em que a "Hévea", a "Bertholetia", e a 
"Castilloa" vivem em grandes associa
ções ao norte do paralelo de Diamanti
no, entre os rios Araguaia e Guaporé. 

Contavam os contemporâneos de 
Rondon na Escola Militar que · ainda 
estudante, freqüentemente êle se refe
ria a um ideal alimentado desde tenra 
infância: o de retalhar o seu estado 
na tal por uma rêde telegráfica que lhe 
ligasse todos os povoados, ainda os mais 
longínquos, à capital. 

A sua realização entretanto, ultra
passou os ~eus sonhos juvenis; não só 
cobriu o território mato-grossense de 
linhas telegrâficas, como ainda o ligou 
ao resto do Brasil e - o que é mais 

"escalou os sertões ínvios desde as 
remotas plagas do Bororos aos domí
nios dos Mundurucus, sendo o primei
ro a rasgar as misteriosas matas em 
cujas ásperas dificuldades cinco expe
dições anteriores se haviam malogra
do. De um ·só passo, estabeleceu uma 
união territorial, até então tida por 
inatingível e povoou os ermos que, por 
centenas de léguas, se estendiam in
definidos, mostrando o alto valor da 
energia humana, quando guia.da por 
um ideal superior. Para tal, desenvol
veu durante mais de seis lustros, in
concebível atividade física, curtindo, 
por vêzes, as torturas da f orne e da 
sêde; palmilhando freqüentemente, lé
guas e léguas, com o pêso de sua pró
pria bagagem, tremendo de febre, sob 
a influência de um acesso palustre, au
sentes todos os carinhos e confortos do 
lar; privado, não por dias, mas por 
anos e anos, do convívio da família 
e da sociedade; e ·só através das nu
vens de saudades infinidas entrevendo 
as imagens queridas da espôsa e dos 
filhos". (6) · 

"Qu'est-ce qu'une grande vie? -
per.gunta o cantor de "Eloá" e respon
de: "Une pensée de la j eunesse exé
cutée par l'âge mür". 

Perante esta definição, que terá 
sido a vida de Rondon, se foi além, 
muito além de seus sonhos de môço? 
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E, realmente não só apresentou 
uipniões novas sôbre o procedimento 
dos civilizados relativamente aos indí
genas, mas ainda pôs em prática essas 
opiniões, das quais decorria uma nova 
política a ser adotada nas relações com 
os últimos autóctones de nossa Páttia. 
. Essa política pode resumir-se no 
princípio: "só penetrar no sertão com a 
paz e jamais com a guerra". Não con
sentiu, pq.is, ao ser flechado no desco
brimento do Juruena, exercessem os 
seus companheiros represálias contra 
os selvagens, que, atacando-o, usavam 
do mais natural e legítimo direito de 
defesa, pois lhes invadia os territórios 
sem que soubessem quais as suas in
tensões, que assim como eram boas 
também podiam ser péssimas, como 
quatro séculos de martírio haviam evi
denciado. 

Declarou, por isto, aos seus com
panheiros que queriam reagir, não ha
ver ido à conquista de índios, mas sim, 
levar até o Juruena o reconhecimento 
indispensável à construção da linha 
telegráfica. Nada restava, pois, fazer, 
à vista da animosidade dos indígenas, 
senão retroceder, até que, pacificados 
lhe permitissem livre trânsito. 

E afrimava com inabalável con
vicção: 

"Eu, acima. de tudo coloco o senti
mento de justiça, encarando, com me
ditada reflexão, os deveres morais im
postos pela causa dos aborígenes bra
sileiros, os quais há quatro séculos, vi
vem espicaçados pelo aguilhão do mais 
requintado egoismo nosso e -dos nossos · 
antepassados11 (7):. Tomou, por isto, 
como divisa inflexível: "Afrontar to
dos os perigos até a morte; matar -
nunca"! 

Ecoava lilgubremente aos seus ou
vidos - nas palavras de Alípio B,an
deira um de seus colaboradores - "a 
voz estrangulada de doze gerações de 
mártires, bradando contra quatrocen
tos anos de extermino. Voz de infortú
nio e desespêro, vinha das selvas des
conhecidas, vinha dos descampados 
longínquos1 das brenhas misteriosas 
dos nossos sertões, e falava como uma 
trompa apocalíptica, do sacrifício de 
alguns milhões de índios que, em vez 
de terem sido chamados ao convívio da 
civilização, foram bàrbaramente imo
lados aos dit~mes da ganância, da fe
reza e até - fôrça é dizê-lo! - da. 
cobardia; Voz sagrada e tempestuosa 
de vitimas. Clamores de mães, cujos 
filhos ceifou na infância a crueldade 

monstruosa; recriminações de espôsas 
que viram os maridos fortes tombar 
fulminados pela bala do aventureiro; 
imprecações, queixas e súplicas de ve
lhos, mulheres e crianças trucidados, 
muitas vêzes inultimente, pelo crime 
de defenderem a liberdade e a terra 
sua e de seus avós". (8) 

Desprezando os conselhos de Ma_. 
quiavel, como indignos de quem se con
sagra ao bem comum. Rondon empre
gou, só e exclusivamente, o altruísmo, 
como fôrça política. E conseguiu assim 
deter a marcha assoladora de injusti
ças seculares ao reerguer diversos po
vos que já haviam entra.do na fase da 
agonia que precede a extinção total, 

·abrangendo, numa obra tôda de paz 
conciliação e bondade, onze populações 
diferentes, nitidamente separadas umas 
das outras, pelos costumes, idiomas e 
ritos. Várias tinham-nos por inimigos 
tradicionais e intransitáveis e de ou
tras nem apenas suspeitávamos a exis
tência. 

Transformou, assim, Rondon, em 
amigas, as nações do gênio belicoso 
dos Nhambiquaras, Barbados, Quepi
queriua ts, Pa.uatês, Tecuatêps, Ipoti
uats, Urunis e Ariquemes como já o 
havia feito, em 1893, em relação .aos 
Bororos do rio das Garças. E implan..; 
tou, no coração dos Pareeis, Baca.eris, 
Jarus, Urupás e Caripunas a inabalá
vel confiança na lisura e desinterêsse 
de seus propósitos. Tem destarte, o Ser
viço de Proteção aos índios que decor
reu da Comissão de Linhas Telegráfi
cas, chamado â.o campo de sua ação 
benfazeja, numerosas tribos, umas 
ainda mais guerreiras, outras já pa
cíficas. Dos seus nomes, muitos ainda 
ressoavam, no comêço do século, como 
notas de clarim e clamores de bata
lha. Os Caingangs, os Botucudos, os 
Parintins, e tantos outros, lembra
vam - nas palavras de Rondon - "ful
gores de vastos incêndios de duração 
secular ainda mal extintos". 

De .todos os casos, porém, compro
va ti vos da excelência e do acêrto do 
método de pacificação praticado pelo 
Serviço de Proteção aos índios, é ca
racterístico o dos Caingangs de São 
Paulo, em que Rondon foi coadjuvado 
pelos então tenentes Pedro Dantas e 
Manuel Rabelo, e por Manuel Miranda 
e Luís Bueno Horta Barbosa. 

A luta impiedosa. entre Caingangs 
e civilizados vinha já desde os albores 
do século passado, e como salienta o 
prof~ssor Luís Bueno Horta Barbosa 
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quanto mais durava, mais se amiuda
vam, de um lado e de outro, os assal
tos, e os morticínios, acompanhados de 
crueldades cada vez maiores. 

Em vão colocara o Govêrno de São 
Paulo suas esperanças na catequese 
(subvencionado desde 1903), a cargo 
dos frades capuchinhos de Campos No
vos do Paranapanema. A situação pio
rava. de ano para ano. O reconheci
mento e levantamento dos rios Feio, 
Aguapeí e Peixe, pela Comissão Geoló
gica do Estado, teve de fazer-se à mão 
armada, e, ·ainda assim, não se conse
guiu evitar o sacrifício de vidas em 
ambos os campos. A construção da, Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil, cor
rendo pelo divisor das águas do Feio e 
Tietê, constituiu nova fonte de hosti
lidades. As batidas dos bugreiros su
cediam-se os assaltos, cada vez mais 
violentos, dos índios contra os traba.
lhadores da estrada, imperando o pa
vor por todo o sertão, onde ninguém 
se encontrava sem uma carabina de 
repetição, de ·que usava dia e noite em 
descargas a êsmo, para afugentar o 
"bugre". Em 1910 (quando apenas Ron
don começava a organizar o Serviço 
de Proteção aos índios) tão premente 
era a situação da Noroeste que o em
preito oficiava ao ministro da Via
ção avisando-o "estar na iminência de 
suspender as obras de construção da 
estrada pela impossibilidade de conter 
os silvícolas e fazer parar-lhes as cor
rerias". 

Foi quando; depois dos reconheci
mentos preliminares dos tenentes Pe
dro Dantas e Manuel Rabelo, Rondon 
resolveu partir para o vale do Aguapeí 
a fim de estudar a questão em suas 
fontes direta.se traçar o rumo que con
viria seguir de modo a conquistar a 
amizade dos temidos Caingangs, esta
belecendo a paz e a ordem naquele vas
to e fértil sertão. 

Estudada a região, Rondon assen
tou o plano de pa.cificação e dêle en
carregou o então tenente Manuel Ra- _ 
belo, tendo como principais auxiliares 
tenentes Cândido Sobrinho e Sampaio. 
Com seis meses de trabalho o tenente 
Rabelo . deixava o programa de pacifi
cação dos Caingangs, antes tidos como 
irredutíveis, nitidamente encaminhado 
para o feliz desfecho; logo após levado 
a têrmo por Manuel Miranda e Luís 
Bueno Horta Barbosa. 

o que foi o alcance dessa pacifica
ção na imensa zona do estado de São 
Paulo despovoada em conseqüência da 

presença dos Caingangs é fácil avaliar 
pela respectiva valorização das terras 
numa época em que não havia infla
ção. 

Enquanto, em 1910, dois anos an
tes da pacificação, o alqueire valia 
13$000 em 1914, um biênio depois já 
valia 100$000, e, em 1919, isto é, apenas 
7 anos mais tarde, 200$000. 

Não se enganava o ministro Ro
dolfo Miranda quando, em março -de 
1910 escrevia, ao convidar Rondon para 
chefiar e organizar o Serviço de Pro
teção aos índios: 

"A espontaneidade da escolha. d.o 
vosso nome é a consagração f armai da 
conduta humanitária e generosa, que 
tanto vos recomendou à confiança in
dígena, na longa e heróica jornada que 
realizastes por zonas até então veda
das aos mais audaciosos exploradores. 
Quem, denodadamente e com rara a.b
negação, sacrificou a sua quietude, a 
calma de seu lar, a sua própria vida, 
por bem servir à Nação; quem pôde 
fazer do indígena - na plenitude de 
seu domínio no seio das florestas, de
fendido dos artifícios da civilização pe
las asperezas da vida inculta - um 
amigo, um guia cuidadoso, reúne, sem 
dúvida, os requisitos de vontade e al
truísmo, que devem caracterizar a cam
panha que hã de redimir do abandono 
os nossos silvícolas e integrá-los na 
posse· de seus direitos". (9) 

Nada menos estranhável, pois, haja 
sido a obra de Rondon mais de uma 
vez calorosamente exaltada na Euro
pa, encontrando imensa repercussão e 
irrestritos aplausos no Congresso In
ternacional das Raças, reunido em Lon
dres em 1913. 

Na América do Norte, era conhe
cido como "O ·William Penn do Brasil" 
e a sua obra era -apontada "como um 
exemplo a ser imitado para honra da 
civilização universal". 

Em 1923, o National Geographic 
Magazine, de Washington, assim se ex
pressava sôbre êle: 

"Durante 23 anos o general Rondon 
trabalhou no longínquo sertão. . . Mas, 
o seu serviço mais · meritório foi, sem 
dúvida, o que êle realizou, como dire
tor do Serviço de Proteção aos índios 
do Brasil, cargo no qual a sua política 
de não hostilizar os índios, nem mes
mo em represálias, e de usar com êles 
de brandura, lhes captou a amizade, 
preservando-lhes a civilização e cons- -
tituindo o que se pode chamar a maior 
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conservação de aborígene realizada em 
o Nôvo Mundo de nossos diàs". 

Vejamos ainda o que sôbre êle es
creveu Notdenskjold: 

"Rondon realizou uma obra tão im
portante e grandiosa que dentro dês
tes 50 anos vindouros será única: o. 
meu trabalho bem como o de Roosevelt 
são apenas seus complementares". 

O presidente Theodore Roosevelt, 
na longa e íntima convivência que teve 
com Rondon, de 11 de dezembro de 
1913 a 7 de maio de 1914, partindo da 
foz do rio Apa penetrando no sertão 
do Norte pelo rio da Dúvida (hoje 
Roosevelt) e saindo em Manaus pelo 
Amazonas num percurso de mais de 
3 000 quilômetros, pôde, não só admt-· 
rar de perto a grandeza da realização 
de Rondon em nossos sertões, mas ain
d,!l vez: confirmada a verdade do que, 
sobre ele, escreveu Roquette Pinto: · 

"Há homens que diminuem à me
dida que dêles nos aproximamos; ou
tros de longe, brilham como estrêlas e 
quando nos chegamos, vemos que são 
mundos ainda maio"res de sentimento 
e de caráter". (10) 

Contribuição importante de Ron
don à vida pública brasileira foi ainda 
a missão de Letícia. 

Quando, em 1934, a Colômbia e o 
Peru apelaram para o Brasil a fim de 
lhe~ demarcar as fronteiras em litígio, 
foi Rondon aos setenta anos o homem 
para o qual todos se voltaram. 

Era uma rude tarefa, mesmo para 
·um sertanista como êle, pois ia, idmm 
e cansado, para um lugar desprovido 
de quaisquer recursos, onde passaria 
mais de quatros anos, e, acometido de 
glaucoma, perderia uma das vistas, fi
cando com· a outra seriamente com
prometida. 
· Estava, porém, em perigo a paz 
sul-americana. Não vacilou, e, atenden
do ao apêlo de Afrânio de Mello Fran
co, deu desempenhÕ à missão de Le
tícia, acrescentando mais uma página 
de glória à cintilante fé de ofício de 
uma longa vida tôda consagrada ao 
bez.n público. . 

Contribuiu, assim, de conformida
de com seus · princípios positivista.s, 
como verdadeiro Acidadão do mundo, 
para o advento desse futuro em que, 
para um só globo, "tomando em pa
trimônio universal e em lar comum 
haja também uma só · Humanidade' 
uma só grei!" ' 

NOTAS 

1) - Vide Artur Neiva: "Esbôço hi.i
tórico sôbre a zoologia no Bra
sil", apud Fernando de Azeve
do: "A Cultura Brasileira -
Introdução ao estudo da cultu
ra no Brasil", pág. 235, Serviço 
Gráfico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística" 
1943. , 

2) - Ibidem, pág. 236. 

3) - Vide "Missão Rondon Aponta
mentos sôbre os trabàlhos rea
lizados pela Comissão de Linhas 
Telegrâficás Estratégicas de 
Mato Grosso ao Amazonas sob 
a di~eção Ado .coronel de Enge
nharia Candido Mariano da 
Silva Rondon de 1907 a 1915 pu
blicados em artigos do Jornal 
do Commercio do Rio de Janei
r~ em 1915". Rio de Janeiro. 
Tipografia . do "Jornal do Com
mercio", 1915, págs. 62 a 63. 

Os artigos contidos na cole
tânea que vem de ser citada são 

.da lavra do professor Luís Bue
no Horta Barbosa, catedrático 
de matemática do Ginásio de 
Campinas, o qual, desejando fi
liar-se à Igreja Positívista 
abandonou aquela cátedra par~ 
ingressar em 1911, no Serviço 
de Proteção aos índios, consoli
dando, em colaboração com 
Manuel Miranda, a pacificação 
dos Cai'ngangs. 

4) - Vide "Missão Rondon", pág. 42. 
5) - Ibidem, págs. 44, 219 e 220. 
6) - Ibidem, págs. 6, 7, 44 e 47. 
7) - Ibidem, pág. UI. 
8) - Vide ·Alípio Bandeira: "Coletâ

nea Indígena", pág. 5, Rio, Ti
pografia do Jornal do Commer
cio, 1929. 

9) - Vide "Rumo ao Oeste", volume 
avulso da Biblioteca Militar, 
pág. 60, Rio, 1942. 

10) - Roquette Pinto: "Rondônia", 
pág. 108 da 3.ª edição, Compa
nhia Editôra Nacional, São 
Paulo, 1935. 

11) - Vide as . publicações números 
253, 276, 294, 300, 305, 333, 334, 
341, 349 da Igreja e Apostolado 
Positivista do Brasil. "' 
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Ocorrência de mamíferos da fauna original nas áreas 
do sudeste brasileiro 

- .I -

REGULAMENTO SôBRE A CONSER
VAÇAO DA FAUNA NAS RESERVAS 

BIOLóGICAS 

1) A caça deve ser proibida dentro 
dos limites das reservas biológicas, 
bem como regulamentada fora. 
dêsses limites, pelo Estado, visan
do nossa& defesas faunísticas. 

2) As licenças deverão ser dadas ape
nas aos naturalistas oficiais e pes
soas anexas às reservas biológicas 
e centros de pesquisas similares. 

3) Não permitir a caça em matas dos 
nossos mananciais, para refúgio e 
nidificação da fauna. 

4) Deverá ser terminantemente proi
bido a caça aos animais tidos como 
úteis por serem destruidores de in
setos e outros animais nocivos, ani
mais êsses como tamanduás, ta
tus, maritacacas, corujas, seriemas, 
acauãs, etc. 

5) Deverá ser expressamente proibido 
aJ?ater fêmeas em gestação ou 
acompanhadas por suas crias, aves 
em nidificação, peixes na desova, 
assim como animais imaturos ou 
desgarrados. 
Obs.: - Somente obeáecendo a tais 

preceitos é que poderemos obter suces
so na restauração e conservação da 
fauna de uma ~eterminada região. 

Alguns dos animais que outrora 
povoaram· as regiões do sudeste brasi
leiro, há uns cem anos passados, ainda 
se encontram, ora. freqüentes ora ra
ros; outros foram expulsos para regiões 
tais como os nortes de São Paulo, Mi
nas Gerais e Espírito Santo, sendo por
tanto considerados extintos da fauna 
da área em foco. 

Tal extinção deveu-se ao avanço 
inexorável da civilização, com o inevi
tável aumento dos ruídos, movimenta
ção, poluição atmosférica pelos gases 
das combustões, substâncias residuais 
das indústrias, caça indiscriminada e· 
clandestina, decréscimo da flora, base 
alimentar da fauna. 

ESTANISLAU KosTKA PINTo DA SILVEIRA 
Zoólogo-asslstente do CPFCN 

Na presente relação, não consta ·a 
totalidade- dos mamíferos, pois a tor
naria muito extensa, como também al
gumas espécies têm sua distribuição 
ainda duvidosa; as espécies marcadas 
com um asterístico (*),são as que ain
da ocorrem na região guanabarina e 
adjacências, freqüentes ou rara.s. 

A área geográfica. abrangida no 
presente trabalha refere-se às terras 
situadas no nordeste de São Paulo, me
tade sul de Minas Gerais e Espírito 
Santo, bem como ao oceano Atlântico, 
além das águas interiores, como baías, 
enseadas, etc. Os acidentes geográfi
cos continentais envolvidos, bem como 
as ilhas de Paquetá, Governador, Rasa, 
Comprida, Cagarras, etc., são as ser
ras do Mar, Mantiqueira, Caparaó e 
outra.s, a baixada fluminense e restin
gas litorâneas, os vales dos rios Pa
raíba do Sul, Macaé, Itabapoana, Doce, 
etc., e as lagoas de Marapendi, Ca~o
rim, Jacarepaguá, Feia, Araruama, 
Maricá, Imboacica, etc. 

- II -

ASPECTOS FISIOGRAFICOS DO 
. SUDESTE 

A parte mais acidentada da pai
sagem geomorfológica brasileira é, sem 
dúvida, a vasta região do sudeste, bem 
destacada na massa oriental do con
tinente. 

Tal região geográfica é caracteri
zada por muitos aspectos, estreitados 
entre si, tais como, planaltos, maciços, 
clima tropical úmido por altitude e pre
dominância quase que total, da flores
ta atlântica. 

Pode-se considerar· como trecho 
principal do sudeste, as terras altas ir
rigadas e drenadas pelo rio Paraíba do 
Sul e seus afluentes, mais as serras 
da Mantiqueira, Bocaina, o planalto 
sul-mineiro, a .Zona da Mata, as ter
ras altas do território capixaba até, 
mais ou menos, o sul do vale do rio 
Doce; as serras da zona de São Pau
lo-Santos, da canastra e sul extremo 
da do Espinhaço; serra do Mar, ma!!i
ços Carioca e de Bangu-Jacarepagua e 
região ondulada até além de Belo. Ho
rizonte, ao norte-noroeste. Possm tal 
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área, uns 280 00-0 km2 e um dos seus 
pontos mais elevados é o pico das Agu
lhas Negras, no maciço de Itatiaia, com 
2 787 m acima do nível do mar. 

Nas suas faldas e escarpas, há uma 
luxuriant.e floresta trop~cal pluvial, que 
vai até mais ou menos os 1800 m com 
tal fisionomia; acima dêste nível, com 
a baixa da temperatura, notamos que 
a floresta se reduz muito, em porte e 
número de espécies botânicas, forman
do-se tàmbém, as turf ei:ras, grupos ar
bustivos· e o início da predominância 
dos campos. Ao atingirmos seus cumes, 
que alcançam altitudes superiores aos 
2 500 m, vemos apenas a vegetação ras
teira, constituída apenas pelos cam
pos e plantas arbustivas : típicas, que, 
ainda assim, vão se tomando mesqui
nhas até chegarmos aos desertos pe• 
dregosos à altitude máxima. 

O grosso da fauna fica, assim, com 
a pluvissilva das -encostas do maciço · 
em altitudes abaixo dos 1800 m. 

Quanto ao clima dêste bloco mon
tanhoso, é tropical úmido de altitude, 
com .verões chuvosos e invernos secos. 

Mata tropical, úmtda, lttordnea, ciberta, se
cundária - Região de TeresóPolis - .Rio de 

Janeiro. 

Cerradão típico: habitat de variada fauna. 

A umidade relativa sempre alta, com 
freqüentes precipitações, abundantes 
mesmo, são características das escar
pas do lado litorâneo e, no lado do 
interior, o inverno se torna um período 
sêco. (De Ab'Saber, A. N. e Bernar-

Aspecto de uma campina, vendo-se ao fundo, 
o cerrado típico. 
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Gávea Pequena-GB. Aspecto do reMvo carioca. 

des, N. - Vale do Paraíba, _serra da 
Mantiqueira e arredores de Sao Paulo. 
..:_ XVIII Congresso Intern. de Geo
grafia, CNO, 1958, Rio de Janeiro) . 

Para que a fauna permaneça em 
uma determinada 'região, necessário se 
faz preencher umas tantas . necessida
des e exigências de âmbito alimentar, 
climático, topográfico, etc. - Sabe-se 
que os animais vegetarianos se fixam 
em uma gleba pela alimentação va
riada e abundante que tal gleba possa 
oferecer-lhes e essa referida alim~n
tação é produzida pela flora da regiao, 

.Regido da Pedra Branca, no maciço de Bangu
Jacarepaguá-Gb, mostrando o rel~vo predomi

nante no sudeste brasileiro. 

Regilío serrana do estado do Rio de Janeiro, 
no caminho rodovilírfo para a serra das Ara
ras, mostrando a topografta ondulada, ·, t4o-

comum no Brastl. 

que assim necessitará ser mais ou me
nos rica em espécies forrageiras, fru
tíferas, etc.; uma vez que' o ambiente 
permita a subsistência de animais ve
getarianos, albergará, logo em seguida, 
animais carnívoros, atraídos pela abun
dância e facilidade de captura de suas 
prêsas. Formam-se, então, cadeias ali
mentares e a fauna fica mantida na 
região. 

Vicejam em nossos campos e pla
naltos certas plantas que formam pas
tagens naturais para os herbívoros sel
vagens, bem como fruteiras de cerra
do e de floresta para os onívoros e· 
frugivoros que habitam aquelas para-· 
gens e que devem ser conservadas e 
defendidas contra os mais variados. 
agentes destruidctres, tais como o fogo . 

Aspecto ~e floresta tropical de. montanha 
(Maciço Carioca). 
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natural e provocado, derrubada das ár
vores e arbustos para obtenção de le
nha, etc. -

Todos os ambientes ecológicos, tais 
como florestas, de planície ou de mon
-tanha, campinas, cerrados, margem dos 
rios e lagos, praias, etc., têm sua fau
na característica, que varia com a al
titude, clima e seus modificadores, re
Iêvo, bem como se ela fôr fauna lito
rânea ou do interior. 

Na fauna de floresta densa e ma
tas ciliares vamos encontrar a grande 
profusão dos primatas como os saguis, 
coatás, mtiriquis, macacos-prego, sauás, 
guaribas ou bugios barbados; iraras, 
quatis, onça-pintada, cutias, cuandus 
ou ouriços, capivaras, queixadas ou pe
cari-de-lábio-branco, mais raramente, 
o caitetu ou pecarl-de-coleira, antas, 
tatu-galinha, veado mateiro ou verme
lho, tatu-açu, ratos-espinhosos, caxin
guelês, etc. 

Nos cerrados e nos campos encon
tramos, novamente, a irara, a capiva
·ra, caitetus, antas, marltacaca, paca, 
veado-virá ou pardo, tatus em profu
s~o, tais como o tatu-galinha, o tatu
-peba, o tatu-canastra; tamanduás-
-bandeira, tamanduás-mirins, gambás 

e cuicas, tapiti111, guaxás, cão-rapôsa e 
o lobato, onça suçuarana e onça pin
tada, jaguatiricas, jaguarundi, etc. 

Nos rios e lagos, encontramos as 
lontras e ariranhas, ratos e cuicas
-d'água, nas margens; antas e capiva
ras. Como bebedouro que são, em cer
tas horas do dia, as coleções d'água 
concentrP.m muitos animais que nelas 
acham o preCioso líquido. 

Nas zonas de transição de flores
tas para cerrados, campos, entre si, va
mos encontrar representantes das fau
nas de floresta, de cerrado e campina, 
mais ou menos mesclados e, a tais zo
nas limítrofes, dá-se o nome ecológico 
de "zonas de transição". 

O nosso continente possui, atual
mente, uma fauna pobre em mamífe
ros, mas no passado houve uma suces
são de várias e ricas mamalofaunas, 
não só pela riqueza de espécies, mas 
também pelo' porte agigantado de al
guns representantes; porém a América 
do Sul sempre teve e tem fauna geo
lógicamente autóctone peculiar, oriun
da da chamada "fauna arcaica" do 
Terciário inferior, que remonta a uns 
80 milhões de anos, aproximadamente. 

Paca (Agoutl paca) - Boedor tlptcamente ambulacrário, que habita as matas cillares e campOB. 
oobertos par capinzais, próximos aos rios e lagoas, onde percorre à notte, saindo de sua toca, 
em busca de frutos stlvestres, sementes, ratzes, etc. 'k bem maior do que a cutia, em cuja 
/amilta se acha atualmente tnsertda pelos modernos mtematas. Sua dtstrtl>utçao geográ./fca 
engloba as Américas Central e Mertdtonal, a leste dos Andes. (Gentileza Dr. João Moofen). 

' " 
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Veàão-catingueiro (Mazama goua:z:oubira) 
Habita os campos cerrados e campinas àe 

grande Parte àa América do Sul, 
a L dos Andes. 

Altmenta-se ãu capim, plantas, frutinhos, 
costumando pastar ao luar. t uma eBPécie 

àe veado simplicicorne. 

Macaco-prego (Cebus apella) - Ocorre desde 
o N ãa América ão Sul, até as partes orten
tal e centro-sul ão mesmo continente, onde 
habita as zonas florestais, tanto em plani· 
ates quanto em planaltos e serras, até uns 
1 500 m de oltitujie; é animal gregário, ali· 
mentanão-se ãe frutas, aves pequenas, ovos, 
pequenos vertebrados, insetos, aranl!A8, lar• 
vas e vermes. Regime ttpícamente onlvoro. 

1;....,_ -_...:..___ • .....;......: • .:··........:-~·--· __ ,t_. ·-~--·;:;:.:....:... 

Guirá-àe-rio (Eury:z:lgomatomy splnosus) -
Habita as regiões ão leste e sudeste ão Brasil, 
vivendo em lugares cobertos por capínzais e ' 
arbustos, cerrados, n4o lon{fe das coleções 
d'água. Posui hábitos fossoriais, o que é in
dicado pelas garras ãesenvolvtàas e a cauào 

curta. (Gentileza Dr. Jo4o Moojen). 

Preguiça-de-bentinho (Bradypus lnfuscatus 
bra.smensls) :__ Vive no sudeste do Brasil, 
em florestas úmv.tal e cerrados, matas ctzta
res e veget'ação àe restingas. :t encontrada 
também, nas matas serranas. Alimenta-se 
principalmente ãas Jôlhas àe embsúba (Ce
cropia) , frutinhos silvenres e fôlhas ãe ou
tras plantas. :t animal solitária, àe movimen
tos lentos, enrolando-se nos galhos e nessa 
posição se assemelha a um ninho de vespas 
ou àe 1oáo-ãe-barro (Furnarius); tem como 
peculiaridade o fato <Le ser encontrada, em 
certa letargia, após as tempestades, o que 
se . leva a crer como resultado ãe quedas 

provocadas pelas . borrascas. (Gentileza 
Dr. Jo4o Moojen). 
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Tamanduá-bandeira Ou turumim (Myrmecoohaga trldactyJaj - Habita os campos cerrados ll 
cerraàões, penetrando, por vézés,~ nas florestas e matas oiltares, onde vive à Procura de termitas 
e formigas,. cujas .edVicações rompe oom as suas poderosas garras fliZci.formes das patas 1Uan
tetràs; é um animal solitário e embora as suas popu~6es sejam equilibradas, n4o 'é abunàant9 

em parte alguma. Distribui-se pelas regiões cisandinas do continente sul-americano. 
(Foto L. H. Cordelier). 

Onça suçuarana (Fells concolor) - Distri
·bui-se ;por tôda a América, desde o Canadá 
até a Patapônia. 1: o segundo feHdeo em 
tamanho néste hemisfério e. ·o maior gato 
do mundo, em tamanho e poder. Habita as 
serras, os planaltos, as camptnas, as planf
cies, as selvas, bosques abertos, cerrados, ma
tas ciliares, em várias altitudes, desde o nfvel 
do mar. Ataca a todo mamffero ão porte de 
fim cavalo, até coelhos, aves, mas n4o ataca 
o Homem, a n4o ser quando encurTalado ou 
P.m defesa da sua prole. Tem hábitos notur
nos, como todos os felfdeos, mas podemos 
vé-la nas manh/ls nubladas e no entardecer. 

(Gentileza da Enciclopédia ln/anti~ 
Brasileira) . 

Quati (Nasua nasua) - Dtstribuí-se pelas 
Américas Central e Meridíonal, , nas zonas 
florestais, tanto em planicies quantb eni 
altfplanos e serras, onde anda em bandos 
mais ou menos numerosos; é bem diurno e 
correm t4o bem no chfío quanto no alto das 
árvores, onde procuram alfmento na base de 
mel, insetos; larvas, vermes, aves pequefUU 
e seus ovos, pequenos vertebrados, frutas, 
sementes, etc. sendo espécie ~tptcame11t~ 

·· onfvora. 
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Tatuaçu (Prlodantes glganteus) - D!stribui
-se pela parte oriental d.a América d.o Sul, 
sendo vtsto próximo d coleções d.'dgua, em 
matas cilf.ares, florestas a orlas d.e matas 
que bord.efam os cerrados, onde cava seus 
buracos; é noturno, como todos os tatus, e 
crepuscular, quando sai d cata d.e aztmento 
na base d.e formigas, termitas e outros in
setos, larvas, vermes, aranhas, pequenos ré'J!
tef.s e çarniça. 1; o maf.or d.os tatus vivos e 
estci ameaçado d.e extínç/lo, d.onde urge sua 
máxima prott';?/lo (Foto extraída d.e Seleções 

d.o Read.er's Digest). 

Mico-le4o (Leontldeus rosalla) - Distribui
-se pelas florestas d.o SE brastleiro, onde 
anda em pequenos bandos, procurando seu 
alímento na base d.e frutos, mel, insetos, 

pequenos veftebrados e ovos. 

Tamandud-mirim (Tamandua tetradactyla) - Vive nas florestas tropicais e cerrados, d.esãe o 
sul d.o México até a Bolfvta e Brasil. S arborlcola e d.e hdbttos noturnos, porém é encontrado 
pela manhll, ao raiar d.o d.ia· e ao entardecer. A1tmenta-1e d.e formt.gas, termitaa e abelhal, n4o 

d.eaprezand.o o ·mel. (Gentileza d.o Dr. João Moojen). 
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Jaguatiricas (Fells pardal1s) -' Ocorrem desde o N do México e s dos E.U.A., até a América 
do Sul, onde vivem nas florestaa, quer de planictes, quer de planaltos e serras, onde houver 
t1egetaç4o esPessa, bem como nos cerradões, capôes de mato, matas ciltares; possuem hábitos 
noturnos e crepusculares, como os feztdeos em geral, alimentando-se de pequenos mamíferos, 
aves, ovos, reptéts, sendo bastante arbóreos. (Genttle.1111 da Enciclopt!dia lnftsnttl Brasileira). 

Onça-pintada ou ;aguar (Panthera once.) ·-
1: o maior e mais forte felideo americano, 
cu;a dtstribuiç4o geográfico vai desde o S 
do Texas até a Patagônia, onde forma algu
mas subespécies. No Brasil, apenas duas ra
çcu geográficas ocorrem: uma no Pantanal, a 
canguçú e outra no restante do Brastl, a 
"pintadà", sendo esta bem menor. Represen
ta, esta eapécie, nas Américas, o mesmo que 
ó leapardo, no velho Mundo e África, pois 
s4o espécies mui próximas. 

Vive o ;aguar, nas florestas, matas ci
Ztares, cerrados, capoeiras, capões de mato, 
serras, invadindo as campinas, onde nas fa
zendas, matam algum bezerro, cabrito ou oa
pado, porém, n4o despreza as aves maiores, 
grandes répteis e além dtsso, é eximia pes
cadora, aprisionando, n4o s6 oa peixes, mas 
o manatim ou "peixe-boi" amazônico e al
gum pequeno 1tsearé. (Gentileza da Enci
clopédia lnfanttl Brasileira). 

Maritacaca ou cangambá (Conepatus ch1nga 
sut!ocans) . - Di3tribui-se pelo SE do Brasil, 
mata Uruguai, NE da Argenttna e S e SE do 
Paraguai. Habita os bosques e áreas abertas, 
como vegetação zttoránea de restingas e- ca
pões de mato, cerrados; sllo noturnos e pos
suem imunidade natural contra a peçonha 
rte certas crotaltdeas, estando portanto adap
tado para o combate às serpentes venenosaa, 
e:i:ceto as corata, cu;o veneno lhes é fatal. 
Alimenta-se de insetoa, larvas, pequenos ver
tebrados, principalmente serpentes venenosas, 
aves e seus ovos, fr:utO dos cactus, mel, ver• 
mes, etc... Por ser um animal oftófago, 
deve ser protegido e até mesmo mantido na 
moradia humana. Na regi4o perianal, 'possui 
uma gl4ndu!a que segrega um liquido nau
seabunda e que serve de defesa para o pe
queno animal, efacu!ando tal secreç4o, ape
nas quando molestado. (Genttleza da Enci-

clopédia ln_fantil Brasiletra). 
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Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) Dia: 
tribui-se por tôda a América do Sul, com 
exceção dos Andes. vtve nas matai -abert48, 
cerrados, campina!, matas de serra, onde caça 
pequenos roedores, aves, insetos, lagartos, r4s 
e caranguejos; nutre-se também de frutos. 
ovos de tartaruqa; é preferentemente notur
no, porém é visto durante os dias nublados, 
algumas vêzes. !Gentileza da Encic/Opédia 

Infantil Brasileira) . 

Irara (Eira barbara) - Vive nas zonas flo
restais da América Central e do Sul, desde 
México até a Argentina mais a ilha de Trinl
dad. Andam aos casais, ou em grupos fami
liares e são ativas, tanto de dia quanto à 
nbite. De dia, são mais vistas pela manhã. 
Podem correr, nadar ou garimpar muito bem. 
Alimentam-se de pequenos vertebrados e 1á 
houve um registro do ataque de uma irara 
a um veado Mazama. Acrescentam ao seu re· 
gimem aLime~tar, mel, abelhas, frutas, parti· 
cularmente bananas. (Genttzeza da Enciclo-

pédia Infantil Brasileira). · 

Ele/ante-marinho (Mlrounga leonina) - Vive nos mares austrais. que banham o S dii Améficii 
Meridional., da Austrália, Novii Zel4ndiii, Georgia do Sul, sendo o g8nero, com duas espécies, 
M. leõnlna e M. angustlrostrls, representante dos maiores pinfpedes atuais, o 1.0 austral e o 
último, boreal. Na espécie em foco, o macho adulto, pode alcançar o comprtmento de mais 
de 5m; as fêmeas s4o quase a metade disto. Ocorre acidentalmente no litoral carioca-flumi
nense, durante o inverno, acompanhando, talvez, as correntes oriundas dos mares antárticos 

e onde por quatro vêzes· foi vista e capturada. (Genttleza -de "O GLOBO" - .Rio). 
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Capivara (Hydrochaerts hydroche.erts) - :t; o maior dos roedores vtvos; com°'distribuiçtlo por 
tôda a América do Sul, exceto os Andes, alcançando o istmo de Panamá. Habitat as florestas 
e matas ctuares, campos alagados, margens dos rios, lagoas, etc ... onde procura refúgio quando 
perseguida ou ferida, pois é exímio nadador e mergulhador, possuindo mesmo membrana inter
digital desenvolvida para a natação. Podemos pois, c~siderá-la como de hábitos semi-aquáticos. 
O seu toucinho, fornece um óleo de prapriedades medicinais, o "óleo-de-capivara" e seu couro 
pode substituir a da camurça ('/). :t; acusada· de ser o tranamissor do vírus da febré aftosa, 
ao gado, pois freq1Lenta os bebedóuros déstes últimos. O seu principal inimigo e a grande boa 
d'água, a sucurijú (Eunectes), pois como· aquela, tem preferéncia pelas coleções d'água. 

· (Foto L. H. Cord.elier). · 

Marsuino (Delphtnus delphls) c!?táceo co
mum aos mares temperados . e tropicais·. :t; 
conhecido, também; por golfinho e delfim 
comum. NOO.a em grupo, saltando tora d'água 
ou mostrando o dorso, em curvas verticais, 
como o· fazem muitos cetáceos. Chega a uns 
3m de comprtmenfo. Alimenta-se de peites 
menores e médios, pequenos moluscos, etc. 
:t; um inimigo dos tubarões, chegando a le
var vantagem na luta oom os esqualos .. (Gen
tileza da EncicloP'dia lnfanttl Brastleira) . 

Cutia parda (Dasyprocte. agutl) - Sua dis
tribuição geográfica vai desde o S da Amazô
nia; pelo L do Brasil até o Rio de Janeiro, 
onde vive em zonas à.e florestas, matas ct
ltares; anda aos pares ou em pequenos gru
pos, à cata de frtitos, sementes, raízes, tu• 
bérculos, bôlbos; é principalmente noturna, 
mas podemos ach.á-la durante o dia, pelaa 
manhãs e pelo entardecer. 



636 BOLETIM OEOORAFICO 

Jupard (Potos flavus) - Encontra-se nas r~gtões florestats das Américas Central e Mertdional; 
tem o porte de um gato pequeno, é essenctalmente noturno e se alimenta de frutos, sementes, 
abelhas e outros tnsetos, mel, pequenos mamtferos e aves, ovos, larvas; nunca é vtsto andar 
duranu o dta, quando ent4o dorme tntensamente; i antmal bem adaptado d vtda arbórea. Na 
América Central é chamado por . "kinkafu". (Genttleza da Enctc!opédta Infanttl Brastletra). 

Bato-toupeira (Blartnomys brevloeps) . 
Ocorre no Brasil oriental, onde fot descoberto 
em Lagoa Santa-MG e Teresópolls·RJ; h.a
bita -as plttvisílvas densas, próximas dos ci· 
mos das colinas e montes, c~rca de BOOm ou 
em sittos semelh.antes nas dreas menos úmi· 
das, onde cava seus buracos, Po(s, para Isto, 
estd maravllhosamente adaptado, o que pro
va a Btl4 forma tlplcamente sorlcina ou tal
pina. (Foto-desenh.O extraido de Moofen, J. 

- 01 .Roedores do Brasll, l,N.L,, 1952) , 

GuaXiním ou m4o-pelada (Procyon cancrl
vorus) - 1; uma forma sul-americana onde 
é encontrada desde o tnterior do continente, 
até a parte oriental. Habita os cerrados, ve
getaç4o litor4nea das resttngas, floreatas, 
quer de aerras, quer de planwies, matai ct
liares, lagoas, onde procura caranguef1os e 
outros crustdoeos, moluscos e pequenos ver
tebrados, para o seu sustento, Gosta das vl
zinh.anças de dguas e possu.t h.dbitos notur
nos e crepusculares, Como complemento alt· 
mentteio, n4o despreza o mel, frutas e tn· 
setos; é também excelente arborlcola. (Gen
ttleza da Enciclopédia Infantt! Brasiletra). 
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Cufca (Mannosa lncana) - Ocorre no sudeste do Brasil, em zonas florestais, cerrados, send9 so- ' 
litária e noturna; arborícola ezímía, carece· de bólsa marsupial; nutre-se de bananas e outras 

frutas, insetos, pequenos roedores e aves, ovos, répteia minúsculos. 
(Gentileza Dr. Jo4o Moofen). 

Morcego-vampiro (DesmOdus rotundus) 
Distribuí-se desde o México e tôda a Amé
rica do Sul, onde habita tanto as regiões 
ó.ridas quanto as úmidas, nos trópicos e sub
trópicos. :t essencialmente hemató/ago, saín
d.o à noite para procurar animais como o ca
valo, o boi, cabritos, aves galináceas, pombos 
e até o Homem, nos quais pratica uma fncis4o 
e por ela, que lambe o sangue fluente; por 
tal hábito altmentar, transmite doenças gra
ves infeccfosas, como a a/tosa, a hW.rofobia 
e outras doenças no gado, podendo também, 
o próprio vampiro, cair vítima destas mesmas 
moléstias. o seu combate é -uma necessidade 
urgente. (Foto-desenho extraído de lheríng, 
R. von - Da Vida dos Nossos Animais, 1953). 

Anta-1)reta ou tapiarapizuna (Taplrus ter
restrts) - Vive nos campos, cerrados e flo
restas da América do Sul, nas regiões cen
tro-orientais do continente, sendo um ani
mal solitário. Quando em perigo, procura 
fugir para as coleções d'água, sendo um ex
celente nadador e onde passa maior tempo 
de sua Vida. Possuí olfato finfssímo e au• 
diç4o apuradfssíma, sendo portanto diffcíl. 
a sua captura. Emite um assobio fino e meigo, 
em discord4ncía com o seu porte, resfstl!ncía 
e fôrça. Sendo um animal hoje em dia, bas
tante raro em certas regiões, sua caça t 
terminantemente proíbW.a, pois já pode haver 
ó perigo de e:rtínç4o. - (Foto Edmund<> 

Dantés P. da Silveira). 
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- III - ORDEM: LAGO MOR P H A 

ORDEM: CE TA CE A 

Bôto . . . . .. .+ Sotalia guianensis (Van 
Beneden 1863) - Delphinicla.e + 

Bôto ou toninha . . . . . . ·- Tursiops 
truncatus CMontagu 1821) - Del
phtnidae + 

Bôto-pllôto . . . . .. + Globicephala me-
las (Tralll 1809) - Delphtnidae + 

Delfim, golfinho c:iu marsuíno- .... : + 
Delphinus delphis Lin. 1758 - Del
phintdae + 

Orca . . . . . . . . Orcinus orca (Lin. 1758 
- Delphinidae 

Orca .. ... Pseudorca· crassidens (Owen 
1846) - Delphinidae 

Baleia-de-Cuvier . . . . . . + Ziphius ca
virostris Cuvier 1823 - Ziphti
dae + 

Cachalote . . . . . . _ + Physeter catodon 
.Lin. 1758 - Physeteridae + 

cachalote-anão . ..... Kogia brevtceps 
(Blainville 1838) - Physeteridae 

Baleia-real . . . . . • Eubalaena australts 
(Desmoulins 1822) - Balaenidae 

Rorqual-anão . . . . . . + 8alaenoptera 
acutorostrata (Lacépêde 1804) + -
Balaenopteridae + 

Rorqu·a1 . . . . . . Balaen.optera borealis 
Lesson 1828 - Baldenopleridae 

, Rorqual "Fin-back" .. ~ ... + Balaenop
tera physalus (Lin. 1758) - Balae
nopteridae + 

Rorqual azul • . . . . . Balaenoptera mus- · 
culus (Lin. 1758) - Balaenopteri
dae 

Rorqual ou jubarte ... . .. + Megaptera 
novaeangliae (Borowski 1781) -
Balaenoptericlae + 

ORDEM: . PER 1 S S O D A C T Y LA 

Anta PJ.'êta ou tapiara-pixuna (2) Ta
pirus t. terrestris CLln. 1758) - Ta
piridae 

ORDEM: AR T 1 O D A C T Y L .4. 

Caitetu ou pecari-colera (3) + Tayassu 
t. tatacu (Lin. 1758) - Tayassui
dae + 

Queixada ou peeari-açu . . . . . . Tayas-
. SJJ! a. albtrostris (Illiger 1811) -

Tayassuidae 
Veado-bororó . . . . . . + Mazama rufina 

nana Hensel 1872 - Cervidae + 
Veado-catingueiro (4) Mazama g. goua

zoubtra (Fischer 1814) - Cervtdae 
' 

Taplti ou coelho-do-mato ........ + 
Sylvilagus brasiliensís tapetfllus 
Thomas 1913 · - Leporidae + 

ORDEM: EDENTATA 

Tamanduâ-bandeira (5) Myrmecopha
ga t. tridacyla Lin. 1758 - Mryr
mecophagtdae 

Tamanduá-mirim (5-A) + Támandua 
t. tetradactyla (Lin. 1758) - Myr
mecophagidae + 

Preguiça-de-bentinho (6) · + Bradypus 
infuscatus brastlten1Sis Blainvllle 
1840 - Bradypod,tdae 

Preguiça-de-coleira Brady'J)U3 
torquatus Illiger 1811 - Brad:y-
podidae · · 

Tatu-peba . . . . . . . . . . . . + Euphractus 
sexctnctus setosus (Wied 1826) -
Dasypodtdae + 

Tatu-galinha . . . ... + Dasypus n. no-
vencinctus Lin. 1758 - Dasypodi
dae + 

.Tatu-plndoba . ... . . + Cabassous unt-
cinctus (Lin. 1788) - Dasypodi
dae + 

Tatu-rabo mole ... . . . . + Cabassous 
htsPidus (Burmeister 1854) - Da
sypodtdae + 

Tatu-açu ou canastra. (7) Priodontes 
giganteus (Geoffroy 1803) - Dasy
pod,idae 

ORDEM: PRIMATA 

· Mico ou sagui . . . . . . Callithrix flavt
ceps (Thomas 1903) ~ Callithri
cidae 

Mico ou sagui .. . -. . . + · Callithrix au
rita coelestis (M. Ribeiro 1824) -
Calltthricidae + 

Mico-cabeça branca . . . . . . Callithrix 
geoffroyi (Humboldt 1812) - Cal
lithrictdae 

Mico-leão (8) + Leontideus rosalia 
(Lin. 1766) - Callithricidae + 

Guariba ruivo (9) + Alouatta guariba 
clamitans Cabrera 1940 - Cebi
dae + 

Guariba ruivo ...... Alouatta g. gua-
riba CHumboldt 1812) · - Cebtdae 

Sauá . . . . . . + Callicebus persona.tu& 
brunello Thomas 1913 - Cebt
dae + 

Sauá ...... Callicebus p. personatw 
(Geoffroy 1812) - Cebtdae 
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Sauá-testa preta Callicebus ni-
grifrons (Spix 1823) - Cebidae 

Muriqui ou macaco-aranha . . . . . . + 
Brachyteles arachnoides ( Geoffroy 
1806) - Cebidae + 

Macaco-prego (10) + Cebus apella nt
gritus (Goldfuss 1809) - C~bt

dae + 
ORDEM: CARN IVORA 

Onça suçuarana (11) Felis concolor 
greeni Nelson et-Golman 1931 -
Felidae 

Jaguatirica (12) + Felis pardalis mitis 
F. Cuvier 1820 - Felidae + 

Gato-do-mato . , . . .. + Felis wi wieddi 
Schinz 1821 - Felidae + 

Gato-do-mato . . . . . . + Felis tigrina 
guttula Hensel 1872 - Feltdae + 

Jaguarundi . .. ... + Felis yagouaroun-
di eyra Fischer 1814 - Felidae + 

Jaguar ou onça pintada (13) + Pan
thera o. onça (Lin. 1758) - Feli
d'ae + 

Cachorro-do-mato ou lobato (14) + 
Cerdocyon thous azarae (Wied 
1824) - Canidae + 

Guaxinlm (15) + Procyon cancrivorus 
nigripes Mlvart 1886 - Procyo
nidae + 

Quati pardo (16) + Nasua nasua soli
taria Schinz 1823 - Procyont
dcr,e + 

Jupará (17) Potos flavus nocturnus 
(Wied 1826) - Procyonidae 

Lontra ..... . . . . + lutra e. enudris F . 
Cuvier 1823 - Mustelidae + 

Ariranha . . .. .. Pteronur<i b. brasilien-
sts (Gmelin 1788) - Mustelidae 

Irara (18) + Eira b. barbara (Lin. 
1758) - Musteltdae + 

Furão pequeno . . . . . . . + Galictis cuja 
furax (Thomas 1907) - Musteli
dae + 

Furão grande . . . .. .. . + Galictis vitta-
ta brasiliensis (Thunberg 1820) -
Mustelidae + 

Maritacaca ou cangambá (19) - Co
nepatus chinga · suffocans (Illiger 
1811) - Mustelidae 

Elefante-marinho (20) + Mirounga 
leonina (Lin. 1758) - PhOcidae + 

Lôbo-marinho . . . . . . + Otaria flaves
cens (Shaw 1800) - Otariidae + 

ORDEM: RODENTIA 

Serelepe ou caxinguelê . . . . . . + Scíu
rus aestuans ingrami Thomas 
1901 - Sciuridae + 

Cururuâ . . . . . Echimys blainvillei me
dius (Thomas 1909) - Echimyidae 

"Rato-espinhoso" . . . . . . Echimys bra
stliensis Waterhouse 1848 
Echimydae · 

"Rato-espinhoso" . . . . . . Echimys ni
grispinus (Wagner 1842) - Echi
myidae 

"Rato-espinhoso" . . . . . . + Proechimys 
dimidiatus (Gunther 1876) - Echi-
myidae + · 

"Rato-espinhoso" Proechimrys 
iheringt bonafidei Moojen 1948 -
Echimytdae 

"Rato-espinhoso" .. . .. . Proechimys i. 
iheringi Thomas 1911 - Ehimy
dae 

Guirá-do-rio (21) + Euryzygomatomys 
spinosus guiara (Brandt 1885) -
Echimyidae + 

"Rato-catita" . . . . . . Mesomys didel
phoides (Desmarest 1817) - Echi
myidae (!?) 

"Rato-da-taquara" Kannaba-
teomys a, amblyonyx (Wagner 
1845) - Echimryidae 

. Preâ . . . . . . + Cavia a. a.perea Erxle
ben 1777 - Caviidae + 

Preâ . . . . . . . . . . Cavia fulgida Wagler 
1831 - Cavtidae · · 

Cobáia . . . . . . Cavia porcellus (Lin. 
1758) - Caviidae 

Capivara (22) + Hydrochaeris h. hy
drochaeris (Lin. 1766) - Cavii
dae + 

Cutia parda (23) + Dasyprocta a. agu
ti (Lln. 1766) - Dasyproctidae + 

Cutia vermelha . . . . ... Dctsyprocta a. 
azarae Lichtenstein 1823 - Da
syproctidae 

Paca (24) + Agouti p. paca (Lln. 1766) 
- Dasyproctidae + 

Our.iço-cacheiro . . . . . . . . . . Coendou p. 
prehensilis (Lin. 1758) - Erethi
zontidae 

Ouriço-cacheiro . . . . . . + Coendou spi
nosus nigricans (Brandt 1835) -
Erethtzontidae + 

Ouriço-cacheiro .. : . . . . Coendou i . in
sidiosus (Kuhl 1820) - Erethizon
tidae 

Ratinho-do-cacau ou ratinho-praga 
. . . . . . + Oryzomys nigripes (Des
marest 1819) - Cricetidae + 
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Ratinho-do-mato + Oryzomys 
capito intermedtus (Leche 1886) -
Crl.cetidae + 

Quiara ou rato-d'água ...... + Necto-
mys squamipes olivaceus Hershko
vitz 1944 - Crtcetidae + 

Rato-de-árvore . . .... Rhipidomys m. 
mastacalis (Lund 1841) - Crtce-
tidae . 

Rato-do-mato .. . ... Thomasomys dor-
dorsalis collinus (Thomas 1917) -
Cricettdae + 

Rato-do-mato . . . . . Thomasomys dor
salts sublineatus (Thomas 1903) -
Cricettdae 

Rato-do-mato ruivo ...... Phaenomys 
ferrugineus (Thomas 1894) - Crt
cetidae 

Rato-do-mato laranja . · ... . . + Rha
gomys ruf escens (Thomas 1886) -
Cricetidae + 

Ra.to-do-chão . . . . . . . . + AkOdon ar:vi
culoides cursor (Winge 1888) -
Cricetidae + 

Rato-da-serra ..... . AkOdon serrensts 
' leucogula Mir. Ribeiro 1905 -

Cricetidae 
Rato-do-chão . . . . . . + Akodon n. ni

grita (Llchtenstein 1830) - Crice
tidae + 

Rato-toupeira (25) Oxymycterus hispi-. 
dus quaestor Thomas 1903 
Crl.cetidae 

Rato-toupeira ...... Blarinomys .bre-
viceps· (Winge 1887) - Cricetidae 

Rato-de-palmatória ....... Wiedomy~ 
'PJITThorhinos (Wied 1821) - Crice
tidae 

Rato-d'água . . . . . . Holochilus brasili
ensts leucogaster Brandt 1835 
Crtcetidae 

ORDEM: CHIROPTERA 

Morcêgo ...... - Rhynchonycterl.s naso 
(Wied 1820) - Emballonuridae 

Morcêgo . . . . . . + Saccopteryx bilinea
ta (Temmincki 1838) - Emballo
nuridae + 

Morcêgo-vampiro (26) + Desmodus r. 
rotundus (Geoffroy 1810) - Des
modontidae + 

Morcêgo-vampiro ... , . . + Diaemíus 
' youngi (Jentink 1893) - Desmo-

dontidae + , 
· Morcêgo-vampiro . . . . . . + Diphylla e. 

ecaudata Spix 1823 - Desmodonti
dae + 

Morcêgo ...... + Molossops t. tem-
minckti (Burmeister 1854) - Mo
lossidae + 

Morcêgo . . . . . . + Tadarida brasilien
sis (I. Geoffroy 1824) - Molossl
dae + 

Morcêgo . . . . . . + Eumops abrasus 
(Temmincki 1827) - Molossidae + 

Morcêgo . . . . . . + Eurrwps p. peroti;l 
, (Schinz 1821) - MQlossidae + 

Morcêgo . . . . . . + Promops n. nasutus 
(Spix 1823) - Molossidae + 

Morcêgo . . . . . . + Dasypterus ega ar
gentinus Thomas 1901 - Vesperti
lionidae + 

Morcêgo . . . . . . . + Myotis n. nigricans 
CSchinz 1821) - vesperttlioni
dae + 

Morcêgo . . . . . . + Myotis albescens 
(Geoffroy 1806) - Vespertilioni
dae + 

Morcêgo . . . . • . + Eptesicus b. brasili"'.' 
ensis {Desmarest 1819) - + Ves
pertilionidae 

Morcêgo . . . . . . + Htstiotus velatus (!. 
Geoffroy 1824) - Vespertiliont
dae + 

Morcêgo . . . . . . Lasiurus borealis blos
sevillii (Lesson et Garnot 1826) -
V espertilionidae 

Morcêgo ...... Natalus s. stramineus 
Gray 1838 - Nata}UJ:ae 

Morcêgo . . . . . . + Furl.pterus horrens 
(F. Cuvier 1828) - Furipteridae + 

Morcêgo . . . . . . Micronycteris minuta 
(Gervais 1855) - Phyllostomidae 

Morcêgo . . . . . . . . + Lonchorhina ati
rita Thomas 1863 - Phyllostomi
dae + 

Morcêgo . . . . . . Macrophyllum macro
phyllum (Wied 1821) -. Phyllos-
tomtdae · 

Morcêgo . . . . . . + Mimon bennettti 
(Gray 1838) - Phyllostomidae + 

Morcêgo ...... - + Mimon crenula-
tum (Geoffroy 1810) ·- Phy!losto
midae + 

Morcêgo . . . . . . + Mimon picatum Tho
mas 1903 - Phyllostomidae + 

Morcêgo ...... + Phyllostomus h. -has-
tatus (Pallas 1767) - Phyllostomi-

1 dae + 
Morcêgo . . . . . . . . Chrotopterus aurl.tus 

australis Thomas 1861 - Phyl
Zostomidae 

' Morcêgo . . . . . . + Anoura e. caudtfera 
(Geoffroy 1818) - Phyllostomt
dae + 
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Morcêgo ...... + Anoura g. geoffroyt 
Gray 1838 -'-- Phyllostomidae + 

Morcêgo . . . . . . + Lonchophylla mor
dax Thomas- 1903 - Phyllosto
mid!Ze + 

Morcêgo . . . . . . + Rhinophylla pumt
lio Peters 1865 - Phyllostomi
dae + 

~orcêgo . . . . . . + Uroderma bilobatum 
Peters 1866 - Phyllostomidae + 

llorcêgo . . . . . . . + Vamp,11rop~ lineatus 
(Geoffroy 1810) - Phyllostomt
dae + 

~orcêgo ... ... + Vampyressa pusilla 
(Wagner 1843) - Phyllostomi-
dae + . 

t,!orcêgo ...... · + Chiroderma doriae 
Thomas 1891' - Ph.yllostamidae + 

"orcêgo . . . . . . + Artibeus l. lituratus 
(Olfers 1818) - Pkyllostomidae + 

ORDEM:. MARSUPIALIA 

Gambá ou mucura . . . . . . + Didelphis . 
a. azarae Temmincki 1825 - Di
delphidae + 

Gambá ou mucura . . . . . . + Didelphis 
marsupialis aurita Wied 1826 -
Didelphidae + 

Catita ou guaiquica . . . . . . + Mamw
sa e. ctnerea (Temmincki 1824) -
Dtdelphidae + 

Jupati . . . . . . + Monodelphts · scalops 
(Thomas 1888) - Didelphidae + 

Jupati ...... + Monodelphis annerica-
na theresa Thomas 1921 - Di
delphidae + 

Cuíca d'água . . . . . . + Chironectes m. 
minimus (Zimmermann 1780) -
Dtdelphidae + 

Cuica (27) + Caluromys philander di
chrurus (Wagner 1842) - Didel
phidae + 

Jupati ...... + Metachirus nudicauda-
tus myosurus (Temmlnckl 1825) -
Didelphidae + 

Jupati ...... Monodelphts touan rubi-
dus (Thomas 1888) - Didelphidae 

Jupatl . . . . . . Monodelphts dfnnidiata 
(Wagner 1847) - Didelphidae 

Catita ...... + Marmosa incana (Lund 
1841) - Didelphidae + 

, 

sinalada nas costas sul-americanas, o 
fato de haver sido encontrado na ilha 
de Trindade, um exemplar, supõe a sua 
presença em águas setentrionais e ori
entais da América do Sul. (Cabrera, 
1961). 

Onça pintada, (Panthera o. onca); 
foi visto um exemplar, em 1959, na res
tinga de Jacarepaguá-GB, à altura da 
lagoa de Camorim, à noite, atravessan
do a estrada dos Bandeirantes em di
reção às montanhas e matas do Ca
morim, sendo então observada por J. 
P. Lanna Sobrinho, botânico do 
CPFCN. 

Quati, (Nasua nasua) ; os quatis 
sul-americanos sâo repl·esentantes de 
uma única espécie, com duas fases cro
máticas: uma parda escura e outra la
ranja-ruiva e, em alguns casos, uma 
tendência marcante ao melanismo. O 
albinismo também Já foi observado e 
o Jardim Zoológico da Guanabara pos
suía um exemplar (1963). A distinção 
entre as diversas subespécies é sempre 
difícil e deve ser feito com cuidado, 
por não serem muito bem definidas. 

Cobaia, (Cavia porcellus); usada 
como animal de laboratório, encontra
-se hoje em tôdas as partes do mundo, 
donde existem formas domésticas, zoo
técnicas e ·bem selecionadas. É possível 
que tenha existido aqui em estado sel
vagem, tendo Lund descoberto fósseis 
desta espécie em Lagoa Santa-MG e a 
localidade típica ser Pernambuco. 

Jaguarundi, (Felis yagouaroundi) ; 
encontram-se duas formas cromáticas: 
uma negra e outra amarelo-laranja. 
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Valor dos mapas no desenvolvimento regional * 
ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 

Os mapas constituem impor'tantes fontes ·para o trabalho de planejamento 
regional. O conhecimento do espaço geográfico, isto é, da natureza com tõda a 
organização feita pelo grupo humano só pode ser ádquirido dentro de um grupo 
de planejadores quando se dispõe de mapas. Naturalmente que o tipo de carta, 
segundo o objetivo estabelecido, a escala, o sistema de projeção, têm que ser 
considerados pelos geógrafos e muitas vêzes ouvido os interêsses dos diversos 
especialistas que trabaJham na organização do plano. Não se pode planejar o 
aproveitamento dos recursos de uma área sem previamente ter-se a carta dando 
a localização dos mesmos 1 • Além do mais, não é suficiente saber-se apenas a 
sua localização, é preciso também ter-se o valor potencial dos· mesmos. Algumas 
vêzes vê-se nas listas dos recursos naturais de um município, ou mesmo de um 
estado uma série grande de e.numerações, mas nem ao menos se tem qualquer 
idéia eia quantidade, isto é, do que representam em potencial. Trata-se de sim
ples ocorrência ou de uma grande riqueza? 

Os mapas permitem a caracterização dos diversos fenômenos; localizando-os. 
Permite a apllcação dos diferentes princípios da ciência geográfica. Relaciona 
os diversos fenômenos entre si, o que levará normalmente a uma compreensão 
dos problemas da área •. As cartas podem ser de diferentes tipos, de acôrdo com 
os objetivos que nortearam a elaboração das mesmas. 

As cartas humanas e econômicas apresentam as atividades dos grupos hu-
manos, isto é, a organização do espaço geográfico. , · 

As cartas econômicas complexas são de grande importância nos planeja
mentos regionais. Fornecem indicações sôbre a composição da população, seu 
nível social, econômico e técnico. Também os recursos econômicos da área pode-
rão estar representados na mesma carta. . · 

O mapa permite uma caracterização espacial das áreas. As cartas fisicàs, 
}lumanas e econômicas são de grande interêsse no desenvolvimento regional. Ve
jamos esquemàticamente alguns dêsses tipos de cartas: 

1 - As formas de relêvo e o uso dos solos. Declives e a possbilidade do uso 
de lmplementos agrícolas. 

• Nata. de aulas da.das na. Faculdade de Fllosofla. da. UnlVerslda.de Federal do Estado do 
Rio e Janeiro (1965). 

1 o Prof. carlos Goldenberg na. tese que a.r>resentou ao I Congresso Braslleiro de Desen
volvimento Regional, onde colocou em !oco a importâ.ncia da geografia na valorização de áreas, 
no tópico referente às técnicas de análise reglCIIla.l destaca.: 

a) Análise por Métodos Expositivos - empregan(io-se palavras e s!mbOlos. 
b) Análise por Método Estat!stico ·- usando-se símbolos matemáticos. 
c) Anállse pelos Métodos cartográ11cos pelo uso doe mapas. 
d) Análise por Métodos de fota-interpretação pelo emprêgo das chaves da foto-interpretação. 
"As tendências cartográficas servem para a obtenção de lnform~ões e ao mesmo tempo, 

para. a apresentação dos fenômenos geográficos. 
Para o geógrafo, o mapa é ainda. o principal instrumento de trabalho. Cabe-lhe interpretar, 

e complla.r com imaginação cartas geográficas, assim. coma mostar a.s relaçõAs especiais dos 
fenô'menos considera.dos" (pág. 7 da. tese mim,.eografada.). 

• Cap.-de-Mar-e-Guerra Da.rio croccia de Morais em seu trabalho intitulado "O Poder 
Nacional - fundamentos e fatôres econômicos" diz de modo incisivo: "A localização das re
cursos naturais determina, de maneira decisiva, seu valor ec.;>nõmlca, tomando-os de grande 
importância para o processamento das atividades econômicas, ou sem possibllldade de apro
veitamento; além disso, a ocorrência simultânea, numa mesma região ou em regiões próxinlBS, 
de determinados recursos naturais, pode ter 1nt1uêncla decisiva nas possibllidades do maior. 
ou menor grau de industr1al1zação "de um pais" Jn: Boletim Geográfico A. XXII, n.0 180, 
maio-junho de 1964, página 351. A apresentação .cartográfica dos dados vão permitir um melhor 
planejamento das regiões de um pais. A locallzáção precisa, feita numa carta, constitui, coma 
acabamos de ver, ele!Ilento de gra~de lmP?rtancla. 
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2 - As estruturas geológ.icas e os recursos minerais. 
3 - Tipos de solos e aproveitamento agropastoril. 
4 - Tipos de cobertura vegetal e respectivo aproveitamento. 
5 - Estado sanitário da população. 
6 - Atividades agropastoris e extrativistas. 
7 - As a.tividades industriais. 
8 - Recursos e·nergéticos.' 
9 - Rêde de viação. Comércio. 
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Os mapas conseguem fornecer uma visão real, de acôrdo com a escala -dos 
diferentes recursos que se deseja valorizar. Os mapas constituem fontes de in
formação, à semelhança da bibliografia livresca., muito importante na valoriza
ção de áreas. Vejamos a seguir dois exemplos: a) mapas antigos - permitem 
a compreensão das diversas etapas porque passou uma área.; b) mapas atuais 
- permitem a observação dos fenômenos presentes. Na explicação da dinâ~ica 
da evolução econômica de uma área, os mapas têm grande valor, pois dão, de 
relance, a organização do espaço geográficQ, século a século, ou ano a ano, se
gundo a escala do estudo realiza.do. 

Num planejamento regional os mapas dão imediatamente a localização das 
áreas de desigual desenvolvimento. Os desequilibrios regionais são normalmente 
registrados em tabelas estatísticas e, às vêzes, em diagramas pelos economistas. 
No entanto,. a visualização do fenômeno através de cartogramas, toma. mais evi
dente as áreas desenvolvidas e as subdesenvolvidas. 

A carta é tndispensável em todo planejamento regional. É impossível pensar
-se· em colonizar uma região, sem que satbamos os recursos nela existentes. Para 
tanto temos que cartografá-los. Isto sígnifica localização no espaço geográfico. 

O mapa permite a compreensão, ou melhor a visão de como se processa a 
organização qo espaço geográfico - tamanho, forma, perímetro e articulação dos 
diversos fatos. Localização dos centros mais populosos, ou vazios demográficos, 
áreas agrícolas, zona de mineração, campos de criação de gado, os entronca.
mentos ferroviários os rodoviários, as cidades e respectivas áreas de influência; 
zonas industriais, fontes de energia. De modo que não se pode conceber nenhum 
planejamento regional sem prêYiamente ter-se realizado um levantamento carto-. 
gráfico da área em foco •. · 1 

A carta constitui o documento base de qualquer planejamento regional. Por 
conseguinte julgamos de grande importância insistirmos no valor da cartogra
fia no desenvolvimento de qualquer pais•. 

É importante destacarmos ainda que são os países da faixa . tropical, aliás 
os que de modo geral são considerados como subdesenvolvidos•, os que não pos
suem uma boa cartografia. Pois seus mapas são, na maioria das vêzes elabo
rados em escala geográfica. A explicação desta situação pode ser dada pelo pró-
prio nível cultural e econômico da maioria dos povos desta faixa. ' 

• Os mapas soclals ou econômlcos de um atlas em escala geogrl\!lca, lsto ,é, e!ICala pequena 
só têm valor dldàtlco. Não se pede pensar em !azer desenvolvimento regional tendo-se como 
material de pesqulsa cartas de pequena escala, onde ·os fenômenos são cartograildos com grande 
generallza.ção, E não pOderla ser de oµtra manelra. Para os trabalhos de planejamento regional 
temas que usar cartas em escala topogritlca.. . 

• Para malares detalhes vide no Curso de Férias para Professõres - IBGE-1965, os tra
balhos de: J. Cezar de Magalhães "Organização e leltura de cartas de geogratla humana" 
(página ~77-280) e Pedro P. Geiger "Elaboração de esbOÇCIS e esquemas de geogratla econômica" 
(p{lglnas 281-282). • 

• o Prof. Lulz Carlos de A. Santos, em. recente conterêncla pronunciada na Faculdade 
de F1losofla Clênclas e Letras da UFERJ sob a 1tema: "Geografia e Planejamento Regional", lnl
clou-a dizendo: "Se entre· os pa!ses mals adiantados a correlação entre desenvolvlmento e pla
nejamento vem se tornando constante, entre os. menos desenvolvidos, tal entrosamento é uma 
imposição da conjuntura. Como não se peide separar o bem estar soclal do desenvolvimento 
econômico, os planejamentos econõmlcos pa88aram a ocupar uma poSlção de relêvo dentro 
das técnicas admlnlstratlvas" (pàglna 1, edlção mimeografada). Como planejar o espaço geo
grUlco se não o conhecemos .numa carta? 
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Planisfério - Divisão Política * 
J, CEzAR DE MAGALHÃES 

A divisão pólítica do mundo, pela riqueza de informações que contém, cons
titui tema de particular importância para a formação cultural do educando. 

o planisfério político que a representa nas páginas 12 e 13 da 2.ª edição 
do Atlas Geográfico Escolar, permite transmitir essas informações objetivando 
fatos como a distribuição dos e1:1tados pela superficie terrestre e suas organiza-
ções políticas. . 

O ãluno interpretando ~ planisfério político, comprenderá os problemas · ' 
existentes na superfície do globo, em virtude da ocupação da mesma por povos 
de linguas, costumes, religiões e padrões de vida diversos dos povos que a ha
bitam e às conseqüentes repercussões politicas, sociais e econômicas na paisa
gem. A orientação geral do professor neste planisfério, consistirá em esclarecer 
sôbre a necessidade que possuem os povos de viver em ambiente de compreensão 
internacional para superar estas desigualdades, consolidando entre as diversas 
nações a cooperação econômica e cultural. 

Idéias essenciais a desenvolver 

A melhor maneira de utilizar o planisfério politico é dar-lhe um caráter 
interpretativo acima do aspecto de memorização, apelando-se sempre que pos
sível para exercícios que orientem o educando para a evolução dos fatos geo
gráficos, isto é que liguem a formação política dos povos aos fatos físicos, 
econômicos e sociais. · 

- Os aspectos de fixação serão orientados no sentido de criar o interêsse pela 
localização dos países, à medida que se falar nêles, assim haverá um conhe
cimento prático do Planisfério Político hoje mais do que necessário em virtude 
da maior proximidade que encontram os povos de se intercomunicarem, resul
tante da maior rapidez dos meios de transportes e comunicações. 

A. utilização do Planisfério Político será levada a bom têrmo, se forem 
desenvolvidas noções de povo, território, país, e estaQ.o que serão relacionadas 
com as idéias de população, raça, nações e linguas. Estas naÇões explicarão as 
razões das múltiplas divisões apresentadas no planisfério, bem como as desi
gualda.des territoriais existentes entre um e outro estado. 

· o conhecimento dos povos através de estudo geográfico e do estudo corre
lacionado com as cadeiras de História e de linguas, levará o aluno a compre
ender como o homem através do tempo tem procurado superar as desigual
dades geográficas para viver em paz, utilizando os bens que a natureza lhe 

-....... oferece. 

Assuntos Correlatos 

São assuntos mais diretamente correlacionados com o Planisfério Politico 
os que enumeramos a seguir: 

1) os países e suas possibilidades econôinicas 
2) os grupos étnicos e M religiões 
3) as relações comerciais 
4) formação das nações 
5) regiões geográficas 

• Esta contribuição, foi escrita por nós e constitui unta das partes do livro que escre
vemos com nossos colegas Cioves de Blttencourt Dattori, Maria Madalena Vieira Pinto, Maurlclo 

• Coelho Vleir~ e Maurício Silva Santos intitulada Guta Metodológico para uso do Atlas Geo
grdftco Escolar publicado pela Campanha Nacional de Material de ensino do M.E.C. no ano 
de 1964. Nosso objetivo ao reescrevê-lo para o Boletim Geogr(Jftco é dar oportunidade aos 
professôres de se utlllzarem dos vários modêlos de exercícios que não aparécem no gula, 
pots no mesmo só fizemos indicações de tipos para atender ao espl.r1to do trabalho que 
empreendlamos na ocasião, conforme se observa na sua leitura, 



CONTRIBUIÇAO AO ENSINO 

6) distribuição populacional 
7) cidades 
8) regiões econômicas 
9) países continentais e marítimos 

10) transportes e comunicações 
11) organização política do mundo. 

Para justificar as correlações exemplifiquemos com alguns temas. 
A posição que os países ocupam nos continentes ou no mundo, dirá de 

suas possibilidades para atenderem a maior ou menor subsistência de suas po
pulações. A correlação do planisfério político com o planisfério econômico será 
aqui de grande importância. · 

os grupos étnicos e suas respectivas religiões, estudadas segundo a distri
buição dos povos pelos paises, mostrará problemas de rivalidades existentes há 
séculos em seus territórios, principalmente o ca,so específico das minorias, sa
lientando-se as atitúdes dos hom~ns para resolver êstes problemas como por 
exemplo, através de acôrdos entre os governos das diferentes nacionalidades. 

As relações comerciais entre as várias partes do mundo serão mostradas, 
também, em função da divisão política dos continentes, quando então o aluno 
aprenderá que as necessidades econômicas dos povos nem sempre são satisfeitas 
em virtude das divergências políticas existentes entre vários países. 

o estudo da organização política do mundo conduz, finalmente, à compre
ensão total do planisfério político. 

Sugestões para exercício 

1) - Observe que há na América do Sul, um pais de grande extensão terri
torial, -o Brasil e, vários outros de pequena extensão. Quais as causas 
dessa divisão política heterogênea? 

2) - Qual a. razão de só existir um pais no continente australiano? 
3) - Quais as diferenças existentes entre a divisão política da Afrlca e a da 

Europa? 
4) - Por que a maioria dos continentes apresenta maiór número de países 

no litoral? 

Exemplos para exercícios gráficos e escritos 

1) - Pequeno trabalho explicando as causas da. existência de estados com 
grande território e outros com menor. 

2) - Dissertação sôbre o conceito de potência. 
3) - Observações sõbre as fronteiras, explicando porque as regiões povoa.das 

estão em geral separadas pelo divortium aquarum e as regiões despo..; 
voadas por linhas geométrfoas. 

4) - Dissertação sôbre as dificuldades e vantagens de um pais grande ou 
pequeno. 

5) - Correlação do planisfério político com o mapa dos grupos étnicos; o aluno 
exami'nará se os grupos étnicos estão todos ·dentro de um mesmo país 
ou não, fazendo então comentários sôbre os problemas das minorias, etc. 

6) - Observação sôbre os continentes, mostrando os que estão bastante di
vididos politicamente (Africa, Europa, Asia) e os que se encontram pou
co divididos (América do Norte, América do Sul, Austrália) explican
do-se as razões destas desigualdades. 

7) - Correlação do mapa em cartela (Europa) com o mapa de povos, exa
~inar os problemas de minorla.s. 

8) - Verificar a situação política dos vários arquipélagos e ilhas. 
9) - Suscitar no aluno a formulação de discussões sôbre: o estado e seu 

território - tendência à expansão - os conflitos - a diplomacia - a 
O.N.U. ' 
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1or - Dissertação sôbre a importância do mar na geografia econômica de al
guns· países. Verificar quais são êles no planisfério. 

11) - Relacionar o planisfério politico com o planisfério econômico, deduzindo 
as observações feitas (relações entre países desenvolvidos e subdesen
volvidos e as possibilidades de cada um segundo a zona do Globo em que 
se encontre) . 

12) - Análise dos países que têm problema.s com a platafoi;ma continental. 
13) - Desenhar um pianisfério, assinalando os países da Comunidade Britâ-

nica de Nações e os da Comunidade Francesa. . 
14) - . Desenhar uma cartela içual ·à que aparece no planisférlo, assinalando 

com côres diferentes os países que possuem colônias. · 
15) - Fazer um trabalho, localizando os países que estiveram sob o regime de 

tutela das Nações Unidas. Pode-se ampliar o exercício pedindo a.o aluno 
que loc~lize os que estavam sol;> regime de mandato da antiga Liga das 
Nações: . 

16) - Com o auxilio do Atlas Histórico Escolar, fazer planisférios correspon
dentes aos sécu_los XVI, XVII, XVIII e XIX. 

17) - Execução de um planisfério anterior à Segunda Guerra Mundial, com
parando-o com o atual a fim de: ser examinada a libertação politica do& 
povos. 

18) - Escolher uma coleção de côres e com elas classificar 'os estados segundo 
a soberania política de cada um (república, monarquia, ditadura; etc.) . 

19) - Mostrar em um Planisfério o grupo de estados budistas, cristãos e mu-
çulmanos. · 

20) - Assinalar com lápis de côr, os estados situados em ilhas e penínsulas, · 
deixando o resto do .planisfério em ·branco. 

21) - Desenhar o contôrno dos países: 

a - da bacia do Mediterrâneo 
b - do mar vermelho 
c - do mar Báltico 
d - do mar Negro 
e - do gôlfo Pérsico 
f - desenhar os países do mar 
g- " " " 
h- u ' u ,, 

das Antilhas 
do Norte 
da China Meridional 

Notas - Somente devem ser pedidos 2 ou 3 de cada vez. É interessante que 
o aluno faça o estudo das atividades econômicas destas bacias. 

22) - Assinalar em um planisfério, os países que estão situados ·em passagens 
importantes (estreitos e canais) . 

23) - Desenhar o contôrnq dos países de grande extensão territorial, locali
zando os países fronteiriços. Explicar a importância da segurança na
cional para os mesmos. 

24) - Localização dos países europeus que fazem parte das bacias do Reno e 
Danúbio; na Africa, os da bacia do Nilo, Congo, Zambeze e Niger; na 
Asia. os da bacia do Mecong, na América do Sul os da bacia do Ama
zonas e do Prata. Relacionar com problemas econômicos o de navegação 
(bacia nacional e bacia internacional). . 

25) - Desenhar países que estão na zona Tropical (poderão ser pedidas outras 
zonas além desta) . 

26) - Desenhar os países que têm a maioria de suas terras em altas monta
nhas e os que estão completamente em planícies. 

27) - Adotar itinerários de viagem, pedindo ao aluno que observe em que paí
ses irá tocar, mandándo que escreva algumas observações sôbre os mes
mos. 
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28) ...:.... construção de · um planisfério, localizando-se sómente as capitais, as
similando-se as marítimas e as continentais (suprime-se o nome dos 
países do planisfério). :tl:ste trabalho exige a entrega prévia de uma 
base mimeografada. 

29) - Entrega ao alunei qe uma planisfério impresso em papel mimeografado 
para que o mesmo identifique os seguintes pontos: 

1) - território sob mandato · na Africa (Aftica de Sudeste) 
2) - antigo país chamado Costa do Ouro (Gana) 
3) - importante rota de aviões para a América do Sul (Dacar) 
4) - ilhas pertencentes a um país europeu e reivindicadas pela Ar-

gentina (Malvinas) 
5) - pequeno país andino (Equador) 
6) - capital da Federação Malaia (Kuala-Lumpur) 
7) - grande ilha dinamarquesa (Groenlândia) 
8) - mar que banha o Irã (Cáspio) 
9) - país da Eurõpa do Norte (Islândia) 

10) - grande exportador de petróleo (Kuwait) . 

30 - Onde estaríamos? 
a - nas areias da terra contestada pelo Egito e Israel ...• . ............ 

• • • • • • • • • • • • • .• •• • • ".º .... . .. ........ .. ................... .. .... . ' ••• • : 

b - na capital de um pais geralmente dividido em dois territórios, na 
Europa ................. ......... . . ......... .. .................... . 

c - visitando as plantações de chá de um país ga Comunidade Britâ-
nica, ao sul da índia .. ........ . ......... . .. ........... . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •/• . ............... .... .......... .. . 

d - na capital do antigo Império Incaico ... ... . ... ...... .. . ... ...... . . 

e - atravessando o canal de Suez, visitaríamos a~ cidades de ...... .. . . 
.. • • • • • ' •• ••••••••••• •.• • ••• •••• • t ••• .••••••••• • •••••••••••••••••••• .••• 

f - cidade do norte da União Soviética que sofre a influência da cor-
rente do Gôlfo ... . . . . ... ... .... .. . . .... .. . .... .... ... .... .. . . .. , . 

g - visitando o país em que nasceu Buda ...... , ........ .. .. .. ...... . 
• • • • • • • • • ... • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 4 ••••• • •••••••••• • •••••••••• , •••• •••••• 

h - apreciando o pôrto que serv_e a Atenas .. . : ...................... . 

31) - Fazer uma cópia de contôm.o da Europa, que se encontra na cartela 
do Planisfério. Depois, fechando o Atlas, o aluno lançará as seguintes 
cidades: Gênova, Veneza, Londres, Barcelona, Berlim, e indicará a lo
calização aproximada da Suécia, Grécia, Hungria e Espanha. 

32) - Sublinhar os países que se tornarem independentes após a Segunda 
Guerra Mundial: · 

Austrália ~ Paquistão - China - Lao's - Turquia - Camboja - In
donésia - Gana. - Etiópia - Líbia - Iraque - Vietname - Birmânia 
- Sudão. 

33) - Diga o que é: 
a - Tânger ... ............... . .... , ........ ... .. . . 
b - Reykjavik .............. . .............. .. ... .. . 
c - Malaia ..... ... ... ... .. . . .. . . ............ . . ... , . 
d - Wellington ... .............................. .. . 
e - Benares ,. ... ........ · ......................... . 
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34) - Assinale o certo: 

a - pôr-to do Mar Negro: 
Aden ( ) 
Odessa ( ) 
Bacu ( ) 
Murmansk ( 
Cobe ( ) 

b - protetorados inglêses: 
Hadramaut ( ) 
Sudão ( ) 
Congo ( ) 
Omã ( ) 
Iêmen ( ) 

c - arquipélagos do Oceano índico: 

- Bahamas ( ) 
Seicheles ( ) 
Palaos ( ) 
Tchagos { ) 
Laquedivas ( ) 
Baleares ( ) 
Maldivas ( ) 

-

1 1 1 

1 

35) - Palavra Chave. 
1) - cápital de um antigo país da Asia 

p 

L 

A 

N 

I 

s 
F 
, 

E 

R 

t 
o 

2) - país dividido em dois após a Guerra Mundial 

-

3) - pais situado entre o mar Negro e o Mediterrâneo Oriental 
4) - pais de o.nde se avista. o sol da meia-noite 
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5) - grande produtor de petróleo 
6) - nome do pôrto situado num famoso rio <la Inglaterra 
7) - país que deixou em 1961 a Comunidade Britânica das Nações 
8) - pequeno país da Europa, participante do Beneluz 
9) - velha. cidade que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial 

10) - grande produtor de papel 
11) - ilha pertencente à Indonésia. 

VI - Sugestões para atividades discentes: 
.1) - confeccionar (auxilio da· cadeira de Trabalhos Manuais) 

um pequeno jôgo em tabletes que montado pelo aluno dar-lhe-á um 
planisfério. . 

2) - exposições no colégio sôbre grupos de países, utilizando o aluno o pla
nisfério do Atlas, fotdgrafias, mapas e dados principais sôbre os mesmos. 

3) - organização de um álbum anual com recortes de jornais sôbre a situa
ção politica de certas áreas do mundo. 
Exemplo para 1964 Chipre, Somália e 'Etiópia 
Exemplo para 1965: São Domingos, Vietname do Sul. 

Faculdade Nacional de Filosofia 

PROGRAMA DA MATÉRIA DE GEOGRAFIA DO VESTIBULAR PARA 
OS CURSOS D,: HISTóRIA E GEOGRAFIA, ANO .DE 1964 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

para o Curs·o de História 

1. O fator posição geográfica . 
2. A colonização e a imigração. População. 
3. A agric~ltura e a pecuária. 
4 . As matérias-primas . A indústria . 
5. O problema dos transportes. 
6 . O comércio. 

GEOGRAFIA GERAL 

para o · Curso de ~istória 

As nações contemporâneas. Regiões geográficas e recursos naturais 

1. O Continente Americano. 
2. A Comunidade Britânica e as nações britânicas. 
3. A França e a União Francesa. Os países mediterrâneos e europeus. 
4. A Europa. Central. 
5 . A URSS. 
6. O extremo-Oriente. China-Japão. 
7. O Indostão, a Pérsia, a Asia Menor e o Egito. 

NOTA: O estudo de cada item abrangerá o meio físico, as divisões políticas 
e feições ·econômicas. 

GEOGRAFIA GERAL 

para o curso de Geografia 

1. O sistemà solar. Seus elementos e sua.s leis. A lua e os eclipses. A Terra: 
forma, dimensões e movimentos. Coordenadas geográficª's . 

. 2 . A atmosfera. Composição. Temperatura. O fenômeno térmico e suas va
riações. Pressão e ventos. Umidade e chuvas . Tipos de clima e sua classi
ficação. 

s '- 35 748 



650 BOLETIM GEOGRAFICO 

3. oceanos e mares. Agua do mar, ondas e correntes marinhas. O 'fenômeno 
das marés. Relêvo submarino. 

4. Relêvo. Estrutura da terra. Composição da crosta. Solos, rochas e jazidas. 
Eras geológicas e terrenos. Os movimentos tectônicos. Vulcões e abalos sís
micos. Erosão e sedimentação. O trabalho dos rios, do mar, das geleiras e 
dos ventos. Tipos de relêvo. Montanhas, planaltos, planícies, depressões e 
formações litorâneas e lacustres. · 

5. A vida sôbre o globo. Disitribuição dos vegetais. Tipos de vegetação. Dis
tribuição dos animais. Ambientes geográficos. Ocupação humana da,s re-
giões naturais. · · 

6. Os grupos humanos. População e raças. Línguas e religiões. Noções. Migra.
ções e colonizações. Habitat urbano e rural. Habitações e alimentações. As 
atividades culturais. -

7. A circulação. Os meios de transporte. Os meios de comunicação. 
8. A indústria e o comércio: a história da indústria e do comércio. A produ

ção industrial o-- comércio interno e internacional. Os principais centros 
comerciais e industriais do mundo. · 

9. A América do Norte. Estados Unidos. México. 
10. A Região Platina. · 
11. A Região Andina. . 
12. A Europa Ocidental. A Grã Bretanha e a Comunidade Britânica de Na

ções (Canadá, Austrália e Africa do Sul) . A França e suas colônias. Bél
·gica e Holanda. 

13. A Europa Central e a Alemanha. 
14. A Europa Meridional. Penínsulas: Ibérica e Itálica e Balcânica. 
15. A Europa. Setentrional. 
16. Europa Oriental. A União Soviética. 
17. A Asia. O Japão e o Pacifico. A China. A tndia. 
18. O Oriente-Próximo e o Egito. 

De cada um dos países referidos acima devem ser estudados: o meio 
fisico; os habitantes; as regiões naturais e suas feições econômicas. 

19. Práticas de geografia: Projeção, escalas (problemas) . Leitura de cartas e 
representações geográficas. 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

para o Curso de Geografia 
l 

1. As grandes unidades de relêvo brasileiro e suas características geomorfo-
lógicas. 

2. As grandes unidades climáticas do Brasil. 
3. As grandes regiões botânicas do Brasil. 
4. A penetração pelo São Francisco e · a importância da pecuária no povoa-

mento do sertão. 
5. A importância da Inineração no povoamento do sertão. 
6. A colonização moderna e o pioneirismo. 
7. A população do Brasil. O elemento índio e o negro. 
8. A população do Brasil. O elemento branco. 
9. Imigração européia no .Brasil. 

10. Imigração japonêsa no Brasil. 
11. Migrações internas no Brasil. 
12. Pro!lutos básicos da ·economia agrícola brasileira: algodão, cacau, café e 

e cana. · 
13. Indústria extrativa vegetal: babaçu, borracha, carnaúba, madeiras e mate. 
14. Indústria extrativa Inineral: carvão, ferro e petróleo. 
15 . Indústria de transformação: siderurgia e tecelagem. 
16 . Fontes de energia no Brasil. 
17. Evolução dos transportes terrestres no Brasil. 
18. Papel da navegação aquática e aérea .no desenvolvimento econômico do 

Brasil. 
19. Comércio interno. Relações entre o norte e o sul. 
20. Posição do Brasil no comércio internacional. 
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21 . Região Norte: descrição física. 
22. Região Norte: recursos econômicos. 
23 . Região Nordeste: recursos econômicos. 
24. Região Nordeste :· descrição física. 
25. Região Leste : descrição física. 
26. Região Leste: recursos econômicos. 
27. Região Sul : descrição física. 
28. Região Sul: recursos econômicos. 
29 . Região Centro-Oeste: descrição física. 
30. Região Centro-Oeste: recursos econômicos. 

Prova de verificação da àprendizagem de geografia 

- 2.0 ano - Mês de maio de 1965 

Aluno 

Prof. HERALDO M. SouzA 
da FOV - CEP. CNF. 
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.................. X ............... . . . 

1.ª Questão: 
esquerda: 

Numere a coluna à direita de acôrdo com o correspondente à 

1.1. - 1. Planície em nível de base 
"Tesos" 

( ) Planícies fluviais 

1.2. 

1.2. 

2. 

3. Baixadas litorâneas 
4 . "Firmes" 
5. Várzeas inundáveis 

1 . Criação de gado 
2 .. Fibra de algodão 
3 . Floresta de araucária 
4. Cana-de-açúcar 
5. Manganês 

( ) Fora das inundações nor-
mais 

( ) Terraços fluviais 
( ) Sedimentares 
( ) Pantanal 
( ) Praias, manguezais e lagu-

nas 
( ) Serra do Navio 
( ) Baixo Tocantins 
( ) Baixada Goitacás 
( ) Pantanal 
( ) Nordeste 

2.ª Questão: Complete as lacunas dando às frases o seu verdadeiro si~nificado : 

2. 1. ...,.,... O Pantanal é uma das maiores . . ~ . . . . . . . . . . . . . de . . . . ... . ...... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do mundo, de grande importância do ponto de vista 

2 .2. -:-- Na planície inundável amazônica, encontramos o . .... . ......... . 
que é inundável durante parte do a.no, e sua vegetação característica é o 

2. 3. - O âmbito da planície .. .• : . . . . . . . . . . . ultrapassa as fronteiras na-
cionais chegando até o sopé dos ... ... . .... . ..... . 

2.4. - As planícies .. . .. . ......... ., são recentes e constituem a chamada 
Bacia Sedimentar Lrtorãnea, constituída pelo ........ _ ... e pelos ........ . .. ·. 
que nêle desembocam. ' 

2. 5 . - A Planície Amazônica, em território brasileiro tem uma superfície 
aproximada de . . . . . . . . . . . . . . . . de km• e, ocupa ................ % da área do 
Brasil. 

3.ª Questão: Julgue as frases abaixo sublinhando certo ou errado. 
Justifique sua resposta. 

3 .1. - Terrenos sedimentares e vulcânicos da Bacia Paranaica constituem 
o Planalto Meridional do Brasil. 
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CERTO ERRADO 

JUSTIFICATIVA: 

3 .2 . - o núcleo principal do Planalto Central é constituido por terrenos.. 
recentes, do Escudo Brasileiro. 

CERTO ERRADO 

JUSTIFICATIVA: 

3 .3 . ·- A declividade do Pantanal vai de 110 e em Corumbá a 45 m a leste . 
Sendo cortado pelo rio Paraguai", essa região é periodicamente sujeita a inun
dações que. duram meses. 

CERTO ERRADO . 

JUSTIFICATIVA: 

3 . 4 . - As serras de Parima, Acarai, Geral e Borborema fazem parte do 
Escudo Guianense. 

CERTO ERRADO 

JUSTIFICATIVA: 

3.5. - As partes mais baixas são chamadas de "baías", e as "corixas" ser
vem de união entre essas baias. 

CERTO ERRADO 

JUSTIFICATIVA: 

4.ª Questão : Responda em breves palavras as seguintes perguntas. 

4 . 1. - Porque o ciclo do pau-brasil foi antieconômico para a nossa eco-
nomia? ...................................................................... . 

.. .. . .. .. . . . . . ... .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
4. 2. - Quais as causas da desvalorização da borracha brasileira no mer-

cado mundial? .. ................... ; ......... . .......... . ..................... . 

4 .3. - Qual o fator essencial para o desenvolvimento da cultura cafeeira 
no Brasil? . . .... . ........ . ...................................................... . 

. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "• .. .. 
4.4 . - O solo massapé foi favorável ao desenvolvimento do cultivo açuca-

reiro. Porque? .............................................. _ ............ .. ...... . 

. .. . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . , ............................................ ......... . 
4 . 5 . - O ciclo atual da nossa economia. Explique ...................... . . . 

.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . :· ................. ·: ...... ....... ··.··· · 
5.ª Questão: Discorra sôbre o trecho abaixo: 

"O homem do campo desconhece a erosão dos solos, e a terra .aos poucos vai 
produzindo menos, e o lavrador é' obrigado a recorrer ao sistema de rodízio 
das terras, de vez que sua agricultura é realizada na base da fertilidade dos 
solos" . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ' ......... ,_ ..... ·.·.: ... '. ·-.. · .......... .. . 
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Função e destino de utilidade geográfica da toponímia 

J. ROMÃO DA SILVA 

A toponímia não é um elemento meramente subsidiário da História, cujo 
lonhecimento se enquadre mais entre as curiosidades, muitas vêzes infecundas 
da filologia, do que entre as especulações inerentes aos interêsses geográficos. 
Se é verdade que dela se socorrem vários ramos da História, as ciências natu
rais, a Lingüística, e até, como nos indica Bauer, a Sociologia e as ciências po
llticas e econômicas, não menos justificável é que a Geografia, reservando-lhe 
função específica bem definida, dela se utilize com inegáveis proveitos. 

· Ciência ela mesma, não surpreende que os geógrafos não só a tenham em 
elevado aprêço, mas também se preocupem em dar-lhe um conceito mais exato 
e em ordená-lo metódica e sistemàticamente. Camille Vallaux, que a reconheceu 
como uma das partes màis atraentes da Geografia Descritiva, chegou mesmo 
a recomendar que antes de se or.ientar a Geografia por via da· explicação se 
nte erigisse a nomenclatura. Isso porque, acrescentava o autor de Les Sciences 
Qéographiques: "no emaranhado de infinitos pormenores que a descrição da 
superfície da terra deve ordenar em séries regulares antes de tentar qualquer 
explicação racional, a toponímia constitui multas vêzes um fio condutor de 
grande utilldade". 1 

_ 

Outro especialista francês, o Prof. Pierre Monbeig, grande conhecedor das 
nossas cousas e que muito nos tem ensinado acêrca. da geografia dinâmica e 
aplicada, disso também nos adverte, acentuando: "Da mesma forma que não 
se podem ter seguros conhecimentos históricos sem uma sólida bagagem de 
datas e fatos, não se poderia ter bom conhecimento geográfico sem uma base 
nomenclatura!. Conservando-nos nas preocupações utilitárias diuturnas, nãçi 
esqueçamos que a vida corrente requer de cada um de nós, pelo menos um 
conhecimento mínimo da nomenclatura, que é para a ciência geográfica o 
mesmo que a tabuada de multipliéar é para a matemática".• 

Essa utllidade da "ciência dos nomes dos lugares e acidentes", tão bem 
salientada e definida por Vallaux e Monbeig, não a desconhecem os nossos geó
grafos de campo. E quanto a isso, foi bem claro o Prof. José Veríssimo da Costa 
Pereira, ao observar: "A descrição geográfica não pode prescindir da nomencla
tura, e no Brasil outro seria o seu valor tivessem os exploradores sabido ou po
dido aproveitar a riqueza. da terminologia tupi-guarani, fruto da observação 
pireta e meticulosa do indígena e da sua acuidade para êsse mister, tantas vê
zes comprovada pelos estudiosos".• 

Nesta concepção do valor, função e destino de utilidade geográfica da to
ponímia, basearam-se os alemães para criar um método de investigações que 
se tem patenteado de grande eficiência, e para nós já não constitui novidade. 

:i!:sse método foi introduzido na América Latina pelo Prof. Leo Waibel que, 
apoiado nêle, conseguiu resultados surpreendentes em estudos destinados a 
determinar a vegetação original de Cuba, objeto de importante comunicação 
científica do seu :punho, divulgada em 1943 numa revista especializada dos Es
tados Unidos, sob o titulo: Place Names as a.n Aid in the Reconstruction of 
the Original Vegeta.tum of Cuba.• 

Discípulos, no método, do especialista alemão, aplicaram-no com êxito pós'
teriormente no Brasil, os geógrafos do CNG Orlando Valverde, Dora Romariz 
e Raile Tuile, conseguindo ·por êsse meio, o:r;ganizar o Mapa da Vegetação Ori
ginal· das Regiões Central, Sul e da Mata do Estado d·e Minas Gerais, apresen
tado como contribuição do nosso pais no Congresso Internacional de Geogra
fia, reunido em Lisboa, no ano de 1949 . 

. Lembre-se aqui a opinião abalizada de Teodoro Sampaio, que · sendo geó
grafo, tupinólogo e toponimista. exímio, conheceu por experiência própria o 
quanto vale e representa o topônimo como condutõ à explicação geográfica. 

'.l Cam11Ie Ve.lle.ux - Les. Sctences Géographtques. Paris, 1925, p. 107. 
• Pierre Monbelg - "Os problemas atuais de. Geogre.fla" - Boletim Geográfico - Con

selho Nacional . de Geografia, e.no XII, n .0 122, set.-out., 1954, p. 369. 
3 José Veríssimo da Costa Pereira - "Desenvolvimento e Fontes da Geografia no Brasil 

nos Séculos XVI e XVII" - Bolettm Carioca àe Geografía, ns . . 1 e 2, 1954, p 14. 
• The Geographlce.I Revlew, voI. XXXIII, n.0 5, N.Y .. 1943, pp, 266. · 
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Num exemplo especifico para o Brasil, onde notável contingente de geonomás
ticos deriva da língua mais geralmente falada pelos índios, diz Sampalo que é 
perfeitamente possível chegar-se á conclusões positivas sôpre determinados fatos, 
por meio do conhecimento do significado ou sentido semântico dessas curiosas de
nominações aplicadas pelo gentio ou pelos que, assimilando-lhe o falar, lhe dila
taram a · influência idiomática por tôda a vasta superfície do território nacional. 

É isso bastante compreensível: fruto direto da invenção nativa, ou produ
to de assimilação pelos colonizadores, catequistas e populações mestiças que se 
foram formando ao longo do litoral e no interior, os topônimos indígenas são 
geralmente de uma impressionante fôrça descritiva. Disso resulta serem tam
bém admiráveis definições sintéticas e expressivas dos acidentes e lugares a que 
se aplicam. E, quando acontece não indicarem exatamente as . características 
do objeto a que correspondem, lembram, quase sempre, fenômenos e coisas com 
êle condicentes. 

A título de ilustração, citaremos os conhecidíssimos geonomásticos Man
tit:J.ueira e Jacarepaguá: o primeiro, dado a acidente orográfico, mas traduzindo 
- "dormida ou pouso da chuva"; e o último correspondente a acidente limno
gráflco, e expressando "baixa lagoa dos jacarés". 

Nos Estados Unidos dizem .os natchês Mississipe, para significar "rio gran
de" e os iroquês ·Ntagara, paTa expressar "água tonante", como dizem os es
lavos Pownta, que significa "campina, ·planície", e os inglêses Waterloo, que será 
"floresta alagada". _ • 

Se, vinculados a fatos ainda hoje observáveis, servem êsses geonomáticos 
pelo valor ilustrativo, de interêsse todo especial se revestem êles quando se 
referem a aspectos naturais já modificados. Neste último caso, o topônimo, con
vertido naquilo que Backheuser denominou "fóssil glótico", torna-se, junta.mente 
com outros elementos informativos, um excelente auxiliar para a reconstituição 
da paisagem, exalçando-o, portanto, como muito bem já assinalou Fábio de 
Macedo Soares Guimarães, a importância que assume para os estudos de fito~ 
geografia.• 

Fácil é observar, por exemplo, numa região que tem como característica 
marcante a intensidade e varieda.de da vegetação, a incidência no emprêgo de 
nomes de espécies vegetais para indicar rtos, lagos, vales, serras, povoados, etc. 
Se acaso êsses nomes sobrevivem onde já não há vestígios daquilo de que dão 
idéia, convém que se investigue a autenticidade da sua origem e conexão pre
gressa com os objetos denominados. Por meio dessa investigação, a que não 
devem ser estranhos os critérios recomendados por Cholley para montagem da 
própria demonstração geográfica, é que se obtém a. confl:rmação dos fatos que 
se procura determinar na esfera da (Jeografia por intermédio do que exprimem 
ou recordam os têrmos fósseis. 

Quando ao geógrafo se depara a paisagem desolada de uma. zona sem ves
tígios de vegetação, mas em cujos acidentes identifica o observador denomi
nações como caeté, càité, cai, catabu, caatiba, catporanga, caipé, e certificar-se 
de que êsses nomes são tradicionalíssimos, poderá ter a convicção ou aceitar 
como provável, a existência ai, em épocas passadas, de: um serrado, u'a ma.ta 
densa ou um erval abundante, o que, de continuo, pode ser confirmado pelo. 
existência de fiólitos nos terrenos da área examinada. 

Aferições idênticas se poderão tirar em relação a um rio que sendo atual
mente de pouco cabedal, guarda, na designação Paratiá, a recorda.ção de um 
grande caudal, ou ainda: de uma planície que resultando do arrasamento de 
elevações · orográficas, conserva no nome Ibtapina a denominação própria para 
terras altas e desnudas. Há, é bem verdade, expressões de sentido puramente 
figurativo, traduzindo estados emocionais ou impressões de fundo subjetivo. 
Assim, por exemplo: ibiporanga (terra bonita); anhangabaú (bebedouro do dia
bo); itanhenga (pedra que fala). Mas ainda nesses casos não são os onomás
ticos indígenas de todo destituídos de interêsse geográfico, pois, se lhes falta certa 
coerência objetiva em face da ciência, sempre há nêles algo de curioso e suges
tivo a valorizá-los. Em certas circunstâncias podem mesmo explicar-nos fatos 
sôbre os quais especulam os geógrafos. O nome itanhenga, dado a um rochedo 

• solitário situado às margens da lagoa da Tijuca, serve-nos de exemplo. Literal
mente traduzido "pedra que fala;", indica por essa acepção um fonólito, por
tanto uma rocha com a facultade de emitir sons metálicos. Não só assim era 

1 Boletim Geogrd.fico - Cons. Nac. Geog. ' - Ano XII, n.• 129, p. 612. 
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o índio preciso na nomeação das cousas. Quando dizia camatiá ou itatiaia, apon
tava-nos, com inteligência descritiva, uma colina mais ou menos íngreme, em 
forma de tetas e um penhasco, ou seja a crista eriçada (de pedra). ' 

Explicações de ordem geológica e biológica podem-se também conseguir 
pelo estudo da semântica e da etmologia das palavras indígenas combinado 
com a investigação de fenômenos e modificações ocorridas, próxima ou remo
tamente, na superfície da terra, impostas ·pela dinâmica da própria natureza, 
ou decorrentes da ação de homem sôbre o meio físico. 

Se os . depósitos fósseis animais e vegetais se prestam a orientar a deter
minação de primitivas ou antigas paisagens fitogeográficas ou biogeográficas 
e, conseqüentemente, os fatos que as condicionaram ecologicamente, o topônimo 
tradicional poderá auxiliar eficientemente na Iócalização dêsses fósseis e, assim, 
subsidiar recursos de investigação à paleozoologia e a paleobotânica. E é aqui 
êsse "fio condutor", também "fóssil glótico", na original definição de Backheuser, 
atinge o seu alto grau de valia Científica inestimável. 

No Brasil, particularmente, onde é imenso o legado de geonomásticos oriun
dos da língua dos primitivos incolas e em que se reflete a admirável capacidade 
descritiva dêstes, ganhariamos muito com o desenvolvimento de uma técnica de 
aplicação da toponimia como ciência auxillar da Geografia, como subsidiária 
já o é da Lingüística, a que se presta para elucidação dos substratos antigos, 
da evolução da fonética, e até mesmo das migrações e povoamentos em distan
tes períodos históricos de 'que quase. já se perdem na memória. 

Quanto ao valor dos topônimos na lingüística propriamente dita, exaure-se 
já o assunto nos estudos e especulações de Hans Krahe, Menendez Pidaz, Brun
hes, Meyer-Lübke e W. Arnould. tste último, de cuja contribuição ressalta AI
fonso Dopsch o mérito especialíssimo, chegou a demonstrar com base em sufi
xos de denominações geográficas, que as localidades da região de Hess, desen
volveram-se sob colonização romana. As próprias expressões Weil e Weiler se
riam, ali, nada mais .nem mais menos do que obliterações de vila e villare. 

Conclui-se, p0is, que conservando elementos arcaicos preciosos e tendo, 
em geral, sentido cristalizado, os topônimos possuem interêsse Ungüistlco de 
primeirissima ordem. E assim como servem à lexicografia e à filologia podem 
por via destas, seguir à Geografia, a História e à Sociologia, que inversamente 
servem àquelas por intermédio desta. 
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Glossário de temas de riquezas minerais * 
AGATA - As ágatas são calcedônias de granulação fina e acabamento fi

broso, formadas de várias camadas de côres diferentes, apresentando-se tam
bém, musgosas, em fortificações, em ruínas, escamosas, arborescentes, etc. Em
pregam-se como pedra ornamenta,!. 

AGUA-MARINHA - Pedra semipreciosa, variedade do berilo. É de cô:r verde
-mar, porém há exemplares de côr azul-celeste e a~arelo-escuro. 

AGUA MINERAL - As água:s minerais são tôdas as águas naturais, poi.S 
que contêm invariàvelmente sais dissolvidos. Pelas chamadas águas minerais 
deve-se entender aquelas em que certos sais dissolvidos aparecem em propor
ções tais que as tomam medicinais. Diz o "Código de Aguas Minerais" no seu 
Artigo 1.0 : "Aguas minerais são aquelas provenientes de fontes natttrais ou de 
fontes artificialmente captadas, que possuam composição química ou proprie
dades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características 
que lhes confiram uma ação medicamentosa". 

ALúMEN - Originalmente é sulfato duplo de alumínio e potássio. Por ex
tensão, aquêles sulfatos duplos em que o elemento trivalente é substituído pelo 
ferro ou pelo cromo, por exemplo, o monovalente pelo sódio ou pelo amônio. 

ALUMtNIO - Metal branco, ligeiramente azulado, maleável como a prata, 
o ouro e a platina, e muito leve. É encontrado Jia natureza formando parte de 
muitas rochas. silicosas, feldspato, greda, etc. É inalterável ao· ar sêco. O seu 
brilho metálico é sempre um pouco embaciado pela camada fina de óxido que 
se acha na superfície. Largamente empregado na indústria. 

AMAZONITA - Variedade de microclinio (feldspato potássico). É opaca e 
de côr verde. O mesmo que "pedra das Amazonas". 

AMBLIGONITA - Fqsfato de alumínip e lítio. Cristaliza. no sistema tri
clínico. É geralmente maciça, de côr branca, tons claros e de brilho vítreo. 

AMETISTA - Variedade roxa de quartzo, empregada como pedra semi
preciosa. É encontrada em veios e como revestimento interno da ágata. 

AMIANTO - Os têrmos "amianto" (que significa sem m;lncha) e "asbesto" 
(que significa inextinguível) , na prática se confundem. Asbestos ou ami_antos 
são hidrossilicatos de magnésio com pequenas proporções de ferro. As vêzes 
parte do magnésio é substituída pelo cálcio. O amianto tem importância pela 
sua resistência a altas temperaturas e fraca condutibilidade calorífica. ~ em
pregado em fiação. Usa-se ainda como isolante térmico e para revestimento 
incombustível. 

ANIDRITO - Sulfato de cálcio anidro do sistema rômbico; geralmente em 
massas. Em regra, de côr branca e brilho vítreo. Certas variedades são pedras 
ornamentais. Encontra-se sob a forma de cristais isolados ou em massas enor
mes, e, às vêzes, de mistura com o gêsso e salgema. É usado na fabricação de 
sulfato de amónio e ácido sulfúrico. 

ANTIMôNIO - Tem estrutura cristalina, côr branco-azulada, brilho me
tálico e é muito quebradiço. Por se dilatar na. solidificação, tem importante 
·aplicação .em várias ligas, sobretudo nas de caracteres de imprensa e de má
quinas de escrever. 

APATITA - Fosfato de cálcio contendo flúor ou cloro, cristalizável no sis
tema hexagonal. Pode ser incolor, branca, verde ou rosa,' tra.nsparente ou 
opaca. É empregada para adubo. 

ARDóSIA - Hidrossiliciato de alumínio que perdeu parte de sua água de 
constituição. Variedade das rochas argilosas, inteiraqlente cristalina. Apresen
ta-se sob a forma de escamas ou plaquetas muito finas e regulares usada 
entre outras cousas, como cobertura de habitações ou como pedra de escrever. 

1 Visando a oferecer a quantos se Interessam pelo assunto mais um subsídio valioso, pro
curamos dar, na relação seguinte, as mais ajustadas definições e outros esclarecimentos sôbre 
nossas riquezas minerais, recolhidos em publlcações de Indiscutível autoridade. 

' 
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AREIA MONAZíTICA - Consiste em partículas esferoidais de monazita as
sociada à areia do mar. É a principal fonte de cério e tório; contém lantânio 
e tôdas as terras raras, sendo importante fonte de titânio. 
' ASFALTO - Pode ser um betume natural ou resíduo da destilação de um 

petróleo asfáltico. Substância betuminosa (contendo carbono, hidrogênio, oxi
gênio e nitrogênio), geralmente sólida e de côr negra. Sua aplicação é grande 

·nas construções de estradas, como impermeabllizador. Inflama-se e queima com 
chama muito fuliginosa. 

BARITINA - Sulfato de bário natural. Côr branca, passando para o ama
relo-pardo vermelho ou azul. Brilho vítreo, acidentalmente nacarado. Abun· 
dante em veios e depósitos metalíferos, onde se; acha muitas vêz~ em lâminas 
ou tábulas nacaradas e brancas côr de leite. 

BERILO - Pedra semipreciosa, cristalizada em sistema hexagonal, de colo
ração amarelo-esverdeado, que se encontra em pegmatitos. A variedade verde 
€ conhecida por esmeralda. Na técnica, é aplicada especialmente no intuito de 
melhorar as ligas de alumínio. · · 

CALCITA - Ca.rbonato de cálcio. Muito freqüente . nas jazidas, como pro
duto da decomposição de minerais contendo Ca. constituinte principal dos cal
cários e mánnorEl!$. Os cristais límpidos e transparentes (chamados espato de 
Islândia) são utilizados na fabricaçã~ de polarizadores. 

CARBONADO - Carbonado é o têrmo brasileiro para definir uma das 
formas intermediárias entre o diamante e a grafita. Consiste em um agregado 
de cristaizinhos de diamante, unidos por um cimento natural. É.compacto, prêto, 
sem clivagem. Empregado especialmente para a confecção das brocas das sondas. 

CARVAO DE PEDRA - O mesmo que carvão mineral ou carvão fóssil. 
Sua destilação produz água, gases iluminativos, óleos hidrocarbonados voláteis, 
alcatrão e muitas vêzes amônia, deixando como resíduo um carvão poroso e 
brilhante chamado coque. 

CASSITERITA - óxido de estanho, cristalizável no sistema quadrático, apre· 
sentando macias em forma de capacetes. Tem brilho metálico e côr de ferro; 
seu traço é pardo. É infusível e inatacável pelos ácidos. Aquecida sôbre o carvão, 
com cianureto de potássio, produz estanho. Ocorre em rochas antigas, associa
das com fluorita, topázio ou com a turmalina. 

CAULIM - Variedade mais estável dos argilo-minerais. Formada de felds
pato ou rochas feldspáticas pela ação de águas carregadas de gás carbônico 
(cauliniza.ção). Massa branca microcristalizada, pouco plástica e também cha
mada terra porcelânica, por ser a matéria-prima essencial da porcelana. É 
usado também na engomagem das fibras, na fabricação de papel e tecidos. 

CHUMBO - Metal pesado, de côr cinzento:..azulada, muito mole .e muitO 
espalhado na natureza sob a forma, especialmente, de galena., que é o sulfureto 
de chumbo. 

CITRINA - Pedra semiprec~osa amarela. Variedade do quartzo. 
COBRE - Metal de côr vermelho-clara mole e muito dúctil. JlJ bom con

dutor térmico e elétiico. Entra na formação de numerosas ligas importantes 
(bronze, latão, etc.) . O cobre é, depois do. ferro, o metal mais importante que 
se conhece. Tem larga aplicação nas indústrias elétricas, na construção de má
quinas de vapor; na fabricação de aparelhos e utensílios industriais e do-
mésticos. · 

COLUMBITA - Columbato ou niobato de ferro e manganês. ~sse minério 
só é encontrado intimamente misturado em tôdas as proporções possíveis com 
a tantalita. Esta é denominada de columbita quando o seu teor em óxido de 
tântalo é inferior a 30%. 

CRISTAL DE ROCHA - Variedade do quartzo incolor, puro e bem crista
lizado; às vêzes forma grandes blocos que chegam a pesar centenas de quilos. 
Tem apreciável importância econômica, em virtude de sua larga aplicação na 
indústria ótica e como pedra semipreciosa. 
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CROMO - Metal de côr acinzentada que se encontra combinado com vá
rios corpos, especialmente com o ferro e com o oxigênio. O seu principal mi
nério é a ferro-cromita. Não se encontra o cromo em estado nativo. 

DIAMANTE. - Carbono cristalizado no sistema cúbico. Pode ser incolor, 
transparente, também cinza, amarelo, rosa, verde e azul. Inatacável pelos áci
dos. As variedades transparentes são usadas como pedras preciosas de alto pre
ço. Chama-se brilhante ao diamante lapidado. Grande parte de diamantes é 
usada na indústria. 

DIST:t!:NIO - Silicato natur~l de alumínio, que apresenta geralmente a 
forma de dois cristais alongados. Também chamado cianita. · 

DOLOMITA - Carbonato duplo de cálcio e magnésio. Cristaliza no sistema 
hexagonal. Seus cristais são translúcidos ou transparentes; a côr pode ser bran
ca, amarela ou cinzenta; torna-se escura, quando misturada com ferro. É in
fusível e dificilmente atacável pelos ácidos. Empregada em construções e na 
fabricação de cimento e cal. As variedades mais puras servem para preparar 
sais magnesianos .. 

ENXOFRE - Encontra-se no estado nativo, misturado a impurezas. Cris
taliza no sistema rômbico. A clivagem é perfeita; quando puro tem côr ama
rela; freqüentemente é pardacento por conter impurezas betuminosas, ou_ acin
zentado devido a substâncias calcário-argilosas que o acompanham. Possui vivo 
brilho resino-adamantino. Apresenta fraca condutibilidade para o calor. Quei
ma no ar com chama. azulada, dando gás sulfuroso; é solúvel no clorofórmio e 
no sulfureto de carbono. É usado _na fabricação de vários compostos importan
tes, como também nas indústrias de fósforos e de pólvora negra, na pirotécnica, 
na fabricação de ultra.mar e vermelhão e na vulcanização. É usado também na 
medicina. Grandes quantidades são gastas na produção do dióxidos para fins 
de fumigação, branqueamento de palha, lã, etc., e na fabricação de sulfito, 
bissulfito e ácido sulfúrico. Nativo está tornando-se cada vez mais raro . 

ESMERALDA - Variedade do berilo. É um silicato de glucinio e alumínio, 
que pode conter metais alcalinos. Cristaliza no sistema hexagonal. A clivagem 
segundo a base é imperfeita e desigual à fratura. Quando pura é incolor, mas 
de ordinário, é colorida, sendo mais comuns as verde-azuladas, chamadas "águas
-marinhas", e de maior valor a transparente, de um verde vivo à qual cabe pro
priamente o nome de "esmeralda". Pode ser transparente ou opaca. Resiste à. 
ação dos ácidos. · 

ESTANHO - Meta.l branco 'muito maleável, 4ue pode ser reduzido a fôlhas 
extremamente delgadas. 

EUXENITA - Tantalato e colombiato de ítrio, cério, étlrio e urânio. Cristais 
ortorrômbicos, pardos de brilho untuoso. · 

FELDSPATO - A família dos feldspatos forma um grupo natural de grande 
ilnportância em virtude do papel capita.! que representa na composição das ro
chas de origem interna e também por que aí se encontram notáveis aplicações 
das leis do isomorfismo e das formas-limites. Os feldspatos podem ser consi
derados como formados pela união da sílica e da alumina com bases quase 
exclusivamente tiradas dos álcalis e das terras alcalinas, Estas bases são, so
bretudo, potassa, soda, cal e mais raramente magnésia. 

FERRO - Não é encontrado nativo, mas sob a forma de óxidos, na grande 
maioria das jazidas. São os seus minérios os mais abundantes da crosta terrestre. 
É de gran.de valor, face à · sua 11nga aplicação na indústria. . 

FLUORITA - É o fluoreto de cálcio cristalizado no sistema cúbico; de or
dinário contém óxidos de ferro e de manganês, assim como carbonetos de hidro
gênio. Apresenta clivagem perfeita. Quando pura é transparente e incolor, en
tretanto, comumente é encontrada em côres variadas, predomiando a roxa e 
a amarela. Tem brilho vítreo e é fluorescente. 

G:t!:SSO - Sulfato de cálcio hidratado. O gêsso natural, depois de perder 
parte da sua água de decomposição, pelo aquecimento em fornos, é reduzido a, 
pó. É empregado na composição dos estuques, fabricação de estátuas. etc. 
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GRAFITA - Carbono natural, cristalizado no sistema hexagonal e fàcil
mente clivável. É boa condutora de calor e eletricidade. Menos resistente aos 
agentes químicos do que o diamante. Largamente empregada na fabricação de 
eletródios, cadinhos, retortas, etc. É também usada como pigmento na galva
noplastia, como lubrificantes, etc.; em mistura com argila, entra na fabricação 
de lápis. 

GRANADA - Pedra semipreciosa, tal como o piropo, a almandita, a gros
sularita, a andradita e suas respectivas variedades. 

GRANITO - Rocha granular, composta de quartzo, feldspato e mica. 
HEMATITA - Peróxido de ferro; de que há duas espécies: a parda e a 

vermelha, esta muito utilizada em pintura. 
LINHITO - Constitui já um grau mais avançado da carbonização. Há va.

riedades de côr pardacenta, que conservam ainda a estrutura lenhosa do vege
tal, e outras negras, compactas. Forma-se, não mais a custa de musgos, mas 
de vegetais lenhosos. Queima facilmente, devido à presença de substâncias 
úmlcas. 

MAGNESITA - Minério formado essencialmente do carbonato de magné
sio. No estado puro é uma massa branca compacta.. Matéria prima dos sais de 
magnésio e da magnésia. Usada na preparação de C02 puro, na fabricação de 
tijolos, cadinhos e outros objetos refratários e para revestir conversores usados 
no processo 'rhomaz Gilchrist. 

MANGANE:S - Elemento químico do grupo dos metais pesados. Muito abun
dante na natureza em forma de composto. O metal é obtido pela redução dos 
óxidos por carvão, ou melhor, pelo processo da aluminotermia.. Metal branco
-acinzentado duro ma.s muito quebradiço. Exposto ao ar, oxida-se sup~ficial
mente com facilidade, tomando um lustro róseo; é- atacado pela água e dissol
ve-se fàcilmen te nos ácidos. O próprio metal é quase sem importância, sendo 
mais importantes as suas ligas com o ferro, cobre. níquel, etc. 

MARMORE - Rocha de massa uniforme e de estrutura sacaróide, formada 
por grãozinhos finos de calcita. Serve para se obter cal viva, para produzir no 
laboratório dióxido de carbono no aparelho Kipp. Pode ser suscetivel de poli
mento e aplicado em obras de ornamento e de arte. Pode apresentar côres 
diversas, graças a substâncias estranhas. 

MERCúRIO - Elemento químico metálico (hydrargyrum>. E'ncontra-se em 
estado nativo, sendo porém a fonte principal o cinábrio, do qual é obtido por 
ustulação. É o único metal líquido à temperatura ordinária. Tem forte brilho 
argênteo que se conserva na atmosfera. Dilata-se com grande regularidade. Já 
à temperatura ordinária apresenta sensível tensão de vapor, sendo os vapores 
bastantes tóxicos. É o único dissolvente físico de metais, formando ligas com 
a maioria dêles (amálgamas) . É largamente usado em aparelhos físicos <ter
mômetros, barômetros, manômetros, etc.) e grandes quantidades são usadas num 
dos processos eletrolíticos da fabricação de soda cáustica, na extração de ouro 
e prata (processo de amalgamação) e na fabricação de fulminatos de mercúrio, 
sendo assim indispensável à economia de guerra. Dêle se fabricam vários amál
gamas e diversos compostos', alguns dos quais têm importância medicinal. 

MICA - Nome genérico de grande família mineral: a dos hidrossilicatos 
de alumínio, potássio, ferro e magnésio. Critaliza no sistema monoclinico. Pos
sui ótima clivagem que permite dividir o mineral em lâminas delgadíssimas, 
flexíveis e elásticas. 

NíQUEL - Metal pesado e duro, de côr argêntea, de estrutura hexagonal 
ou cúbica. Do metal preparam-se várias ligas importantes e também aço-níquel. 
O metal, em fina dispersão, é um valioso catalisador de hidrogenização. Serve 
também para revestir objetos de ferrq (niquelagem) . Apresenta-se em estado 
de sulfêto duplo de níquel e de magnésio ou de sulfêto duplo de níquel e cobre. 

OURO - Elemento químico do grupo dos metais nobres. Encontra-se no 
estado nativo em veeiros de quartzo aurífero ou em depósitos aluvionais. O me
tal é muito pesado, de côr amarela, brilhante, relativamente mole; é o mais 
maleável e dúctil de todos os metais, bom condutor de calo~ e eletricidade; não 
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atacado pelo ar e pela maioria dos reagentes, sendo dissolvido pela água-régirt. 
Usado sobretudo .na técnica dentária e na joalheria, porém não em forma pura, 
em virtude de pequena dureza do metal, mas sim ligado ao cobre ou à prata. 

PEDRA CALCARIA - Rocha em cuja constituição entra como principal 
elemento o carbonato de. cálcio. 

PEDRA PARA CONSTRUÇAO - Corpo duro e sólido, da natureza das ro
chas, que pertence ao reino mineral e que se emprega na construção de edifí
cios, muros, c·alçadas, etc. 

PETRôLEO - Substância liquida, mistura de hidrocarbonetos, de coloração 
escura, çheiro pouco agradável, que aparece alojado em rochas sec;limenta.res. 
(arenitos, areia, . argila, calcário), quase sempre nos anticlinais das dobras do 
terreno ao lado de depósitos de salgema. O problema de sua origem continua 
ainda insolúvel; antigamente atribuía-se-lhe uma procedência mineral ou inor
gânica., mas hoje os autores preferem dar-lhe origem orgânica, considerando-o 
resultado da decomposição de elevada salinidade. Durante o século XIX, era o 
querosene o principal produto obtido do petróleo; hoje, graças a uma série de· 
operações (debutanização, topping, refinação própriamente dita craking, podem 
ser .obtidos numerosíssimos produtos e subprodutos; gás butânico, éteres, ga
solina, óleos, coque, parafina, vaselina, etc. 

PIRITA - Mineral constituído por um sulfêto de ferro ou cobre, mais · ou 
menos puro. Apresenta coloração amarela brilhante, mais ou menos pronun-
ciada, conforme as espécies. · 

PLATINA - A platina encontra-se em estado nativo associa.da ao ferro 
e a certos metais que receberam o nome de "metais de platina": irídio, ósmio, 
fusível, e ródio. É branca, ligeiramente acinzentada, com brilho metálico, .in
fusível ao ma.çarico, resiste à ação dos ácidos dissolvendo-se apenas na água 
régia. É dúctil e maleável. A dureza é tanto maior quanto mais rica em irídio; 
densidade variável. É inalterável ao ar. 

PRATA - Elemento químico do grupo dos metais nobres. Encontra-se em 
estado nativo, também associa.do ao cobre, ouro e platina metálicos, e em forma 
de alguns minérios que são: o sulfêto, vários sulfetos duplos e o cloreto (cenar-• 

· girita). Os minérios de chumbo (galena.) e cobre, contêm em geral considerá
vel porção de prata, e são uma fonte importante do metal. Metal pesado, bran
co, com forte brilho, pouco mais duro do que o ouro, bem maleável e dúctil. 
O melhor condutor de calor e eletricidade de todos os metais. É largamente· 
usada, na maioria dos casos, porém, só em forma de ligas com outros metais. 
Suas ligas são usadas na cunhagem de moedas e na fabricação de inumeráveis 
objetos de luxo e de arte. Largas quantidades do metal são empregadas na gal
vanostegia. Em forma coloidal, estabilizada por colóides protetores, é usada em 
medicina como bactericida. · · 

RUTILO - É o principal dos três óxidos de titânio. Cristaliza no sistema 
quadrático. É vermelho, ou pardo avermelhado, mas quando contém ferro, é 
negro; possui brilho metálico, ou adamantino. E insolúvel nos ácidos, inclusive 
no fluorídrico e infusível ao maçarico. 

SAFIRA - Variedade de coríndon; cristais azuis transparentes. Pedra pre
ciosa de alto valor. 

SALITRE - Designação dada aos nitratos de sódio e cálcio. O salitre po
tássico é também denominado nitro. O nitrato de sódio (saVtre-do-cnile) é em
pregado como adubo, pela cristaliza.ção do salitre-do-chile em solução de clo
reto de potássio (salitre por conversão). Cristais brancos, não higroscópicos. 
Usado na pirotécnica, na fabricação de pólvora. negra, na conservação de car
nes e na medicina veterinária. 

TABATINGA - Argila branca, muito consistente, própria para olaria, terra 
argilosa. de variadas côres. 

TALCO - Silicato hidratado de magnésio, que se apresenta em forma de. 
u'a massa muito mole branca ·ou esverdeada escamosa e de tato untuoso. Cris
taliza. no sistema rômbico. Reduzido a pó .finíssimo, é empregado no toucador. 
para pele, com finalidade análoga à do pó de arroz. 
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TITANIO - Largamente distribuído na maioria das rochas ígneas, é o quin
to dos elementos mais abundantes da crosta: terrestr~. Minérios importantes; il
menita e rutilo. É um semimetal, quimicamente semelhante ao silício. Suas ligas 
com ferro (ferro titânio) sã"o de grande importância na produção de aço-titâ
nio. O óxido tem grande aplicação como pigmento (branco de titânio), é usado 
na. produção de cortinas de fumaça para fins de guerra. 

TOPAZIO - Silicat;o de alumínio, cristalizável no sistema rômbico; a for
ma mais comum é o prisma com faces de pirâmides. Côr amarela. Empregado 
como pedra de adôrno . 

. TRiPOLE - Substância silicosa de um amarelo avermelhado, que reduzida 
a pó serve para polir e limpar os metais e o mármore. 

TURFA - Matéria carboná.cea de formação recentê. Tem côr parda ou ne
gra e forma-se à custa de vegetais inferiores, principalmente de musgos da es
pécie do sphagnum, em terrenos alagadiços, sobretudo de países de clima mo
derado. A turfa é usada como combustível pobre, como material de embalagem, 
como isolan.te, etc. 

TURMALINA .- Mineral do sistema romboédrico; os cristais, em geral, têm 
prismas alongados. É um borossilicato natural de alumínio e álcalis, com mag
nésio, flúor e água. Sua côr difere, conforme as variedades. A turmalina lítica 
pode ser verde ou encarnada; a ferrifera é negra e a magnesiana, verde ou 
castanha. Em virtude de suas notáveis propriedades óticas é elétricas, é empre
gada em aparelhos de polarização. 

URANIO - Metal de aspecto 'semellaante ao aço, é dúctil, maleável e pouco 
duro. É oitenta por cento mais denso do que o chumbQ. Elemento químico ra
dioativo. É o elemento de mais alto pêso atômico. 

VOLFRAMIO - Metal muito pesado, argênteo e duro. De t;odos os metais 
é o que tem o mais alto ponto de fusão. É usado principalmente em aços espe
ciais e em filamentos de lâmpadas elétricas. Mas conhecido no Brasil como 
"tungstênio". 

XISTO BETUMINOSO - Rocha rica em óleos minerais. Há xistos e há fo
lhelhos betuminosos, alguns realmente ricos, porém a maior parte de baixo teor 
em ól~os minerais por destilação destrutiva . 

~'"'? O Serviço Central de Documenta~ão Geográfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo corogrãflco, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam inédltoS> e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território brasllelro. 
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Presidência da República 
PARECERES DO CONSULTOR GERAL 

DA REP()BLICA ' 

PR - 724-65 - ' N. 0 172-H, de 27 de abrll 
de 1965. - "AproV'O. Em 20-8 de 1965." -
Enc. ao DASP, em 28·-5-65. 

ASSUNTO: Hori\rlo de trabalho de Re
datores e Revtsores do Serviço Público Federal. 
Decreto n.0 52 959, de 1963. 

PARECER 

O Ministro Extraordinário para a Coorde
nação dos Organismos Regionais encaminha 
consulta formulada pelo Imtttuto Brastleiro 
de Geograffa e Eatatfsttca, acêrcit. da aplica
ção do Decreto n.0 52 959, de 26 de novembro 
de 1963, que dispõe sObre o horário de tra
balho dos redatores e revisores do Serviço Pú
blico Federal. 

2. A dt1vlda suscitada diz respeito à ex
tensão da medida aos funcionários das cate
gorias mencionadas pertencentes à administra-
ção descentralizada.. , 

3. Os órgãos jurldlcos daquele Instituto 
e do Ministério opinaram favoràvelmente. En
tendimento contrário foi esposado pelo Dire
tor-Geral do CNG (!Is. 8-v), no sentido da 
revogação do aludido Decreto, por se consti
tuir em Injustificado privilégio concedido a 
uma classe. 

4 Encaminhei, preliminarmente, o proces
so ao Departamento Administrativo do Ser
viço Pllbllco (DASP) para a audiência dos 
órgãos técnicos daquele Departamento, o qual, 
através da E.M. 408-65, assim se manifestou: 

"3 - Inicialmente cumpre salien
tar que, por !Orça do disposto no ar
tigo 252, Item ll do Estatuto dos Fun
cionários, o seu regime juridlco é ex
tensivo aos servidores autárquicos. 
...... ) ................................. . 

5 - Assim sendo, entende êste De
partamento que todo ato regulamentat' 
sObre horário de trabalho é apllcával 
aos funcionários autárquicos embot'a 
seja aconselhável que essa aplicação 
se efetive, mediante normas expressas. 

6 - De qualquer forma, porém, 
êste Departamento é de parecer que o 
decreto em causa merece ser revogado, 
visto constituir norma de favor a gru
po d( ~,..nclonários, como, allás, pro
põe o c.,,maelho Nacional de Geografia 
a !Olhas Sv". 

5. Estou de inteiro acordo no que con
cerne à aplicação do Decreto n .0 52 959-63 ao 
pessoal da administração autárquica, com res
peito às carreiras que menciona. 

6. Não seria justo Interpretar-se restri
tivamente, vale d!Zer, considerar aquêle di
ploma aplicável apenas aos redatores e reviso
res da administração direta. A expressão "ser
viço público federal", ali consignada, não pode 
Bignl!icar exclusão dos entes autárquicos, vis
to que seus servidores se subordinam ao re
gime jurldlco do. funclonallsmo públlco, como 

determina expressamente o art. 252, lt.em Il 
da Lei n.0 1 711-52. 

7. Demais disso, o decreto em debate vi· 
sou a alterar o de n.0 26 299, de 31 de Janeiro 
de 1949, que, expressamente, menciona os ór• 
gãos da administração descentralizada (slc): 

".Art. 1.0 - O horário de trabalho 
das repartições públicas e autárquicas 
será fixado de acOrdo com as necesst
dades do serviço, observadas as peculla• 
ridades inerentes a cada uma e a 
conveniência da Administração" (grl· 
rei). 

8. Seria descabido querer retirar-se dos 
efeitos do Decreto 52 959-63, os servidores au· 
tárqutcos, quando o diploma alterado os ln• 
clula de modo evidente. 

9. Assim, enquanto em vigor o cita.do de
creto, seu cumprimento se impõe, bem como 

, sua obsenAncia pelos órgãos autárquicos. 
10. Com referência à sua revogação, como 

sugerem o Diretor-Geral do CNO e o DABP. 
entendo que a matéria deve ser reexaminada, 
para que se possa bem arertr da necessidade 
da manutenção ou revogação do ato 

11. Não opino, de imediato, pela revoga· 
ção por considerar que a revogação de um ato 
do poder públloo deve preceder a convicção 
Inquestionável dg. existência de vicio que tor· 
ne necessé.ria a · medida saneadora da Admi• 
nistração. 

12. Se se verificar que a expedição da
quele decreto obedeceu ao critério de favori
tismo, de:íerindo privilégio lnjust1f1cável às 
classes a que se refere, nesta hipótese, sua 
revogação se me apresenta como Imposição do 
restabelecimento da ordem jurfdlca, violada 
pelo de!ertmento de beneficio destltuldo de 
qualquer fundamento. 

13. Va.le ressaltar aqui a llção do insigne 
José Frederico Marque!J: 

"A revogabilldade dos atos admi· 
nistrativos é apontada como um dos 
caracteres essenciais de tais atos. l!: da 
essência da atividade administrativa, 
diz Bartolome Flor1n1, revogar seus 
atos, quando êetes não respondem à 
finalidade para a qual foram ditados". 
(Teoria de la Just1c1a Administrativa, 
1944, pág. 98) • 

14. A solução que me parece mais con
vlnhável é que o DASP proceda ao reexame 
do assunto, inclusive analisando as causas que 
porventura tenham dada origem à e:rpedição 
daquele diploma. Tal reexame pode ser et
tuado em colaboração com os órgãos principais, 
a cujos quadros pertençam êsses servidores, a 
fim de se analisar se a situação funcional e 
as condições de trabalho dos ocupantes da
quelas carreiras justificam, ou não, a medida 
de exceção. 

l!: o meu parecer, s.m.j. 
Brasll1a, 27 de abril de 1965. - Adroaldo 

Mesquita da Costa, consultor-Geral da Repú· 
bllca. 

(Publicado no Dfárto Oficial de 28 de maio 
de 1965). · 
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N.0 174-H, de 27 de abril de 1965. - "Apro
vo. Em 20 de maio de 1965". (Enc. ao 
MIC, em 26·5-65). 

ASSUNTO: Aposentadoria. Pareceres nú
meros 20-H e 111-H. Aplicação. 

PARECER 
Arnaldo Henrique da Silveira Feijó em 

exercício no cargo em comissão de Diretor da 
Divisão de Metalurgia do Instituto Nacional 
de Tecnologia, slmbOlo 4-C, requereu aposen
.tadorla com base nos artigos ns. 176, Item II 
e 184, Item III, do Estatuto dos Funclon,rios, 
tendo em vista que Já contava 35 anos de 
serviço e mlÚS de dez anos no cargo em co• 
missão (beneticlado pela Lei n.0 1 741-52). 

2. A Divisão do Pessoal do Ministério da 
J1;1dústrla e Comércio suscitou dúvidas quanto 
• aplicação dos dlspostivos em que se tun
asamentou o pedido, face aos tênnos diver
pntes, de pronunciamentos anteriores desta 
t)onsultorta-Geral. 

3. Submetida a matéria à apreciação da 
douta Consultoria Jurldica daquele Ministé
rio, entendeu a mesma procederem as alega-· 
ções da Divisão do Pessoal. 

4. Os pareceres que se Indicam contra
ditórios são os de referência n .0 20-H, publl
cado no Diário Oficial de 1.0 de Julho de 
1964 e 113-H, ln D.O. de 18 de dezembro 
de 1964. 

5. Não obstante o respeitável aprêço que 
tenho pelas opiniões contrárias ao meu ponto 
de vista, peço vênia para discordar do enten
dimento daquele órgão Jurídico, no que con
cerne ao assunto versado neste processo. 

6. Não vejo divergência entre os dois 
citados pareceres. O primeiro (20-H) concluiu 
pela conceituação do cargo em coml.ssão como 
cargo Isolado, para os efeitos da aposentado
ria prevista no art. 184, item III, e não item U 
como se afirma. Essa assertiva amparou-se em 
decisões inequlvocas do Egrégio Supremo Tri
bunal Federal, nos acórdãos que se mencio
nam. 

7. o segundo parecer (n.0 113-H), embO
ra não tratBSBe especlticamente do assunto, em 
um dos itens de sua conclusão, afirma: 

d) :t impertinente o pedido quan
to á vantagem do Item II, do art. 184, 
da Lei número 1 711-52 (Estatuto), uma 
vez que o servidor se aposentou com 
proventos do cargo em comissão que 
ocupava, e o mencionado dispositivo 
trata de beneficio para o ocupante da 
ültima classe da -respectiva carreira". 

Dai, talvez, a dúvida apresentada. 

8. Entretanto, há que se ter em vista que 
o estudo, objeto dO parecer n.0 113-H, Inci
diu sObre determinado caso concreto, em que 
o servidor, ocupante de cargo em comissão, 
pleiteando a vantagem do item II, do men
cionado art. 184, não reunia as condições le
gais para o seu enquadramento naquela nor· 
ma, nem poSBula os requisitos para auferir 
o beneficio do Inciso III. 

9. Ressalte-se, por oportuno, que o Item II 
só se aplica aos que se aposentarem em cargo 
de carreira, eliminada, dest'arte, a hipótese 
de ocúpante de cargo isolado de provimento 
efetivo ou provimento em comissão. 

10. Por outro lado, o inciso II ampara 
os ocupantes de cargos Isolados de provimen· 
to efetivo e de provimento em comtesão, êste 
último, em obediência à interpretação dada 
por esta Consultoria, fundada nos reiterados 
julgados da nossa mais alta Côrte de Jus
tiça (Parecer n.• 20-H). 

11. Quanto à mencionada lncompatiblll· 
dade entre as regrai;; do art. 184 e a dispo
sição constante do § 2.0 do art. 180, parece-me 
não proceder. 

. 12. O § 2.0 do art. 180, embOra mandando 
excluir as vantagens do art. 184, quando apli
cado o regime do primeiro dispositivo, não o 
têz de modo a tornã-los lnoonclllávets, de 
modo absoluto tanto assim que ressaltou em 
sua parte final o dlrelt"o de opção. 

13. Assim, se da aplicação do art. 184, 
item Ill, resultar vantagens para o funcio
nário, êste poderá usar do direito que lhe fa· 
culti:m a própria lei, vale dizer, optar pelo 
cumprimento daquela norma, atualmente ajus
tada aos principias de interpretação que lhe 
concedeu o Colendo Pretórlo. 

14. Não vejo, pois, como alterar a opl· 
nlão desta Consultoria máxlme quando se ar
rime em decisões lnsoflsmávels do Supremo 
Tribunal Federal, cujas razões me convencem 
plenamente. 

:t o meu parecer, s .m.J. 
Brasllla, 27 de abril de 1965. - Adroaldo 

MesquUa da Costa, Consultor Geral da Re
pública. 

(PUbllcado no Diário Oficial de 26 de maio 
de 1965). 

it 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATfSTICA 

CENSO ECOLAR - contando com a cola· 
'boração de professôres e funcionãrtos da Se
cretaria de Educação, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca está fazendo o levan· 
tamento das crianças em idade escolar. 

Autoridades civis, militares e religiosas, 
estão prestando sua colabOração, Juntamente 
com Comissões Centrais e Estaduais que tra• 
balham supervisionadas por agentes muni
cipais do mGE. 

A medida é prevista na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional que nos arti· 
gos 28 e 29, assim se pronuncia: "A Adminls· 
tração do ensino nos Estados, Distrito Federal 
e Territórios, promoverã: a) o levantamento 
anual do regtstro das crianças em Idade es
colar; b) o incentivo e a fiscalização da fre
qttêncla às aulas. Cada munlclplo fará anual
mente a chamada da população em Idade es
colar de sete anos de idade para matricula 
na escola :primária". 

SEMANA DA GEOGRAFIA 
CONCURSO DE MONOGRAFIAS GEOGRA· 

FICAS PARA 1965 - INSTRUÇÕES E REGU· 
LAMENTO - Visando a estimular o desenvol• 
vlmento dos estudos geográficos no pala, ~ 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, de acOrdo com a resolução n. • 568, de 
7 de junho de 1962, Instituiu a Semana da 
Geografia, que se iniciará, anualmente, no dia 
23. de maio, encerrando-se a 29 de maio -
Dia do Geógrafo. 

Fazendo parte das comemorações da nr 
Semana da Geografia, realizada em 1965, foi 
estabelecido o Concurso de Monografias Geo· 
gráficas, de âmbito nacional. Foi o seguinte 
o texto do regulamento do mencionado con· 
curso. 

1 - Particlpantes 

a - Poderão participar do Concurso to
dos os estudiosos da Geografia. 

b -1!: particularmente recomendada a 
participação dos alunos do Curso 
de Geografia das Faculdades de FI· 
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Iosofla assim como de professõres 
de Geogra!ia em qualquer nivel de 
ensino. 

c - Os funcionários do Instituto Bra
sUelro de Geografia e Estat!stlca, 
exceto os do Conselho Nacional rie 
Geografia poderão participar do 
Concurso, desde que os trabalhos 
apresentados não constem dos pla
nos de trabalhos do Instituto, e dos 
Dlre~órlos Regionais · a critério da 
Comissão Julgadora, com recura" ao 
Secretário-Geral. 

2 - Calendário 
a - O recebimento dos trabalhos pela 

Secretaria-Gera! será até o dia ?.5 
de maio de 1965. 

3 - Tema : Geografia Carioca 

Obedecendo as seguintes condições: 

a - Serem as monografias Inéditas; 
i 

b - Terem desenvolvimento caracteristi
camente geográ!lCo sendo toleradas, 
apenaa ilustrativamente referências 
de caráter histórico, sociológico, et
nográfico ou relativo a outras ci
ências da geografia; 

c - Serem devidamente documentade.s 
com referência à bibliografia e à 
demais fontes de pesquisas; 

d - Serem, de preferência, ilustradas 
com fotografias, . ms.pas, gráficos · e 
eSQuemas; 

e - Terem, no m!nlmo, 50 páginas ta
manho oficio, da.tllografadas em es
paço dois. 

4 - Inscrições 

A Inscrição no Concurso será feita a.uto
màtlcii.mente com· o recebimento da ~onogra.· 
fia, dentro das condições estabelecidas, a.baixo : 

a - O trabalho será . enviado em enve• 
Jope fechado, sem qua.lquêr timbre 

. ou sinal ca.racter!stlco~ 

b - O texto deverá ser a.presentado· eni 
quatro vias, sendo exigido que a.pe
nas o original seja a.oompa.nhado de 
Ilustrações; 

c - Juntamente. com a monografia. en
contrar-se-á outro envelope, tama
nho 1/3 de oficio também branco, 
sem qualquer timbre ou slnal ca
racter!stlco, onde estará subscrito o 
pseudõmlno do autor; 

d - Dentro dêste envelope estarão en
cerra.dos os dados lndlvlduais e 
Identificadores do autor, a. saber: 
o nome completo; o pseudômlno; 
cursos, titulas que possui, cargos e 
!unções que desempenha.; tra.ba.Jhos 
que Já 'tenha publicado, e outras 
referências ou Informações que o 
autor . l'Ulga.r de lnterêsse prestar; 

e - O autor assine.rã seu pseudônimo 
na canto superior direito de tôdl\8 
a.a pãglnas da monografia. e no ver
so das !lustrações; 

t - Serã desclassificado o trabalho cujo 
autor denunciar-se, Intencional· 

mente ou não, Inclusive por qual• 
quer referência contida no texto; 

g - Guardar-se-á rigoroso sigilo em tor
no da Identidade dos concorrentes 
cujos trabalhos não sejam aceitos. 

5 - Julgamento 

a - Os trabalhos apresentados serão Jul
gados por uma Comissão de 5 mem
bros, designados pelo Secretário-Ge
ral escolhidos entre os geógrafos do 
Conselho Nacional de Geografia, 
com o fim de: 1) selecionar os ven
cedores para o recebimento de prê
mios; 2) recomendar ou não a pu
blicação do melhor trabalho na Bi
blioteca Geográfica Brasllelra; 

b - Os trabalhos serão Julgados pela 
Comissão, segundo o critério esta
belecido pelo seu Presidente; 

c - O Julgamento definitivo dos trabà
lhos é lrrecorr!vel. 

6 - Pr~mios aos Vencedores 

a - Serão concedidos aos autores dos 
cinco melhores trabalhos classifica
dos os seguintes prêmios (resolu
ção n.0 681 de 30 de março de 1965, 
do Diretório Central do Conselho 
Nacional de Geografia) . ' 

1.0 hi,~ar 
2.• 
3.• 
4 .• 
s.o h 

Carta do 

. . . • . . • • . . • . • . Cr$ 200 000 
• . , . . • . . . . . . • . Cr$ 100 000 
. . . . . . . . . . . . . . Cr$ 50 000 
. . . . . . . . . . . . . . Cr$ 25 000 
•.• ..•.. . .. . . . Album da 

Brasil a.o Milionésimo. 

b - Os trabalhos premiados passarão a 
· ser propriedade do Conselho 'Na.clo

na.! de Geografia, que, a.pós a en
trega. dos ·prêmios, dê!es ta.rã o uso 
que Julgar conveniente, Inclusive 
pub!lcã-loe, mencionando o nome 
do autor e fazendo referência ao 
concurso; 

c - Quando o CNG julgar conveniente 
a sua publicação na Blblloteca. Geo
gráfica B~asllelra o autor terá dl• 
relto a 10% do valor de capa do11 
exemplares Impressos, segundo a re• 
solução n .• 116 do Diretório Central 
(2-12-1942). 

d - .Estabelece o capitulo V, da reso
lução n.0 116: 

Art. 20 - As publicações da Biblio
teca serão distrlbu!das em três sé· 
rlee: 

Série A - "Llvroe" 
" B - "Folhetos11 

e - "Manua1Bº. 

Art. 21 - Em cada série serão adotados for
mato, desenho e tipo de capa pa
dronizados, segundo modelos que a 
Comissão aprovar. 

Art. 22 - será na Biblioteca considerado "Li
vro" a publicação Ilustrada., cujos 
origina.Is compreendam pelo menos 
150 pãglna.s datilografadas, formato 
almaço, espaço dois, tipo comum. 

Art: 23 - considerar-se-à "Folhetos" a publ1-
cação, em geral não ilustrada, cujo 
texto comportar menos de 150 p!L
glnas datllognU11das de tonna usual. 
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Art. 24 - Ter-se-á como "Manual" a publica• 
çâo ·que, pelo seu carâter prátlco, 
de apllcaçâo, deve ter formato de 
bôlso, para uso cor:ente. 

e - Para e!elto de publlcàçã.o em &eus 
perlódlcos o Conselho · Nacional de 
Geografia reserva-se o dlrelto de 
apreciar as monograflas seleciona
das; 

! - Além dos prêmlos a Comlssão Jul
gadora poderá conferir Mençâo Hon
rosa a quantos trabalhos julgar me
recedores;. 

g - A entrega dos prêmlos será reali
zada em sessão solene, no dia 29 
de mato de 1965, na sede do Con
selho Naclollal de Geografia. 

NOTA - A partlc1paçáo no concurso lm
porta, da parte dos conc?rrentes, em Integral 
concordância çom as presentes disposições." 

EXPOSIÇAO 

Como parte das comemorações da m Se
mana da Geografia fol lnaugurada. pelo gen. 
Agulnaldo José Senna Camp.os, presidente do 
IBGE, no saguã.o do Aeroporto santos Du
mont, a Exposlção Geográflca. com o fim de 
mostrar ao públlco os progressoa do pais no 
setor da geografia. 

.Entre os vários órgâos convlda.dos pel'> 
tBGE para a mostra, estava o Departamento 
Naclonal de Obras contra as Sêcas, que apre• 
sentava trabalhos ~ foto-lnterpretaçl!.o . já 
reallzados no Brasll. 

A !oto-lnterpretaçâo é um slstema foto
gráfico que permite, entre oukas facllldades, 
a ldentlflcaçâo geológica dos solos com o slm· 
ples emprêgo de um aparelho capaz de evl
denclar nas fotograflas aéreas as três dlmen
sões. O sistema já vem sendo a.pllcado com 
êxlto nas regtões que alnda nâo _havlam stdo 
levantadas pelos proceeeos comuns. -

A SUDENE lnformou nos seus palnéls a 
dlretrlz geral de sua. polltlca. de a.basteclmen
to no Nordeste, a.través da aqulslção de gê· 
neros dlreta.mente na fonte de produção e a. 
elaboraçâo de uma cadela de armazéns qµe 
devera.o resolver em deflnltlvo o . problema da
quela reglâo do pais. Informou ainda., que na 
coope?aQão Interna. 30 m1ssões técnicas estâo 
operando no Nordeste, juntamente com os téc
nlcos brasllelros e representam o Fundo Es
peclal das Nações Unldae, a mlssâo francesa, 
lsraelense, japonêsa e a FAO. De3ta.ca-se tam
bém que 50% dos lnvestlmentos da SUDENE 
sã.o canallzados para. a eletrificação do Nor• 
deste. 

Outra curiosidade da mostra foram os tra· 
balhos do Instltuto Naclonal do Plnho. As 
excepclonals condlções de crescimento da es
pécle Ptnus Elliottt permitem prever para fu
turo próxlmo a exportação em massa de ma
deiras da reglâo Sul do pais. O INP já plan
tou .mais <ie 64 mllhões de · árvores naquela 
reglâo. 

Destacaram-se, alnda, ~ntre os trabalhos 
da Divisão de Cartografia do Conselho Na
cional de Geografia, a presença do Instituto 
Nacional do Sal com vlstas às sallnas da re
gtão de Cabo Frlo e da zona de Macau, no 
Rlo Grande do Norte. A modernlzação elas 
salinas proprlamente dltas, chega ao impasse 
por ocaslâo do embarque do sal por via ma· 
rltlma, que . é felto em vagarosas barcaças. 
. Estiveram presentes à abertura. da Expo

sição Geográfica os representantes dos mlnls· 
térlos mlllt.ares e outras autorldades. 

MINISTf:RIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

INAUGURADO O REATOR ATOMICO DA 
CIDADE UNIVERSIT ARIA 

O presidente Castello Br!lonco Inaugurou, 
às 11 horas · do dia - 7 de junho, no Ins
tituto de Energia Nuclear, na Cidade Unlver• 
sltárla, na llha do Fundâo, bala de Guana· 
bara, o primeiro reator atômlco, o "Arg;onau• 
ta'', construido no Brasil, com 93 por cento 
de componentes na.clonais. 

o chefe do . govêrno, vindo de Brasilla, 
desembarcou às 10,30 hotas no Aeroporto Ml· 
lltar da 3.• Zona Aérea., deslocando-se, logo 
depois, de helicóptero· da FAB, para a Cldade 
Universitária. 

O presidente da República ao descer do 
helicóptero, acompanhado pelo chefe da casa 
Mllltar, general Ernesto Geisel, fol recepclo· 
na.do pelo presidente da comlssâo Nacional 
de Energia Nuclear, prof. Lula Clntra do Pra.do, 
e pelo prof. Jonas Correta Santos, diretor do 
Instituto de Energia. Nuclear. · Uma banda do 
Exército executou o Hlno Nacloilal, apóâ o 
que o Presidente cumprimentou o IJllnlstro 
da Ma.rlnha, a.lmlrante Paulo Bos:sl.o, · e o 
reitor da Unlversldade do Brasil, prof. Pedro 
Calmon. 

Discursando tturante a cerlmônla da lnau
guraçâo do " Argonauta", lnlclalmente, o dl· 
retor do Instituto de Energia Nuclear, prof. 
Jonas Correia Santos, ressaltou a lmportâncla 
da contribuição que o reator trará para o 
estudo e pesqulsa.s sõbre a energta nuclear. 

A segulr, falou o prof. Luís . Clntra do 
Pra.do, presidente da. comlssã.o Ne.Clonal de 
Energia Nuclear, aflrmando que, em futuro 
nâo multo dletante, teremos que instalar cen
trais núcleo-elétrlcas, dentro de uma conjun
tura que combine a posstbllldade de aprovei
tar ma.terlals atômlcCIB do pais, a convenlên
cla de novas Unhas de atlvldade lndustrlal e 
" necessidade de se recorrer ao mais moder• 
no manancial de energia, tendo em vlsta o 
constante desenvolvimento nacional. Dlscur• 
sou, tamb!\m o reltor da Unlverslda.de do 
Brasll, prof. Pedro Calmon. 

Por fim, discursou o presidente da Repú
blica, que, em segulda, visitou as lnstalações 
do Instituto, regressando . às 11,55 horas, ·de 
hellcóptero, para o Aeroporto Militar de San
tos Dumont e dali, de carro, para o Paláclo 
das Laranjelras. 

Estlveram presentes à ~olenldade de inau• 
guraçã.o do "Argonauta~', além do mlnlstro da 
Marinha, a.lmtrante Paulo Boslslo e · do reltor 
jornalista José Wamberto, o sr. Erguonl Pls· 
dos, sr. Llncoln Gordon, o chefe do Cerlmo
ntal da Presidência, ministro Paulo Parans.· 
guá, o secretárto de Imprensa da Presldêncl!I, 
Jornalista José Wamberto, o sr. Evguonr Pls· 
karev, envia.do especial da Agêncla Interna
clonal de Energla Atômlca, e os clentlstas e 
técnlcos John Palfrey, John A. Hall, Lester 
Rogers, Allan Dalton, Staebler, especlallstas em 
reatores de potêncla dÓs Estados Unldos; o 
almlrante Oecar Qulhlllat, pela Argentina.; 
carlos Grae!f, pelo México; Rafael Vldaurro, 
pela Bolivla, e Amértco Hartmann, pelo Uru
guai, e flgura.s de destaque ele nossos meios 
técnlco-clentlflcos. 

CENTENARIO DE VITAL BRASIL 

Comemorou-se a 28 de abrtl do ano em 
curso o centenário do na.eclmento de um dos 
maiores homens de clêncla dCI nosso pais, 
Vlta.l Brasil. 

. Formado em medlclna. após .enfrentar dl
flculda.des de tOda espécte, Vital Brasll, nas-
cldo em campanha, sul de Mlnas, estudou 
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primeiramente em Ca.lde.s, transferindo-se de
pola para São Paulo, e posteriormente para 
o Rio de Janeiro, onde terminou oa estudos 
com brilhantismo, Jã Investido nas funções de 
assistente de uma das· cadeiras da Fe.cUldade 
de Medicine., mercê do seu valor e de sua In
teligência. 

Forme.do em 1891, voltou .para São Paulo, 
exercendo as funções de médico da Fôrça Pú
blica e, depois, as · de Inspetor sanitário. No 
desempenho de te.Is encargos teve a oportu
nidade de percorrer diversas cidades do Inte
rior, sentindo de perto a falta de asslatêncla 
médica e hospitalar com que lutavam ·as po
pulações das cidades e dos campos. 

Em Batuca.tu, onde passou a clinicar, en
frentou um problema sério para as popula
ções rurais, ao atender os ce.poneses mordi
dos de cobra. Registra Flãvla Fonseca que "con
fiante no seu arsenal terapêutico, Vital Brasil 
sofreu as primeiras e amargas desilusões a.o 
verificar que, em todo o curso médico, nada 
lhe haviam ensine.do os mestres famosos sô
bre a cura dêsse acidente, tão temido quão 
banal no Interior - a picada de cobra. Veri
ficou, com pasmo, que · o Ignorante curan
deiro atuava confiante em campo em que o 
médico estudioso tateava Incerto. Inteirado da 
Inexistência de um antidoto, faz as suas pri
meiras e Ingênuas experiências originais. Ad
quirida alguma prãtlca no manejo dos ofldlos, 
convenceu-se da Insuficiência .dos recursos lo
cais, para descobrir no labirinto, do qual nin
guém ainda entrevira salda, a porta salva
doraº. 

Por êsse tempo desenvolviam-se em São 
Paulo os trabalhos do Instituto Bacteriológico 
criado pela lei n.0 43, de 18 <1e Julho de 1892, 
promulgada P.elo vice-presidente do Estado, 
dr. Cerqueira César e referendada pelo secre
tllrlo do Interior, dr. Vicente de Carvalho, di
rigido, primeiramente, por Fellx Dantec e de
pois por Adolfo Lutz e que oferecia condições 
para os estudos e experiências que Idealizara 
no modesto labOratórlo que de maneira pre
cérla havia improvisado em sua · residência em 
Botucatu. O problema era tão grave e a solu
ção tão urgente, que não teve dúvidas em 
deixar a clinica daquela cidade da sorocabe.na 
e transferir-se para a capital, e pleitear um 
lugar no mencionado Instituto Ingressando 
para o seu quadro de funclonãrlos técnicos, 
como mOdesto ajudante, no dia 14 de Junbo 
de 1897. · 

Ao lado de Adolfo Lutz, de Bonllhe. de 
'l'oledo e de Artur Mendonça - é, ainda, Flã
vlo Fonseca quem registra - sente-se forte 
para enfrentar o problema, Iniciando desde 
logo a captura de cobras, a cqleta do ven•mo 
e a experimentação do seu poder mortlfero em 
anime.Is de laboratório, distinguindo desde logo 
os dois principais. tipos de Intoxicação: o cro
tãllco e o bOtróplco. 

Enquanto desenvolvia os seus trabalhos de 
pesquisa, surgem novas oportunidades de pres
tar grandes e relevantes serviços em outros 
setores da saúde pública, sendo designe.do para 
combater a febre e.me.rele. em diversas clde.
dea do Interior e, depois, a peste bubônica em 
Santos, onde adquire a Infecção pestose., como 
]ã havia sido Infetado pelo micróbio da febre 
e.me.rele.. 

Nessa ocasião sente-se o govêrno no de
ver de resolver o problema da falta de sõro 
e vacina para combate e profilaxia de.~ terrl
vels doenças que dizimavam as populações. Re
solve, então, criar um Instituto Soroterãplco, 
para o que adquire a Fazenda Butantan, con
fiando a Vital Brasil, por Indicação de Emillo 
Ribas, então diretor do Serviço Santtãrlo, a 
missão de organizar, Inste.lar e fazer funcio
nar o grande labore.tório que tantos e tão 

bons serviços havia de prestar, como vem pres
tando, ao Brasil Inteiro. Abriu-se-lhe assim o 
caminho da glória, todo pontilhado de reali
zações que elevaram o conceito da Nação nos 
grandes centros clentlflcos do mundo, cul
minando com a Exposição Internacional de 
Higiene, realizada em 1911- em Dresdem, Ale
manha, onde fêz apresentar mostruãrio e da
dos preciosos sôbre as conquistas do Instituto 
Bute.ntan e onde o estado de São Paulo foi 
representado pelo dr. Arnaldo Vieira de Car
valho, diretor do Instituto Vaclnogênlco e pelo 
dr. Bruno Rangel Peste.na, colaborador de Vi
tal Brasil no Butante.n. 

Vital Brasil participou do Congresso Cien
tifico Pan-Amerlcano, realizado nos Estados 
Unidos entre 1914 e 1915, quando depois de 
ter feito palestras demonstrativas, teve opor
tunidade de salvar a vida de uma vitima de 
picada de cascavel, o que foi largamente no
ticie.do e comentado pela Imprensa mundial. 

-te 
MINIST~RIO DA GUERRA 

CENTENARIO DO MARECHAL RONDON 

No dia 5 de maio do e.no em curso, trans
éorreu o primeiro centenãrlo de nascimento do 
marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Nascido em 1865, em Mimoso, localidade 
próxima de Cule.bã, Mato Grosso, viveu uma 
existência dlgnlflcl!.da pelos exemplos de bon
dade, energia, nobreza de ce.rãter e patriótica 
dedicação e.o Brasil, celebrizando-se em tOdo 
o mundo por sua luta em favor dos lndlos, 
odisséia sem paralelo na História da Huma
nidade. l!: de sua autoria o lema que até hoje 
norteia os trabalhos do Serviço de Proteção 

· aos tndlos: "Morrer se prectao fõr, matar 
nunca". 

o grande desbravador das selvas do Brasil 
Jã aos· 16 anos se alistava no Exército. Sete 
anos depois era promovido a Alferes. 

Durante êsse periocto, · fêz os cursos de In
fantaria, cavalaria, Artilharia e Estado Maior, 
obtendo os tltulos de Engenheiro Militar e 
bacharel em Matemãtlce. e Ciências Naturais. 
Pelos serviços relevantes prestados à causa da 
Proclamação da República, foi promovido a 
Tenente, quando se destacou nos trabalhos de 
construção das linhas telegrãflce.s em Mato 
Grosso e Amazonas. Foi então promovido su
cessl vamente, a Capitão (1892), a Major (1903), 
a Tenente-coronel (1908), a coronel (1912), 
a General de Brigada (1919) e a General de 
Divisão (1924). 

Entre os vãrlos cargos e comissões Impor
tantes que exerceu, destacam-se: 

Chefe de vãrle.s ComlssOes Construtoras de 
linhas Telegrãflcas nos estados de Me.to Gros
so e Amazonas: Diretor de Engenharia do 
Exército; Inspetor de Fronteiras; Chefe da 
Expedição Cientifica Roosevelt-Rondon; Pro
fessor de Mecânica e Astronomia da Escola 
Militar; Representante do Exército na Embai
xada que foi ao Rio da Prata chefiada pelo 
então Ministro Lauro Mü!ler; Delegado do 
Brasil na questão de Leticla; criador e DI· 
retor do Serviço de Proteção aos índios, ta
refa a que dedicou o melhor de sua vida, do 
seu ldea.llsmo e do seu alto sentimento de 
humanidade. 

Era sócio honoré.rlo ou membro correspon
dente, entre outras das seguintes Instituições: 
Sociedade de Geografia de Paris, de Nova York, 
Bélgica, Holanda, ltãlla, Peru e dos Estados de 
Sergipe, Parã e Pernambuco; do Instituto Geo
grãflco do Cearé; da Associação Brasileira de 
Educação; do Instituto Brasileiro de Cultura, 
do Instituto Histórico e Geogréfico Brasileiro 
do qual foi presidente. 
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Poesula as seguintes condecorações: Gran
de Oficial, depois promovido ao põsto mala 
elevado que é o de Grã Cruz da Ordem de 
Mérito M1lltar: Medalha de Ouro (40 anos) e 
passadeira de platina (mala de 40 anos) de 
bons serviços preetados ao Exército: Comenda
dor da Legião de Honra da França; da Ordem 
do Rel Leopoldo da Bélgica; da Ordem Golacá, 
da Colômbla; da Ordem do Sol do Peru; Prê
mio Llvlngstôn (medalha de ouro) da socie
dade de Geogra!la de Nova York; medalha de 
bronze da 'The Explorer's Club' de Nova York. 

Entre outros trabalhos que publlcou em 
Jornais, revistas e llvros, figuram: "Rumo ao 
Sertão": "A Etnografia e a Etnologia no 
Brasll"; "Conferências de 1915"; Publicações 
da COmlBBão Rondon, ns. 1, 26, 30; Relatórios 
sôbre os trabalhos de Construção de Linhas 
Telegrãflcas de Mato GroBBo ao Amazonas" 
etc. 

Em 1952, o então Senador Melo Viana, em 
discurso no senado da República, levantou a 
sua candidatura ao Prêmio Nobel, solicitando 
àquela casa lndlcasse o seu nome ao CQmltê 
Nobel. Entr.e as homenagens mals etgnUlcatl• 
vas já prestadas a Rondon figura a designação 
do Território Federal de Rondônia, em sua 
honra. 

TJ!:CNICOS DE CARTOGRAFIA 
Oficiais das fôrças . mllltares brasllelras 

acompanharão todos os vôos que os técnicos 
da USAF fizerem enquanto durar o levanta
menta a.erofotogramétrlco do Brasil, previsto 
para três anos. 

Com a criação da Comissão Mista BrasU
Estados Unidos sõbre o AcOrdo Cartográfico, 
desenvolveram-se no Brasll os estudos relati• 
vos à aerofotogrametrta e cartografia. A pre
sidência da Comissão Mista é sempre exercida 
por um general das Fôrças Armadas BrasUel· 
ras, subordinadas dlret~.mente ao EMFA, que 
tem ao seu encargo autorizar e supervtstonar 
a execução de projetos, o que será levado a 
efeito pelos técnicos da USAF, que ficará to
talmente sob o controle da Comlssão. 

A Escola Cartográfica do Inter-Amerlcan 
Geodetlc Survey no Paraná, que mantém cur
sos básicos e avançados de fotogrametrla e 
cartografla, assim como de astronomia e con
trôle suplementar, é a principal escola de for
mação de eapeclallstas em aerofotogrametrla e 
eartografla. 

Por essa escola Já se diplomaram até ago
ra 60 braslletros, entre ctvts e mtlltares, que 
estão apllcando os seus conhecimentos em vá
rias repartições do govêrno federal e dos es
tados de Minas Gerais e Paraná. Os cursos, 
reallzados àuas vêzes por ano, começam re
gularmente em fevereiro e agõsto, sendo fre
qüentados por alunos procedentes das diver
sas repúblicas americanas. 

A Comissão Mlsta envia também bolsistas 
bras!lelros aos Estados Unidos para freqüen
tarem cursos organlzados pelo Serviço Geodé
sico daquele pais, cuja sede é em Washington. 
Geralmente as despesas . de passagem dos bol
sistas são custeadas pela Agência para o. De• 
senvolvtmento Internacional (USAID) ou pela 
própria Comissão Mista, ficando o govêmo bra
slletro Isento de qualquer ônus, de vez que 
a ·manutenção dos candidatos corre por conta 
do serviço norte-americano. 

A formação de eapectallstas na confecção 
de mapas é atlvldade fundamental para as na
ções em desenvolvimento, pols hoje em dla 
nenhum grande projeto rodovtárlo, ferroviá
rio, de eletrificação, de colonização, etc. pode 
dispensar a ajuda de- mapas precisos que só 
podem ser feitos por melo dos modernos pro
ce88os cartográ11cos. O Brastl, BO'bretudo, dadas 

as suas potencialidades e a extensão do seu 
território, necessita mais do que qualquer ou• 
tro pais, de cartas elaboradas com precisão, 
tanto mais que, segundo a Sociedade Brasl~ 
letra de Cartografia, apenas cinco por cento 
do seu território está mapeado adequadamente 
com o rigor exigido pela técnica moderna. 

+: 
MINISTl!:RIO DO PLANEJAMENTO 

CURSO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMA
ÇÃO ECONOMICA 

O presidente Castel!o Branco, ao Inaugurar, 
no auditório do Mlnlstérto da Fazenda, no 
dla 11 de mato, o curso de Planejamento e 
Programação Econômica, promovido pelo MI• 
ntstérlo do Planejamento, pronunctou a seguin
te conferência: 

"Com grande eatlsfação Inauguro o pre• 
sente Curso de Planejamento Eaonômlco, pa
troctnadO pelo Escrttórto de Pesquisa Econô
mica Aplicada do Mlnletério do Planejamento. 
Não apenas por se tratar de uma aprendlza· 
gem de eepectallzação de alto ntvel, promovido 
por uma entidade governamental, mas espe
cialmente pelo seu objetivo de treinar protts
slonate para as complexas tarefas de planeja
mento econômico. 

Desde que assumi o govêrno, venho reve
lando a preocupação de eubstltutr os métodos 
tradlclonats de uma polittca econômica t.óplca 
e nem sempre bem coordenada, por uma po
llttca que vise ao conjunto, que respeite a 
tnterrelação ttos fenômenos e que se ajuste 
aos objetivos bástcos do desenvolvimento eco
nômico e do bem-estar social. :&sse é o núcleo 
da Idéia de Planejamento. O objetivo, em úl· 
tlma anállse, constste em aumentar a eflclên
cta da politlca econômica e, em conseqüência, 
utlltzar melhor os fatores produtivos escassos. 
o Instrumento é a formulação de um progra
ma coordenado, no qual as diversas ações do 
govêmo sejam avaliadas não apenas pelo seu 
effi'lto parcial e teolado mas, especialmente pelo 
seu efeito de conjunto. 

Há quem relute em aceitar a Idéia do 
planejamento numa economia democrática, 
onde a menor parte das declsões se descen
trallza entre Inúmeras emprêsas prtvadas. Essa 
postçãó, todavia, parece ser Inadequada. Num 
país como o Brasll, qualquer plano de desen
'\'Olvlmento se deve dlvldlr em duas partes: 
uma normativa, dlrtgtda ao govêmo federal e 
às entidades sob o seu contrôle. outra pura.
mente lndlcatlva, que projeta o comporta
mento do setor privado e dÓS governos esta
duals e munlclpals, abrangendo os_ centros de 
decisão fora do contrôle direto do govêmo 
federal. Esta última parte não assume qual
quer Intenção determinativa. Mas sua Inte
gração é essencial ao plano, pois a polittca 
econômica deve formular-se em têrmos de con
junto. A leglslação econômica, o orçamento 
públlco, não têm sentido Isolado, mas valem 
pelo seu efeito em todo o sistema. Investi
mentos públlcos e privados não se separam 
em compartimentos-estanques, mas se relacio
nam por complexos mecanismos de comple
mentaridade, uma politlca fiscal nio stgnlflca 
apenas uma de:rtnlção das contas do Tesouro, 
mas algo que repercute protundamente sobre 
os nivele de atividade econômica, sõbre a c~ 
pacldade de poupança, sôbre a distribuição da 
renda, e assim por diante. Essas tnterrelações 
precisam ser examinadas com cuidado para que 
se chegue a uma polittca econômica .conslsten
te com os seus objetivos, capaz de conferir 
o máximo de eficiência aos fatôres de produ
ção dlsponlvels. 
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AS MEDIDAS 

A quantidade de um plano deve aferir-se, 
bê.Bicamente, pela conexão entre as medidas 
concretas nêle recomendadas e os objetivo11 
globais fixados. Seria ocioso lembrar que qual· 
quer ·Plano que estabeleça fins de definir os 
meios, ou que indique meios incompatíveis 
com os fins não passa de um. estéril exercí
cio de imaginação. Repito uma frase do pro
grama de ação: "O govêrno e seus órgãos in
vestem; cobram tributos, concedem créditos, 
mas não podem decretar que o produto real 
cresça a uma determinada taxa". A arte do 
planejamento consiste precisamente em fixar 
providências concretas das quais resultem os 
objetivos colimados. 

:t claro que a ciência econômica ainda tem 
multo o que progredir, e que essas relações de 
causalidade não se podem formular com pre
cisão comparável às das chamadas ciências 
exatas. Tôdas as metas quantitativas globais 
fixadas num Plano devem entender-se como 
quase que puramente indicativas, sobretudo 
quando confrontadas com os resultados a curto 
prazo. Um programa de desenvolvimento se 
considerará bem sucedido se acertar suas pre
visões na média de um decênio, ainda que em 
períodos curtos se notem desvios ponderáveis. 
:i;: de se ressaltar., . todavia, que as técnicas de 
planejamento têm progredido com notável ra• 
pldez, diminuindo as margens prováveis Jle 
êrro e fornecendo, aos governos, melhores irlfl·· 
trumentos, para a formulação da sua polftlca 
eCÓnômica. o estudo dessas técnicas constitui
rá precisamente o objetivo do curso que ora 
se Inicia. 

REFORMULAÇÃO 

Foi dentro dessa orientação que se elabo· 
rou o atual Programa de Ação Econômica. Op
tou-se pelo titulo mais modesto: programa, ao 
invés da alternativa mais ambiciosa: plano, 
tendo em vista as Imperfeições do sistema de 
Informações econômicas, a falta de minúcias 
em certos estudos de diagnósticos e o caráter 
preliminar de certos programas de desenvolvi· 
mento setorial. TOde.via, apesar dessas limita
ções chegamos é. mais avançada das experiên
cias do planejamento econômico postas em prá
tica no Brasil. O progre.ma hoje em execução 
representa um esfôrço sério de reformulação 
de nossa polltica el:Onômica, visando, dentro 
de uma disciplina coerente, ao combate é. ln· 
fiação e é. retomada de desenvolvimento. 

Obviamente ainda temos muito o que aprl· 
morar no sistema nacional de planejamento. 
Entretanto, o que já conseguimos em pouco 
tempo é digno de nota: O Programa de Ação 

· esforça-se por fugir dos erros do paB&ado, quan
do a polftlca econômica era constituída de 
providências esparsas e sem sentido de Inter
dependência, ou quando se fixavam metas de 
crescimento e de estabilização sem Indicar por 
que meios as alcançar. Sua tônica é a de con
elllar as diversas metas globais entre si, tor
nar consistentes os objetivos globais com os 
setoriais e preclsa.r quais as medidas concre
tas por melo das quais se pode esperar a con
secução dêsses objetivos. 

AS CRtTICAS 

A Incompreensão do fato elementar de que 
um plano só vale quando indica fins e meios, 
e meios conducentes aos fins, tem sido a ori
gem de multas das críticas formuladas é. atual 
polftlca econômica. Um dêSBes tipos de criti
ca é o que não oferece alternativas: alega-se 
que o govêrno age mal, mas não se diz o que 
deveria fazer para agir bem. Outro tipo, que 
não passa de um dl!lfarce do primeiro é a cri-

tica que oferece frases vagas como .alternati
vas para medidas concretas. Para citar um 
exemplo, é fé.cu apregoar que o govêrno, ao 
Invés de aumentar Impostos, comprimir despe
sas, disciplinar o crédito e os salários, deve
ria tratar de aumentar a eficiênçia do sistema 
econômico - e nada se diz liôbre como au
mentar essa eficiência. Isso não é modêlo de 
critica construtiva. Criticam-se medidas con
cretas, traduzidas em leis, em orQQIDentos, em 
projeções quantitativas, tôdas a11é.s multo preo
cupadas com a melhoria da eficiência do sis
tema econômico, e apresentam"se como substi
tutivo mela dúzia de palavras, talvez proferi
das com a melhor ·das lntenÇões, mas pouco 
úteis pela sua imprecisão. Por certo há Im
perfeições tanto no Prográma de Ação quanto 
na sua execução, e não há melhor melo de 
colaborar com o govêmo do que as apontar 
especificamente. Contudo, é preciso que a cri
tica se dirija a medidas concretas e que as 
alternativas propostas, além de Igualmente 
concretas, ·sejam também consistentes, 

:t intenção do govêrno aproflindar o siste
ma nacional de planejamento, dotando-o de 
estrutura mais permanente e de meios mais 
preclSO& de Informação e. contrôle. O primeiro 
passo nessa direção, previsto na reforma ad
ministrativa, deverá consistir na Instituciona
lização do Ministério do Planejamento. Outro, 
de n4o menos import4ncta, será o aperfeiçoa
mento de nos30 sistema de informações esta
tísticas, o qual foi virtualmente oonduzfdo ao 
colapso pelas administrações anteriores à revo" 
Zução. Com êsses Instrumentos poderemos pre
parar-nos para as tarefas de planejamento a 
longo' prazo, simultâneamente alargando a pers
pectiva e aguçando a precisão da polftlca eco-
nômica. 1 

o primeiro trabalho preparatório de.~sa eta
pa de planetamento há que consístír na coleta 
e na atuali2açifo das informações estatfsticas 
necessárias à elaboraçlfo de um diagnóstico pro
fundo dos problemas econômicos nactonats. 
:l!:sse diagnóstico já está bastante bem estru
turado, em suas linhas gerais, descritas no 
Programa de Ação Econômica. Cumpre no en
tanto esclarecer muitos pormenores que ainda 
se encontram obscuros por falta de Informa
ções. l!: preciso, por outro lado, que o sistema 
estatístico se , torne suficientemente rápldg e 
flexlve'l de modo a fornecer aos executores da 
política econômica os meios necessé.rlos é. ade
quada ação a prazo curto. 

AS REGIÕES 
A segunda tarefa preparatória consistirá 

na elaboração de programas minuciosos de ·de
senvolvimento regional e setorial. Dentro da 
observação de que um plano pouco vale se 
não especificar fins, e meios conducentes aos 
fins, analisa-se a fUndo cada setor e csda re· 
glão de nossa economia Identificando os pon
tos 'de estrangulamento e de retarda.m.ento, exa
minando as oportunidades e prioridades de ex
pansão e traduzindo êsses estudos em proje
tos e anteprojetos oU: programas parciais de 
desenvolvimento. 

Terminados os trabalhos preparatórios, ca
berá a sua coordenação e a sua integração no 
Plano de Desenvolvimento a .longo prazo. Para 
Isso se usarão as técnicas que serão apresen
tadas neste curso, ajustando os programas 
parciais aos objetivos globais, tornando con
sistentes as metas de oferta e as projeções 
de procura e conc111ando a capacidade de ln• 
vestir com a capacidade de poupar. 

o planejamento, por sua vez, não constl· 
tu! um fim em si ·mesmo, m~s é apenas um 
Instrumento destinado a aperfeiçoar a exe
cução da polftica econômica. Por isso, todo 
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plano há que se preocupar primordialmente 
com a sua execução, a fim de não se trans• 
formar em nôvo exerclclo acadêmico, sem qual· 
quer flnalld~de prll.tlca. :l!:sse Instrumento ope
racional também se encontra devidamente con• 
templado no anteprojeto de reforma adminis
trativa. O melhor entrosamento e a mais ade
quada divisão do trabalho entre as entidades 
federais tornarão mais eficazes as dlsposlç6e11 
normativas do plano e mais sensível o contrôle 
da sua reallzação. Mais tmpcn:tante ainda é 
que se prevê a 1nst1tuclonal1zação, em caráter 
permanente, das relações pla.nejamento-exe
cuçlÕ. Isso tornará a administração federal 
mais independente, mais estável e mais apta. à 
adequada reallzação dos programllB de desen
volvimento econômico. 

FÓRMULAS MAGICAS 

Estou certo de que, com êsse api:tmora
mento dos métodos de govêrno poderemos, o 
mais cedo possivel, galgar o pôsto de nação 
desenvolvida no cenãrto Internacional. Há, ta
davla, uma pré-condição para a eficiência dês
ses lnstrumentoe: o despreendlmento do pla
nejamento e o seu amor à verdade, ainda que 
multo duro o seu enunciado. Num país sub
desenvolvido, cabe a quem formula a politlca 
econômica o Ingrato papel de desfazer Uusões. 
Cabe lembrar que os fatôres de produção são 
escassos e que, para ampllà-los, é preciso pou
par, ou seja, conter o consumo presente. Cabe 

Instituições 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSôRES DE 

GEOGRAFIA 

De autoria do Prof. Manuel dos Reis Ara'O.· 
jo, foi publlcado pelo O Estado de S4o Paulo 
de 21 d.e março do ano corrente o seguinte 
artigo: 

"Os professôres de geografia do ensino se
cundãi:lo oficial e particular estão se reunin
do em entidade de classe para estudo <le ques
tões atinentes à dlsclpllna, tendo em vista a 
melhor exposição da matéria para que o apro
veitamento pelos alunos corresponda aos ob
jetivos do magistério. Poderlamos em prlncl
plo manifestar nossa opinião contrãrla a essa 
ln1c1at1va exatamente porque jã nos temes 
Insurgido contra a pluralldade de associações 
de classe que, assim, em vez de se fortale
cerem para defesa de direitos da categoria, 
vão-se enfraquecendo a ponto de perderem a 
vaz ativa a ser ouvida por aquêles que devem 
respeitar · &ses mesmos direitos. No caso pre
sente teríamos ainda maior razão para apre
sentar êsse ponto de vista porque os profes
sores que ora se unem em novo órgão de 
classe jã devem Integrar duas entidades: a 
Associação dos Professôres do Ensino Normal 
e Secundãrlo do Estado, a APENOESP, e a As
sociação dos Geógrafos Brasileiros,_ Secção Re
gional de São PaUlo, as quais, cada uma na 
sua esfera de ação, devem estar cuidando dos 
lnterêsses dessa parte do professorado. Acon
tece, porém que, segundo fomos Informados, 
a novel associação tem objf!1;lvos ligados ex
clusivamente ao ensino da geografia e tun
ctonará .como um departamento especializado 
a cuidar do aperfeiçoamento de métodos de 
ensino para suprir def1c1ênc1as dos órgãos of1-
c1a1s que se limitam a seguir normas rottnet-

desmascarar as pretensas fórmulas miraculo
sas, tão em voga entre nós há algum tempo 
atrãs, e que em nada conduzem senão à In
flação e à e!ltagnação. Cabe apontar as verda
deiras raízes dos problemas econômicos rejei
tando os falSOB diagnósticos apegados à popu
laridade fác11. Cabe fixar objetivos reallstas, 
amparados não por uma vaga retórica, mas 
por medidas concretas de execução. Cabe, em 
suma, lembrar que a grandeza de uma na
ção .só se alcança pelo trabalho árduo, e nun
ca através do apêlo aos passes de mágica. A 
popularidade fácll e a boa progrp.mação econô
mica, num pais como o Brasll de hoje, são 
virtualmente tncompatlvels. Não se sal de uma 
Inflação galopante e de uma estagnação pro
funda sem alguma dose de sacrlflclos. E não 
é fácU conseguir que uma população, já com
primida pelos baixos padrões de consumo, acei
te de bom grado êsses sacrifícios a curto- pra
zo. Mas o tempo se encarrega de exibir os re
sultados. E o povo acabará repelindo todos 
aquêle.s que, apegados à popularidade fácil, 
não tiveram coragem de confiar na capacidade 
da nação brasileira, de buscar soluções obje
tivas e reallstas para os seus problemas eco
nômicos e sociais; de planejar o encaminha
mento de tais soluções dentro de uma visão 
de conjunto, com ·seriedade; B de, finalmente, 
pô-la em execução tlrme e decididamente, cons
ciente da parcela de eefôrço que de todos se 
estat exigindo, em nome de uma tarefa que é 
de todos e que a cada um deverá beneficiar''. 

Particulares 
ras e burocráticas. Damos assim o nosso apolo 
à Idéia, já transformada em realldade, e con
clamamos os professôres de geografia de ·todo 
o Interior do estado a darem a contribuição 
de sua experiência para que se ampl1em e se 
afirmem as atribuições da Associação que 1n1-
c1a as suas atividades exatamente no momen
to em que mais neceesárla se faz a partici
pação dos geógrafoe nos processos do desen
volvimento econômico do pais. 

Lembramos, por exemplo, que os membros 
do magistério em exerclelo nas diferentes re
giões do estado têm observações próprias do 
melo e · que devem contribuir para o aprimo
ramento do ensino no campo da geo
grafia ffslea, humana ou econômica. Essas ob
servações devem ser transmitidas para a de
vt~a consideração por aquêles que podem in
fluir no aperfeiçoamento que se deseja. É que 
o conhecimento do melo tem as suas lmpll
cações para que qualquer planejamento que 
se pretenda fazer tenha suas bases na rea
lldade de levantamentos preciosos. O ensino 
da geografia hoje não é mais uma questão de 
memória a guardar nomes de rios ou de ca
pitais, altura de montanhas ou~ ainda, a In
dicação de divisas de um estado com outro. 
Essa dlsclpllna '{ai além disso, notadamente 
no ensino secundário durante o qual o aluno 
Já deve ter conhecimento das poss1b111dades 
regionais. ' 

Bem considerando a preocupação dos pro
fessores de geografia e a advertência aclma 
registrada e atualizada repetimos aqui o que 
temos dito em outras ocasiões, que os profes
sores, tendo em vista os altos objetivos de 
sua nobre mlllsl!.o, devem cuidar da educação 
para o desenvolvimento, indicando os ·funda~ 
mentas geográficos para qualquer ação rea
lizadora. 
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Unidades Federadas 
AMAZONAS 

ASPECTOS DO COMBATE A MALARIA NA 
AMAZONIA - Com o titulo acima "O cara
panã", Bolettm Informativo do Setor Amazo
nas da C.E.M. - Ano II, n. 0 11 - MANAUS, 
publicou o seguinte relatório: 

I - A luta antlmalárica na Região Ama
zônica apresenta caracterlstlcas provinelmente 
~11ferentes de outras regiões do paía. Sua po. 
pule.ção além de ser escassa, originando uma 
baixa densidade demogrãflca, encontra-se dis· 
persa às margens dos grandes rios, seus afluen
tes e subafluentesp obrigando os nossos guar
das a percorrerem longas dlstãnclas. Outras 
vêzes, uma população rodela lagos ou deslo
ca-se para o Interior das matas exercendo o 
extrativismo vegetal que se constitui ainda a 
base da economia regional. 

tJm certas épocas do ano, coincidindo com 
o perlodo sem chuvas, numerosos rios e aflu
entes não apresentam condições de navega
bllldade, devido a uma extraordlnãrla dimi
nuição do volume d'ãgua, por estar o regime 
dos rios subordinado às chuvas. Como conse
qüência observa-se: Planejamento com pro
blemas em cada ãrea de trabalho; Reconheci
mento Oeogrãflco incompleto; Abastecimento 
problemãtlco exigindo minuciosa previsão; Su
pervisão difícil pràtlcamente realizada ao nl
Yel de lnapetores-guardas; etc. 

A tudo que foi exposto acrescentam-se ou
tras dificuldades naturais ligadas intimamente 
à geografia do relêvo e hidrografia, compe
lindo os nossos guardas a grandes sacrlflcloe. 
Como exemplo dêSBe fato transcrevemos abal· 
xo o Item IV - Comentãrios Gerais do Re
latório n.• 03/64 do Inspetor misto Francisco 
do Vale Lima - Põrto Velho - Rd. 

n - "Dia 27, quando preparâvamos a em
barcação para a viagem, no põrto da locali
dade Pimenta Bueno, tivemos como surprêsa 
a critica feita por vãrlas peBSoas, dizendo · e.e 
mesmas que nós éramos loucos, que nós não 
tentãssemos proSBegulr viagem, pois !riamos 
arriscar a vida e que era provãvel perdermos 
tudo inclusive. o motor. Porém com tudo isto 
não desamlnamos e partimos no mesmo dia, 
tendo ocorrido a viagem normalmente. Per
noitamos na localidade de Boa Vista onde ob
tivemos vãrias informações de como passar 
nas cachoeiras próximas. · 

Dia 28 prosseguimos viagem. Dai então co
meçamos a encontrar as perigosas cachoeiras, 
assim como a cachoeira da Pedra Redonda, 
na qual tivemos que descarregar a embarca
ção e atravessar a mesma arrastando a ca· 
noa por um cabo, dentro d'ãgua, numa 
travessia de 2 horas. Logo em seguida Passa
mos a cachoeira do Mergulhão, a cachoeira de 
José Pires, cachoeira da Maloca, ·travessão da 
Anta, chegando apóS na cachoeira da Prima
vera, uma das mais perigosas do curso. Nesta, 
a coisa realmente não foi multo boa, pois 
tivemos que descarregar a embarcação e trans
portar' a mercadoria por uma picada dentro 
da mata, numa extensão de l Km. Em seguida 
fomos cruzar a cachoeira arrastando a canoa 
por melo de cabo por dentro d'àgua. Na me
tade do curso, jã bastante cansados, e ainda 
sendo o local mais perigoso; a canoa naufra
gou tendo nos arrastado através da correnteza. 

Depois de multo custo conseguimos amar
rar a canoa salvando assim o motor e as nos
sas vidas. Fizemos nova tentativa para atra· 
vessar a citada cachoeira e desta vez fomos 
melhor sucedidos. Demoramos nesta travessia 

4 horas e 45 minutos. Nesse mesmo dia PBBSa· 
mos a cachoeira do Jaú, também perigosa, 
porém mesmo assim passamos com o motor 
func1onando, chegando ainda na cachoeira do 
ReboJ1nho onde pernoitamos. ' 

Dia 29 prosseguimos viagem passando a 
cachoeira do ReboJlnho, sendo esta, também, 
uma das mais perigosas existentes neste rio, 
onde tivemos que descarregar tõda a merca
doria e tranaportá-la nas costas, numa dls
tãncla de 500 metros, todavia passamos sem 
haver o menor dano. Ainda neste dia atra
veBBamos a cachoeira da Arara, do Plrandlrá, 
da Jatuarana, Indo pernoitar próximo a ca• 
choeira do Morcêgo. 

Dia 30 prosseguimos viagem c'ruzando a 
cachoeira do Morcêgo, de São Paulo, da& Quei
xadas, do Sossêgo e do Urubu, indo pernoitar 
no seringal Rio de Ouro, onde .tivemos infor
mações de que com mais 3 dias de rio acima 
chegarismos à última localidade" . . 

Ili .- COMPLEMENTO NECESSARIO: 

:tste não é um relatório especial. Trata-se 
da informação rotineira mense.l que cada ins
petor remete a sua seção expondo as ativi
dades realizadas e problemas encontrados. 
Portanto, fatoe semelhantes ocorrem simultâ
neamente em diferentes locais de trabalho. 

BRAStLIA 

EXPEDIÇAO A SERRA DO CACHIMBO 
o ministro Cordeiro de Farias e o Cel. Lontra 
Neto, respectivamente coordenador dos órgãos 
regionais e superintendente da Fundação 
Brasil Central, decidiram enviar uma expedi
ção à serra do Cachimbo, no Pará, com obje
tivo de explorar a região, abrir estradas e 
pacificar tribos de ·lndios ainda desconhecidas, 
como a dos cra1acoros e a dos sulãs. 

Os lndlos cralacoros, pelos instrumentos de 
caça e de guerra deixados à sua passagem, pa
recem ser de compleição robusta, havendo pos
sibilidade de terem uma estatura média acima 
de 2 metros. Jã os suiás são componentes de 
UlllB tribo inteiramente desconhecida, e os 
funcionãrios do Serviço de Proteção aos ín
dios, bem como ·habitantes das regiões vlz1· 
nhas àquelas em que ocorrem, têm apenas 
vagas Informações acêrca de seus costumes e 
de seu aspecto fls1co. 

Um dos grandes obstàculos a ser enfren
tado pela expedição é a selva cortada pelos 
rios Xlngu e Irlrl, onde existe tôda sorte ::te 
fatores dependentes da natureza bruta, como 
um desafio à capacidade do homem em pleno 
Século XX, quando a desintegração de átomo 
e o progresso da astronãutlca, por exemplo, 
parecem constituir um extranho contraste com 
a situação das regllles que serão percorridas 
pelos pioneiros. , 

Deverã chefiar a expedição o sertanista 
Francisco Meireles, grande conhecedor dos 
costumes dos índios do · Brasil Central, e res
ponsãvel pela pacificação dos Xavantes, tribo 
outrora das mais bravias. 

Em Xavantlna, situada no sudeste de Mato 
Gros.so, serã concentrado todo o material des~ 
t1nado à expedição, dividida em três turmas. 
exploração, picada e construção. A tunna. de 
exPloração, a que correrã maiores perigos, terã 
à frente o Sr. Francisco Meireles acompanha-

\ 
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do de alguns exploradores e de oito a dez 
lndlos pertencentes a vê.rias trlbOs. 

Para as expedições dos banelelrantes do 
sécUlo XVII, a. única e principal Cllferença é 
que llSta turma levaré. aparelhos ele transmis
são para manter contato permane·nte com a 
turma da picada, da qual se pretende afastar 
no mé.xlmo cinqüenta quilômetros. Toelo o 
trajeto - que se tosse em linha reta, deve
ria atingir 600 quilômetros - seré. feito a 
pé, calcUlanelo-se que Cachimbo possa ser al
cançada dentro de seis meses. 

A principio, a expeellção pretenele seguir 
uma linha paralela ao rio elas Mortes, até 
atingir 175 quilômetros. Depois, se fOr em 
reta, a estraela deixará São Félix com desti
no à Fa~nela Cio seu Arlosto, próximo a Pe
dras, quase no limite ele Ma.to Grosso com o 
Paré.. 

i!:ste Itinerário está senelo cons!Cleraelo como 
fé.cu, porque a região apresenta poucos aci
dentes, sendo quase tOda composta ele praela
rlas. São 1mprevls!vels os obstácUlos existen
te, mas o encontro com os su16.s, localizados 
nas ma~ens e proxlmlelaeles do rio Sulé.-Mlçu, 
é considerado certo. 

Até hoje ninguém viu os sulé.s e quem 
dêles mais se aproximou rol o sertanista Clé.u
dlo VllasbOas. Apesar ele selvagens, os suiás 

· não o quiseram matar, limitando-se a dar-lhe 
uma nechada ele aelvertêncla, raspando a cos
tela. E como o sertanista entendeu o aviso, 
retirando~ do acampamento que haviam aban

. Clonado, deixaram-nos em paz. Para pacifica\-' 
-los serão usados os !nellos que Integram a 
expeellção. 

Após a turma de exploração !ré. a ele pl
caela e, depois, a de constroção, tenelo ateio 
estlPUlado que de cinqüenta em cinqüenta qU1-
10metros sejam constru!Clos campos de pouso 
para avião teco-teco, através dos quais a ex
Peellção seré. abastecida, e de cem em cem, 
campos para D<7Uglas. Pelo plano os campos 
menores levarão três Citas pera ser construidos. 

o objetivo principal da expedição é o 
prossegutmento da estrada de roelagem, que se 
encontra paralisada em Xavantlna, motivo por 
que a turma de construção deveré., segunelo 
os planos ela FundaçAQ Brasil Central, ser tão 
numerosa quanto a da Belém-Brasllla, maa 
nem os mais ·otimistas pOClem sequer fazer 
uma previsão ele quanelo a estrada alcançará 
CachlmbO. 

O obsté.cUlo maior serão mesmo os !ndloo 
cralacoros. O que dêles se sabe é suficiente 
para Clelxar preocupado até o Indianista Fran
cisco Meireles que recentemente foi ao pósto 
Juscellno Kubltschek, na serra do CachlmbO, 
para tentar pacificá-los. No pOsto o Sr. Mei
reles notou o receio com que os mencromo
tlres, índios calapós Cios mais valentes, refe
rem-se a seus Inimigos, respeito que cresceu 
quanelo o capitão ela trlbO pegogottre, !nello ele 
quase dois metros, verificou que tOda sua 
corpulência não era naela em relação ao ln
dlo crala.coro que havia slelo morto. O Sr. Fran
cisco Meireles não chegou a Vê-lo, porque os 
cralacoros, que cercaram o pôsto durante vê.
rios dias, levaram o caeláver, mas os men
cromotlres trepam em troncos para Clar sua 
estatura e o próprio pegogotlre afirma que o 
lndlo era "granele". 

se as Informações são estas, melhor prova 
!oram os dois arcos e flechas encontraelos (um 
está no Museu Goelei! e o outro no SPI), de 
dois metros e vinte. O arco costuma ser do 
mesmo tama~o ou maior um palmo Cio que 
o !nello, mas o receio Cios mencromotlres, qua
se atemorlzaelos, é, para os experimentaelos In
dianistas Cio BPI, a maior prova ele que os 

crala.coros serão o granele obsté.culo na ex
peellçAo promovlela pela Funela.çAo Brasil-Cen- . 
trai. 

A população Indígena atual do Brasil ó 
de 80 mil índios, dlvlelldos em 143 grupos tri
bais. Nos últimos cinqüenta anos Clesaparece
ram totalmente 87 tribos que viviam no In
terior do pais. 

As é.reas culturais Cios Indígenas compre
enelem 11 regiões etnográficas assim Cllstrlbui
das: norte do Amazonas, Jurué.-PUrus, Gua
poré, Tapajós-Maelelra, Alto Xlngu, Tocantlns
Xlnr,:u, Plndaré-Gurupl; Paraguai, Paraná, Tie
tê-Uruguai e Nordeste. 

Na região amazônica concentra-se uma po
pulação lnel!gena ele 50 mil pessoas, senelo 16 
mil no Amazonas, 15 mil no Paré., dois mil 
no Maranhão, 6 500 no· Acre, dois mil em Ron
C!Onla, 10 mil em Rio Branco e mil no Amapé.. 

No Brasil central vivem 17 mil lndlos aaslm 
Cllvlelldos: Mato Grosso, 14 mU; Golé.s três"lnll. 
No nordeste do pais hé. cinco mil índios: na 
Bahia, 1 400; em Minas Gerais apenas 150; no 
sul do pais outros cinco mil índios. 

Despojados de suas terras, perambUlam ele 
um lado para Outro. Multas dessas trlbOs jé. 
pereleram o seu próprio Idioma e, aparente
mente, nada as Cllstlngue da população ru
ral onde convivem. Conquanto mestlçaelos, 
guardam lealdade a seus primitivos bê.bitos e 
costumes e à sua ldentlela.de étnica. 

Entretanto, sõbre as tribos habitantes elas 
.regiões a serem percorridas pela expedição, 
poucos conhecimentos existem no mundo clvJ.
llzado, originando-se dai o lnterêsse cientifico 
pela mesma. 

iC 
GUANABARA 

EXPOSIÇÃO DE SAMBAQUI - Pela pri
meira vez seré. exlblelo no Rio um sambaqui 
oriundo de Guaratlba, por Iniciativa do Mu-
seu Nacional da Quinta da Boa Vista. ' 

A tirofessOra Maria da Conceição de Mo
rais coutinho Becker, encarregada do Setor 
de Arqueologia do Museu, coorelenaré. os tra
balhos para a abertul'I,\ do sambaqui, au:z:llla
da por unlverslté.rlos cariocas e tlumlnenses. 

EmbOra Inteiramente encoberto, o samba
qui encontra-se em perfeitas condições, reco
berto por centenas ele trabalhos em cerâmica. 
Infelizmente os exploraelores de cal destruíram 
uma Infinidade dêles, restando entretanto, na 
costa fiumlnense, pouco mais de trinta. 

A proteasOra Becker usará duas técnicas 
para a abertura do sambaqu1: a da trincheira, 
pela qual se teré. uma vlsAo do conjunto e a 
da plataforma, postbllltando a formação de 
degraus. Em ambas os processos os observa
dores terão oportunidade de acompanhar a 
evolução ou regressão das populações que ali 
viveram. 

iC 
SÃO PAULO 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOORAFICO 
DE SANTOS - Foi elabOrado o relatório das 
atividades do Instituto Histórico e Geogràflco 
de Santos relativo ao e.no de 1964. 

Os autores Cio docuinento toram oa srs. Ed· 
gard Ferraz Navarro e Clóvls Pereira ele Car
valho, respectivamente presidente e secreté.rlo 
da lnstltutção. 

Reproe1uzlmos a seguir o texto do rela
tório: 

1 - O ano ele 1964 passam para a histó
ria do Instituto Histórico e Geográfico de San-
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tos como o e.no de maior atividade em tOdos 
os setores de sue. organização. l!: de se dizer 
de Início, que d.esde sua fundação, não pôde 
o Instituto, e.pesar dos esforços de tôdas suas 
diretorias, e.té 1964, realizar os tre.be.lhos que 

' e. diretoria eleita para o biênio 64-65 está rea
lizando. Não porque fe.ltasse aos diretores, que 
Integraram aquele.a administrações e.nterlor
res, valor e capacidade de trabalho. Não. As 
diretorias anteriores fizeram o que seria justo 
e razoável fazer com os recursos de que dis
punham. Se tivessem tido os recursos finan
ceiros que toram oferecidos à atuai, teriam, 
por certo, realizado Igual tre.be.lho que foi 
feito até aqui, pelos dirigentes do IHOS. 

2 - De !e.to, nunca. o Instituto recebeu 
dos poderes públicos municipais a ajuda fi
nanceira que lhe foi de.de. no ano de- 1964. 
Pela Lee 2 819, de 24 de fevereiro de 1964, o 
Poder Executivo abriu um crédito de três mi
lhões de cruzeiros. A concessão dêsse crédito 
foi resU!ta.nte do esfôrço da atue.1 · diretoria, 
que em memorial e.o sr. prefeito fêz sentir 
a situação difícil do Instituto, ente.tlze.ndo a 
sorte de todo seu patrimônio se não houvesse 
do Poder Público Municipal compreensão dos 
seus problemas. O apêlo em boa hora formu
le.do ' pele. diretoria, que assumiu os destinos 
do Instituto em 19 de janeiro de 1964, foi 
ouvido . pelo prefeito e também pelo presiden
te de. Câmara Munlclpe.l, que trouxe e.o IBOS 
expressivo aux!llo. de dois milhões de cruzei
ros. Com o dinheiro resultante da Lei 2 819, 
de 24 de fevereiro de 1964, e de. Resolução 49, 
de 20 de fevereiro de 1964, aquele. do Executi
vo e ee.ta do Leglsle.tlvo, pôde o Instituto rea
lizar grande trabalho que, em última análise, 
:reverteu em benefício não só do próprio so
de.l!clo, me.a principalmente em beneficio de. 
cidade de Santos, de. sua mocidade estudiosa. 
Agora, com orgulho, sente-se que o Instituto 
está organize.do, desde sua secretarie. até os 
menores serviços que Integram sue. organiza
ção como Case. de Cultura. A sede, ·que é pró
pria., estava em le.mentável este.do de conser
vação, e não será exag.êro dizer-se que o as-• 
soe.lho de algumas de sue.a dependências, como 
hall de entrada., salão nobre, hall que dá 
para o W.O. estavam lrremedlàvelmente con
dene.dos e sujeitos a desa.bar, como se prova 
com o álbum de fotografias organize.do por 
ocasião da reforma realizada em dezembro do 
ano passe.do. Ao vigas de sustentação daque
las dependência.a estavam podres e não resls
tlrle.m por mais tempo. A reforme. se impu
nha.. Da! o Investimento de grande parte da
queles auxfllos no trabalho de recuperação do 
prédio-sede, ne.que]Ji.s partes comprometida.a 
pelo cupim. Cairiam fate.lmente, se o serviço 
não fôsse execute.do. Por imperativo da refor
ma Inadiável, valeu-se a diretoria. pe.ra me
lhorar, amplle.ndo, a parte térrea do prédio
-sede, me.nde.ndo desmanchar duas paredes, 
propiciando respeitável aumento de área útil, 
ficando um salão na parte térrea., Igual em 
tamanho, ao salão nobre. Desse. medida, res
saltou maior proveito do es'()aÇO, . dando-se 

também melhor claridade, melhor Iluminação, 
onde antes só he.vle. escuridão e umidade. Só 
por 81 a reforme.. e.cima referida. ve.le como 
testemunho de. operosidade de. e.tua.! diretoria.. 
Me.s os diretores atuais não ficaram apene.a 
ne. reforme. do prédio, como já foi referido. 
Fizeram mais. Deram organização e.o Instituto 
na parte administrativa, também Inexistente 
até 1963. A secretaria !oi organizada em mol
des satisfatórios, estando seus arquivos em 
perfeita ordem. A correspondência recebida e 
e. expedida receberam os beneticloe. de. orga
nização que se deu à secretarie.. Tôda ela ·é 
protocolada, recebendo número para fins de 
estatística. Seria penoso e longo êste relató
rio se, em minúcias fôsse descrito o trabalho 
Intenso · dos atuais diretores. A Imprensa lo
cal; assim como a Imprensa de São Paulo, 
têm noticie.do amplamente e. atividade do Ins
tituto, multo especialmente no setor de pro
moções cU!turals. 

3 - Diante disso, depois disso, Pôde êste 
relatório ser concluído, acrescentando-se. que, 
durante o ano de 1964, realizou o Instituto 
nove conferências e palestras, comparecendo 
grande público. Realizou também, duas sessões 
clnematográfloas, com e.preclável compareci
mento de Interessados; uma. sõbre organização 
de bibliotecas (filmes cedidos pelo Centro Cul
tura.! Brasil-Estados Unidos), e outra., de fil
mes sôbre o Sul do Brasil, abrangendo aspec
tos tolclórlcos e paisagísticos da região Sul. 

4 - Finalmente, a diretoria tem realizado 
as reuniões de diretoria e. que está obrigada 
estatutàrle.mente e. fazer t!, foram nessas reu
niões de diretoria., em número expressivo, mala 
de 12 em 1964, que se realizou todo o tre.
be.lho referido neste relatório. '.É de se dizer 
e.Inda, que o Instituto não tinha orge.nlzadó 
seu quadro de tunclonárlos, o que hoje não 
acontece. os funclonArlos têm direitos e obrt
ge.ções fixados em Ordem de Serviço dà Pre
sidência e o Instituto, que nunca. havia reco
lhido contribuições pe.ra a Previdência Social, 
o faz agora, mensalmente, e duma só vez, gra
ças aos auxílios e subvenções recebidos, reco
lheu à Agênçla do IAPC me.Is de duzentos 
mil cruzeiros, corrigindo uma falhe. da sua or• 
ge.nlze.ção. Agora, os funcionários estão am
pare.dos pele. Previdência. l!: claro que êsses 
funcionários são dedicados e ganham multo 
pouco. Mae, se o poder público não desam
parar o Instituto e lhe der os meios necessá
rios a.o não perecimento do que está organi
ze.do e feito em .beneficio da cidade, multo 
mais poderá ser realizado. 

5 - Flcà o apêlo do InstltutO, neste re
latório, para que as diretorias porvlndouras 
e os chefes políticos de Santos, multo espe
peclalmente os prefeitos e presidentes de. Câ
mara Municipal, tomando ciência do esfôrço 
realize.do por homens que de si tudo dão, 
sem nada pedir para êles mesmos, pedindo 
apenas para a Instituição que dirigem, o Ins
tituto Histórico e Geográfico de Santos. 

6 - :l!:ste é o nosso relatório". 

~ ~ste "Bolet;im", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
· Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na secretaria-Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
de Janeiro. 
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A CARTOGRAFIA DA REGIAO AMA
ZôNIA - ISA ADONIAS - CATA
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Ainda não havia. sido publicado, 
até a presente data, trabalho tão com
pleto, sôbre o assunto, como êste que 
temos em mãos, que vem preencher 
uma lacuna na bibliografia cartográ
fica. 

Destina-se .a presente publicação, 
como explica o Diretor do Instituto Na
cional de Pesquisas da Amazônia, aos 
interessados em estudar aquela região 
sob o ponto de vista histórico, geográ
fico e geopolítico. Trata-se de um le
vantamento cartográfico completo da 
região amazônica. 

A obra. é de grande utilidade e va
lor histórico. contém mapas do Ama
zonas datados dos séculos XVI ao sé
culo XX e constitui um trabalho de 

pesquisa valiosíssimo, reunindo cêrca . 
de quatro mil cartas geográficas . 

É a maior bibliografia publicada 
a respeito da cartografia da região 
amazônica no Brasil. 

Segundo as palavras do prefacia
dor só se pode alcançar a consciência 
física de uma pátria pela cartografia, 
que é o que nos traz o conhecimento 
das minúcias dos acidentes naturais 
e das marcas da presença atuante dó 
homem. 

E é por êste livro, que Isa Adonias 
escreveu, que podemos ter consciência 
física da grandeza de uma das mais 
importantes regiões do país. 

Como explica a autora, a série das 
cartas apresentadas começa com o ma
pa do conde de Pagan constando ainda 
as cartas gerais ou de detalhe, os es
boços ou as plantas especiais que ilus
tram os rela.tos de Schomburgh, Cas
telnau, Spruce, Bates, Chandless, Cre
vaux, von den Stein, coudreau e vários 
outros que estudaram a Amazônia. 

Continuando suas explicações es
clarece que sua fonte de pesquisa foi o 
acervo patrimonial do Ministério das 
Relações Exteriores encontrado na Ma
poteca, Arquivo Histórico, Biblioteca e 
Arquivo, sendo da Mapoteca a maior 
contribuição dos exemplares descritos 
no livro. A reunião desta valiosa cole
ção de mapa..s, deve-se ao trabalho efi
ficiente do Barão Duarte da Ponte Ri
beiro com a colaboração do Barão do 
Rio Branco e Nabuco e das doações 
de Pimenta Bueno, Souto Maior, da 
comissão Demarcadora de Limites e 
das aquisições de cartas modernas, na
cionais e estrangeiras. 

"Paralelamente, diz a autora, e co
mo resultado de um trabalho de inter
câmbio que vem de longa data, acumu
lou, ainda, a Mapoteca uma coleção 
apreciável de reproduções, impressas 
ou fotog·ráflcas, de originais perten
centes a outras fontes, dentro e fora. 
do país, que passaram a figurar, assim, 
por via intermediâria, juntamente com 
os do próprio acervo, no presente tra
balho, ajudando a compor o quadro 
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retrospectifo da ca·rtografia amazôni~ 
ca, sob o duplo aspecto de tempo e 

· espaço." , 
"E continua: Segue-se em impor

tância, a contribuição documental do 
Arquivo Histórico, menos pelo número 
do que pela qualidade do material car
tográfico arrolado, quase todo constan
te de peças incluídas na Coleção Pon
te Ribeiro. 
. Manuscritas, em sua maio·ria do sé
culo XVIII, muitas delas estão anexas 
a oficias que tratam dos importantes 
acontecimentos ligados à expansão 
territorial e aos limites das soberanias 
espanholas e lusa, no continente sul
-americano, ao norte e a oeste. 

A contribuição do Arquivo para 
êste tombamento, ·se bem que menor, 
completa a da Mapoteca, no importan
te setor dos limites internacionais do 
Brasil. Os espécimes descritos referem
-se, em particular, à discriminação e 
definição da posse das ilhas em rios 
Iindeiros e à localização dos marco~ 
principais e secundários ao longo da 
chamada linha sêca, conforme as atas 
e os têrmos redigidos e assinados, de 
comum a.côrdo, pelos membros das Co
missões Mistas Demarcadoras d'e li
mites. 

Os mapas anotados como perten
centes à Biblioteca são os que se acham 
incluídos em livros e periódicos histó
rico-geográficos do seu acervo, e acom
panham os estudos e artigos, as me
mórias e relatos de viajantes, natura
listas e exploradores que percorreram, 
em diferentes épocas, a área amazôni
ca, bem como os que estão reprodu_. 
zidos em obras, pareceres ou relatórios 
referentes às inúmeras questões de li
mites interestaduais e intermunicipais, 
que dominaram o cenário amazônico, 
tanto no Império como na República. 

Houve, com· relação à pesquisa em 
livros, uma seleção das publicações 
mais características, com o fim de li
mitar o catálogo à descrição dos espé
cimes de real interêsse do ponto de 
vista do conhecimento geográfico e his
tórico." 

Foram igualmente respeitados os 
títulos e notas na sua grafia original e 
a ordenação das monografias e fichas 
descritivas obedeceu ao critério das di· 
visões regional e administrativa do 
Brasil. 

Com prefácio de Ar.thur Cezar Fer
reira Reis, a obra de Isa Adonias mere
ce ser lida e consultada por quantos se 
ocupam da cartografia no Brasil. 

M.T.G.P. 

OUR WORLD IN ANTARCTICA - A. 
DENIS CLIFT LTJG, USNR -
BURDETTE & COMPANY, BOS
TON, MASSACHUSSETTS. 

Em fins do século XVIII, quando 
pela primeira vez na história das gran
des explorações, o capitão James Cook 
logrou ultrapassar o círculo polar an
tártico penetrando a.té o meridiano de 
67º 15', certamente o famoso explora:
dor longe estava de supor as enormes 
potencialidades que se ocultavam nas 
vastidões geladas do nôvo continente. 
Muitos anos ainda se passariam até o 
dia em que o homem, tendo à sua dis
posição os recursos da técnica e da. 
experiência. acumula.da por mais de um 
século e meio, pudesse, realmente, to
mar posse da. Antártica. Hoje isto é 
uma. realidade. Diversos países explo
ram a rica região, mantendo e desen
volvendo programas de natureza cien
tifica. Os Estados Unidos da ·América 
do Norte inscreve-se entre êsses países 
e êste trabalho é um relato do que vem 
ali realizando a sua equipe de cien
tistas. · 

Profusamente ilust·ra.do com exce
lentes e oportunas fotografias, Our 
Worlà ln Antarcttca, como sugere o 
título, é um testemunho vivo da vito· 
riosa luta do homem contra os ele
mentos, buscando, quando não a sa
tisfação íntima. em desvendar o des
conhecido, recursos alimentares, am-
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pliação da área ecumênica, novas ro
tas e novos rumos que lhe possibili
tem, com mais segurança, a garantia 
para um futuro melhor. 

O autor desta obra, A. Denis Clift, 
participou de duas expedições à difí
cil região nos anos de 1961 e 1962, como 
membro da operação Deep Freeze. Des
creve-nos êle, pela primeira vez, uma 
história completa das transformações 
que se operam atualmente no pólo sul. 
Para os EUA, essas atividades come
çaram, praticamente, no período 1957-
-1958 que assinalou em todo o mundo 
cientifico o Ano Geofísico Internacio
nal. Desde então, sob os auspícios do 
National Science Foundation, cientistas 
representantes de inúmeras universi
dades, lnstl(utos de pesquisas e outras 
instituições norte-americanas mantêm 
programas científicos na Antártica. 

Editado em tamanho 28,5 cm x 
22 cm, formato de álbum, que facilita 
bastante a apresentação das ilustra
ções, Our 'World ln Antarcttca, para 
comodidade de exposição fOJ. dividido 
por assunto em sete partes. A primeira 
encerra dados clentiflcos sôbre a situa
ção geográfica, condições geológicas e 
atmosféricas, fauna e flora. Nesse par
ticular, contrastando com a platafor
ma · continental onde poucas são as 
formas de vida além do homem em 
seus propósitos clentiflcos, os mares da 
Antártica suportam enormes popula
ções de pingülns, pássaros ma·rinhos, 
focas, balelas, etc. 

Seguem-se informações sôbre a 
idealização, objetivos, planejamento, 
coordenação e execução da tarefa Deep 
Freeze. Aqui o leitor pode tomar con
tato com o enorme deslocamento de 
homens, gêneros, equipamentos e má
quinas de diferentes tipos, dimensões 
e fins diversos para atender às exi
gências das expedições. McMurdo é o 
portal de ingresso e a estação de apoio 
para as incursões ao âmago da calota 
polar. 

A. Denis Clift descreve, na tercei
ra parte .dêste livro, a.s estações que 
operam na Antártica, mostrando sua 
organização técnica e administrativa e 
como funcionam seus inúmeros siste
mas de abastecimentos necessários 
para fornecer um mínimo de seguran
~a e bem estar aos expedicionários. 

O progresso havido nos meios de 
transportes envolvendo longas distân
cias, bagagem volumosa e pesada, em 
muito veio facilitar os trabalhos que, 
atualmente, se desenvolvem no pólo 
sul. Contudo, em vista das circunstân-

elas climáticas próprias da região, 
imensas são as dlflculdades a serem 
contornadas para o bom êxito das ope
rações de transportes e apoio das ex
pedições. Daí ter o autor dedicado aos 
homens responsáveis, diretamente ou 
não, por êsse setor, especial atenção. 

Um relato sucinto do que vêm rea
lizando os cientistas norte-americanos 
no continente antártico, compõe o· as
sunto da última parte dêste volume. 
Através dos séculos os homens têm es
tudado as relações entre as caracterís
ticas da terra e as fôrças que as pro
duzem, Muitos dêsses sistemas de fôr
ças têm seus pontos de apoio coloca
dos no pólos e dali exercem diretamen
te suas influências. Justifica-se, assim, 
plenamente, os custosos programas ci
entíficos que as nações já desenvolvi
das tecnicamente, mantêm na· Antár
tica. ~sses programas tratam de dife
rentes disciplinas ressaltando-se den
tre elas, glaciologla, meteorologia, 
oceanografia, gravidade, raios cósmi
cos e biologia. 

Ao finaliza·r, além de, enfatizando, 
assinalar a cuidada apresentação, não 
podemos deixar de fazer referência ao 
trabalho cartográfico que llustra 3 
contra-capa desta obra, mostrando os. 
prlnclpa.ls pontos do continente antár
tico já defintivamente incorporado à. 
~omenclatura geográfica. 

L.C.B . 

L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHYE AU 
POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE: 
- ÉMILE CALLOT - ÉDITION~ 
BERGER - LEVROULT - PARIS 
- FRANCE - 1957. 

O autor, com êste livro, estabelece· 
um confronto com a História e a Oeo-
grafia no campo da Sociologia. 

Começ.'1. o escritor falando na im
portância da Filosofia como elemento· 
de auxil1o no estudo das c~ências. Diz, 
êle que deve haver uma colaboração es
treita entre cientistas e filósofos por-· 
que cada , um dêles tem, por sua pró.;
prla formação intelectual e visão par-
ticula·r, um entendimento próprio acêr
ca de um mesmo objeto, de modo que 
a conjugação dos dois entendimentos. 
se completam e possibilitam uma me
lhor compreensão do assunto. 

Sendo a Sociologia o estudo da.s . 
sociedades humanas e dos fatos sociais,. 
auxilia, sem dúvida, tõdas as ciências. 
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que lhe são correlatas, entre estas a 
História e a Geografia Humana. 

É precisamente destas ciências que 
trata êste livro, evidenciando que sen
do a filosofia das ciências testemunha 
da validade de um saber real, esta fi
losofia reafirma tôdas as descobertas, 
experiências e conhecimentos nos se
tôres cientificas. 

São os seguintes os capítulos estu
dados nesta obra: Le problemem 
sociologique de l'Histoire et de la 

Gé_ographie; Les faits dans le 
temps et l'espace; Nature des faits 
temporels et spatiaux; L'Histoire 
comme Sociographie; La Géogra
phie comme Sociographie; Les évo
lutions historiques; Le complexus 
géographique; Unité de la Socio
graphie; La méthodologie sociogra
phique. 

M .T .G.P. 

Periódicos 

BOLETIM TÉCNICO DA PETROBRAS 
- RIO DE JANEIRO - V. 7, Nú-· 
MERO · 3, Pi. 283-390, JUV/SET., 
1964. 

De cunho eminentemente técnico 
esta publicação fornece-nos estudos e 
pesquisas ligados ao aproveitamento do 
petróleo, revelando os altos índices que 
vêm alcançando entre nós os traba
lhos de prospecção,. extração, industria
lização, beneficiamentos diversos e dis
tribuição dos derivados do precioso hi
drocarboneto. 

Do sumário constam os seguintes 
trabalhos: - 1) focalizando a explo
ração de petróleo de autoria de Fran
cisco E. de F. Evangelista - "Intro
dução aos principias básicos de eletro
-reslstividade"; 2) sôbre inspeção de 
equipamento, de Aldo Cordeiro Dutra 
(REDUC) - "Corrosão s.ob tensão fra
turante - Um caso de corrosão sob 
tensão fraturante de aço inoxidável 
austenítico tr-304, na refinaria Duque 
de Caxias"; 3) atendendo ao tema per
furação e produção, de Luiz Alberto 
de -Castro (RPBa) - "Estudo pari'>- a 
prevenção e remoção de parafina. nos 
Sistemas de produçãb ·do Recôncavo 
Baiano"; 4) sôbre refinação, de Ro
berto Gomes da Costa (CENAP) - "Se
leção de petróleo para a REDUC -
Tentativa de metodização"; 5) ano
tando os problemas de transporte e 
armazenamento, de José Pedro de Fa
ria Alvim (ADAUTO) "Flutuação nega
tiva dos oleodutos submersos"; "Com
pilação de normas e gráficos para re
latórios técnicos" (com referência es
pecial para os geólogos) e, finalmente", 
de autoria de Justo Camejo ~ "Testes 
de formação por tubulação" (instru
ções gerais para geólogo) . 

* 

DIGESTO ECONÔMICO - N.º 181 -
JAN./FEV. 1965 - ANO XXI. 

í:ste número de Digesto Econômi
co, periódico editado bimestralmente 
sob os a mspícios da Associação Comer
cial e da Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo, publica interes
santes e oportunos trabalhos de auto
ria de consagrados autores, que em 
muito facilitam a boa compreensão e 
assimilação de inúmeros problemas po
líticos, econômicos e sociais, afetos não 
só ao Brasil mas . também ao mundo 

Procurando facilitar a consulta 
transcrevemos em seguida o sumário 
do presente exempla·r desta excelente 
publicação: Decênio de Inflação e de 
Política - Glycon de Paiva; A Encí
clica Eclesian Suam - Gustavo cor
ção; Uma Boa Lei de Impôsto de Ren
da - Eugênio Gudin; O Problema da 
Habitação no Brasil - Roberto de Oli· 
veira Campos; Uma Inscrição em Bron
ze - Luiz Cintra do Prado; A Liga 
das Nações e a ONU - Afonso Arinos 
de Melo Franco; Administração Muni
cipal - Sérgio Ferraz GOJ)tijo de Car 
valho; A Reforma Agrária e a Escola 
de Viçosa - Milton Campos; As Falá
cias Políticas e Econômicas - Roberto 
de Oliveira Campos; A Missão da. 
Indústria - General Edmundo Mace
do Soares e Silva; Conferências das 
Nações Unidas sôbre Comércio e De
senvolvimento - Edmundo Pena Bar
bosa. da Silva; Oração de Paraninfo -
Luís Eulálio de Bueno Vidigal; ·Produ
ção Nuclear de Energia Elétrica - Luiz 
Cintra do Prado; Elogio de Advogados 
- Dario de Almeida Magalhães; De 
Gaulle - Afonso Arinos de Melo Fran
co; Evolução da Crise Brasileira - An
tônio Gontijo de Carvalho. 

*º 
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GEOGRAPHICAL REVIEW.- New York. 
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FOCUS. New York. v. 15, h. 4, 1964 . . 

ECONOMIC GEOGRAPHY. Norcester. 
Mass. v. 41, n. 1, 1965. 
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NE. Bombay. v. 11, n. 1, 1963 index. 
V. 1 a 2. 
CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR-

. NAL. Ottawa. v. 70, n . 2, 1965; v. 70, 
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ton. v. 127, n. 1, 1965. 
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KULTURGEOGRAFI. Kobenhavn. a 16, 
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INFORME SEMESTRAL. São José. 1.º 
sem., 1964 . 
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REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRA
FIA. Rio de Janeiro. a. 26 n. 1, 2, 3, 
1964. 
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BIOGEOGRAFIA 

Caatingas 
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Aspectos fitossociológicos das caa
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Goeldi, 1961. 41- p . est. tab. desd. 20 cm. 

Flora 

-- -- Contribuição ao es
tudo da flora manauense. Belém, Mu
seu P .E. Goeldi, 1962. 11 p. est. 20 cm. 

GEOGRAFIA 
Descrições e viagens 

Dinamarca. Royal Danish Ministry 
of Foreign Affairs. Denmark. Cope
nhagen, B. Rying, 1964. 889 p. ilust. 
19 cm. 

Pesquisas 

Comité National de Geographie. Bél
gica. 

Les aplications de Ia géographie 
en Belgique. Bélgica, Académie Royale, 
1964. 103 p. 24cm. 

Série correntes - Bibilografia 
Haris, Chauncy D. 

. International list of geographical 
seriais. Chicago, Univ. of Chicago, H160. 
194 p. 23cm. 
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Comércio 
Brasil. Conselho Nacional de Esta
tística. 

Comércio por vias internas. Expor
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1960. 67 p. 36cm. 
----Comércio por vias in

ternas. Exportação de Pernambuco por 
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---- Comércio por vias in

ternas. Exportação de Sergipe por vias 
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-- União Pan-Americana, Washington. 
RELAÇAO DE LIVROS E FOLHETOS O desenvolvimento dos mercados 
INCORPORADOS AO ACERVO, DU- .regionais na América Latina. Washing
RANTE O MES DE MAIO DE 1965 ton, 1958. 18 p. 21cm. 
BIOBIBLIOGRAFIA 
Egler, Walter, 

Adolpho Ducke - traços biográfi
cos, viagens e trabalhos. Belém, Mu
seu P. E. Goeldi, 1963. 129 ilust. 23 cm. 

Comércio varejista - Preços 

Brasil. Conselho Nacional de Esta
tística. 

Inquérito nacional de preços ... 
Rio de Janeiro, 1965. 13 p. 33cm. 
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Pecuária 

Moreira Neto, C.A. 
A cultura pastoril do Pau d'Arco. 

Belém, Museu P . E . Goeldi. 1960. 112 p . 
est. 23cm. · 

Pesca 
Brasil. Serviço de Estatística da Pro
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Pesca, estrµtura e produção,. 1963. 
Rio de Janeiro, 1965. 37 p. 33cm. 
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Limnologia 

Belém. Museu Paruense Emílio Goeldi. 
Boletim. Nova série avulsa n.O 1. 

Belém. 1962. 83 p. llust. 23cm. 
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Duverge, P. 
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llust. 27cm. 
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to. Belém. Museu P . E . Goeldi, 1961. 
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20cm. 

SETOR HEMEROTECA 

RELAÇAO DE PERIÓDICOS GEOGRA
FICOS 
Em idioma inglês (KPA) 
THE GEOGRAPHICAL REVIEW. New 
York. v. 55 n . 1. 1965; índice v. 54. 
1964. 
CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR
NAL. Ottawa. V. 70, n. 3, 1965. 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL. Lon
dôn. v. 131, n. 1, 1965. 
Em idioma dinamarquês (KP AC) 
KULTURGEOGRAFI. Kobenhavn. a. 17, 
n. 91, 1965. 
Em idioma alemão <KP AE) 

ERDKUNDE. Bonn. v. 18, n , 4, 1964; 
índice do v. 1 a 17. 
DIE ERDE. Berlin. a. 96, n. 1, 1965. 
Em idioma francês (KP AG) 

CAHIERS DE GtOGRAPHIE DE QUt
BEC. Québec. a. 8 v. 16, 1964. 

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE. 
Grenoble. t. 53, n. 2, 1965. 
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LES CAHIERS D'OUTRE-MER. Bor
deaux. n. 69, 1965. 
ANNALES DE GÉOGRAPHIE. Paris. a. 
74, n. 402, 1965. 
L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE. 
Paris. a. 28, n. 5, 1964; a. 29, n. 1, 1965. 

LE GLOBE. Genêve. t. 104, 1964. 

Em idioma italiano (KPAHJ , 

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA. 
Firenze. a. 7l 1f. 3, 1964. 
Em idioma português (KP AL) 

BOLETIM PARANAENSE DE GEO
GRAFIA. Curitiba, n. 10, a .. 15, 1964. 

REVISTÁ DO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRAFICO BRASILEIRO. v. 264, 
1964. 
REVISTA DO INSTITUTO DO CEARÁ. 
Fortaleza. v. 81, 1963. 
BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEO
GRAFIA DE LISBOA. s. 82, n. 4-6, 1964. 

Em idioma polonês <KPAR) 

CZASOPISMO GEOGRAFiCZNE. Wro
claw. t. 35, n. l, 2, 3-4, 1964; t. 35, 
n. 1, 1965. 

Em idiioma. tchecoesl_OV!fCO (KPAS) 

SBORNIK ZEMEPISNE. Praha. a. 70, 
n. 1, 1965. 

ETTJ idi'oma húngaro <KPAX) 

FOLDRAJZI ÉRTESITO. Budapest. a. 
13, n. 4, 1964. 

RELAÇAO DOS PERIÓDICOS GERAIS 

Em idioma inglês (KPHJ / 

HANDBOOK OF LATIN AMERICAN 
STUDIES. Gainesville. n. 26, 1964. 

THE NATIONAL UNION CATALOG. 
Washington, jan. a out. 1964. 
Em idioma alemão <KPJ) 

STADEN-JAHRBUCH. São Paulo, V. 13, 
1965. 

Ern idioma francês <KPL) 

LES CAHIERS DE TUNISIE. Tunis. a .. 
11, n. 44, 1963. 

Em idioma português (KPLUl 
DESENVOLVIMENTO & CONJUNTU
RA. Rio de Janeiro. a. 9, n. 2, 1965. 
CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de 
Janeiro. a. 19, n. 3, 1965. _ 
DIGESTO ECONôMICO. São Paulo. 
n. 182, 1965. 
BANAS INFORMA. São Paulo, n. 5, 12, 
19, 26/4; 3, 10/5, 1965. 
BRASIL AÇUCAREIRO. Rio de Janei
ro. a. 31, v. 62, n. 3/4, 1963. 
a. 33, v. 65, n. 2, n. 3, 1965. 
ENGENHARIA, MINERAÇAO E META
LURGIA. Rio de Janeiro, v. · 40, n. 240, 
1964. -
V. 41, Il. 242, 244, 1965. 
Em idioma h-Olandês (KPY) 
GEOLOGIE EN MIJNBOUW. Grave
.nhage. a. 44, n. 3, 1965. 

O Serviço Central de Documentação Geogrãfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográfico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como seJam inéditos e artigos de Jornais. Envte ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 
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Leis e Resoluções 

Legislação F ed~ral 
íntegra da Legislação d~ Interêsse Geográfico 

Atos do Poder Executivo 

LEI N.º 4 639, DE 26 DE MAIO DE 1965' 

Dfapõe sôbre a reorganização do Museu Impe
rial, criado 'Pelo Decreto-lei n. • 2 096, de 
29 de março de 1940, e dá outras P'TOVi.
dt!ncias. 

O Presidente da Repúbllca 
Faço saber que o Congresso Nacional de- · 

ereta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l.º - O Museu Imperial, órgão In

tegrante do Ministério da Educação e CUitura, 
diretamente subordinado ao Ministro de Es
tado, tem por flnalldade preservar o patrimô
nio cultural representado por objetos, peças 
e documentos de Importância histórica e ar
tística, llgados à história da Monarquia Bra
sileira, bem como promover a difusão da His
tória e da Cultura Brasileira. 

Parágrafo único - Poderá o Museu Impe
rial manter exposições permanentes que Inte
ressem a outras épocas da história nacional; 
quando os objetos que as constituírem pro
vierem de doações ou legados de partlcUlares 
e desde que se relacionem com as finalidades 
do Museu Imperial. 

Art. 2.• - A sede do Museu Imperial é o 
antigo Palácio Imperial, na cidade de Petró
polis. 

Art. 3.• - O Museu será dirigido por um 
Diretor, em comissão. 

Art. 4.• - A organização do Museu Im
perial será revista e atualizada, mediante Re
gimento baixado pelo Poder Executivo, sem
pre que a evolução das atividades do órgão 
aconselhar tal medida. 

Art. 5.0 - O Poder Executivo baixará, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, o regulamento da 
presente lei. 

Art. 6.0 - Enquanto o Poder Executivo 
não expedir o Regimento de que trata o ar
tigo anterior e adotar as medidas complemen
tares para sua execução, será mantida a atual 
organização do Museu Imperial, Inclusive no 
que se refere a denominação e simbOlos de 
cargos e funç6es, com as alterações decorren
tes do cumprimento da Lei n. 0 3 780, de i2. 
de julho de 1960. 

Art. 7.0 - Fica o Diretor do Museu Im· 
perlal autorizado a aceitar doações e legados 
constituídos de objetos e imóveis de lnterêsse 
de qualquer época da H!Stórla Nacional, desde 
que se relacionem com as flnalldades do Mu
seu. 

§ 1.0 - Quando tais objetos não puderem 
ser enquadrados no periodo monárquico deve
rão constituir exposição Independente, em se
ção especial na sede do Museu, ou fora desta, 
nos têrmos do parágrafo único do artigo 1.0 

desta lei. 
§ 2.0 - A organização das exposições pro

venientes de doações e legados deverá ser feita 
em estrita observação das cláusUlas de escri
turas e testamentárias. 

Art. 8.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publlcação, revogados os Decre. 
tos-leis ns. 9 190, de 22 de abril de 1946, 9 617, 
de 21 de agõsto de 1946, e demais d!Sposlç6es 
em contrário. 

Brasi11a, 26 de maio de 1965; 144.0 da ln· 
dependência e 77.0 da Repúbllca. 

H. CABTELLO BRANCO 
Flávio Lacerda. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Conselho Nacional de Geografia 

RESOLUÇÃO N.º 671, DE 9 DE JUNHO DE 1964 

Aprova ás contas do Ccmsellw Nacional de Geo
grafia, relativas ao exercício de 1963. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, 

considerando que as Assembléias Gerais dos 
Conselhos Nacionais de Estatistlca e de Geo• 
grafia não se reuniram no corrente ano, con
forme o estabelecida no decreto n.0 53 904, de 
4 de maio de 1964; 

considerando o disposto no art. 20, do Re
gulamento do conselho Nacional de Geografia, 
aprovado pela resolução n .0 • 524, de 10-7-58, da 
Assembléia Geral; 

considerando o parecer apresentado pela 
Comlesão de Or~amento e Tomada de Contas, 

eleita pela resolução n. 0 582, de 21-6-963, da 
Assembléia Geral, 

RESOLVE: 

Artigo único - Ficam aprovadas, de acor
do com o parec~r da. Comissão de Orçamento 
e Tomada de Contas, as contas çlo Conselho 
Nacional de Geografia relativas ao exercício 
de 1963. 

Rio de Janeiro, em 9 de junho de 1964, 
Ano XXIX do Instituto. 

Conferido e numerado: (as.) Wilson Tá
vora Mata, Chefe do Gabinete do Secretário
Geral; Vleto e rubricado; (as.) Ten.-Cel. Wal
dir da Coita Godolphim, Secretário-Geral; P\J· 
bllque-se: (às.) Gen. Agutnaldo José Senna 
Campoa, Presidente. 
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RELATóRIO 

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS D/. ASSEMBLÉIA GE
RAL DO CONSELHO NAClONAL DE GEOGRA
FIA, REFERENTE AS CONTAS D:E:SSE MESMO 

CONSELHO E AO EXRC!CIO DE 1963 

Aos vinte dias do mês de maio de 1964, 
instalou-se, na sala da Secretaria de Coorde
nação dos órgãos Regiona.Is, no 8. 0 andar da 
sede do Conselho Nacional de Geografia, si
tuada na avenida Franklin Roosevelt. 146, a 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. 
com a presença dos senhores engenheiros Mu
rlro Amorim Castelo Branco representante do 
Ministério da Fazenda; doutor Vlnlclus Wag
ner, representante do Mlnlstérlo da Saúde; co
ronel Francisco Fontoura de Azambuja, re
presentante do Mlnlstérlo das Relações Exte
riores; e doutor Luis Gonzaga de F11rl11, re
presentante do estado de Goiás, para proce
der 110 exame das contllS do Conselho Nacio
nal de Geografia, relativas ao exercfclo de 
1963. 

Esta comissão, por especial deferência do 
senhor secretário-geral, contou, para melhor e 
mala pronto desempenho de suas .funções, com 
a asslstêncla dos senhores Geraldo Duarte da 
Sllva, Nllson Antônio Corrêa, José Gaburrl, Al
berto Pinheiro Vasconcelos, Laura Leal s11-
velr11 e Maria Helena Lopes Madureira, esta 
com atribuições de secretária. 

A comissão foram apresentados 28 volu
mes, pertinentes ao exerciclo financeiro de 
1963, dos quais 12 volumes de Caixa, contendo 
3 561 documentos e 16 volumes de Extra-Caixa, 
reunindo 3 086 documentos. 

Na sessão ' de instalação, com 11 presença 
dos representantes dos três ministérios cita
dos e do representante do estado de Goiás, fo
ram eleitos para o desempenho das funções 
de presidente e de relator, respectivamente, os 
engenheiros Murllo Amorim castelo Branco 
e Valdemar Letêvre. A comissão reuniu-se or
dlnàrlamente nos dlall 21, 22, 25, 26, 27 de 
maio, 1, 2 e 3 de Junho quando deu por en
cerrados seus trabalhos. A partir da 3.• ses
são ordinária a comissão passou a contar com 
a participação do representante do estado de 
São Paulo que justificou sua ausência nas 
reuniões anteriores. Deixaram de comparecer 
o representante do estado do Ceará e seu su
plente. 

Os cinco membros da Comissão de Orça
mento e Tomada de Contas examinaram tôda 
a documentação que lhe fol apresentada. Nes
te culdado.so estudo concluiram serem legais 
as respectivas despesas reallzadllS, bem como 
regulares os documentos class1flc11dos e nume
rados que atenderam às formalidades regu
lamentares. 

As pequenas lacunas encontradas, referen
tes à falta de asslnatur11S em alguns documen
tos, foram preenchidas em· tempo hábll. 

A seguir, esta comissão passou a examinar 
o Balanço Geral do Conselho, do exerciclo de 
1963, concluindo o trabalho que lhe foi atrl
buido pela resolução n .0 582, de 21 de junho 
de 1963, da Assembléia Geral do Conselho Na
cional de Geografia. 

O exame · da documentação de Caixa, de 
Extra-Caixa e do Balanço Geral leva a co
missão a sugerir, à Secretaria-Geral, estudos 
no sentido de 11e verificar a con venlêncla e 
poss1bllid11de de . criação, em cada Distrito de 
Levantamento, de órgãos de Contabllldade, aos 
quais sejam transferidos os atuais encargos do 
engenheiro-chefe distrital, no que dlz respeito 
ao exame e preparo da documentação referente 
às ·prestações de contas, trabalhos êstes que 
a rigor não deveriam caber aos engenheiros. 

Estas transferências, para servidores adml
nls'tratlvos, proporcionarão melhores e mala 
rápidas prestações de contas por parte dos dis
tritos. 

A comissão recomenda, também, que seja 
criado o titulo de "Depósitos de Terceiros" no 
Plano de Contas do CNG, para que ne&te 
sejam registrados os descontos de aluguéis, se
guros e outros, em que são interessados ser
vidores do Conselho. itstes descontos vem sen
do escriturados no titulo de "Credores Diver-
sos''. 

A comissão renova 11 recomendação formu
lada pela Comissão de Orçamento e Tomada 
de contas de 1963, no sentido de ser utlllz11d11, 
por todos os órgãos do Conselho, a franquia 
postal que lhe deverá caber. 

O Balanço Patrimonial de 1963 registra, 
na conta Patrlmônlo, 11 lmportãncla de ...... . 
Cr$ 214 619 233,00 vertflcando-se, asSlm, u.m 
acréscimo de CrS 73 299 339,50, em relação 11 
1962. 

É de se notar a ampliação do patrimônio 
do Conselho em face da aqUlsição de 22 no
vos velcUlos que vieram aumentar, substan
cialmente, a antiga frota de viaturas. Estas 
aquisições importaram em Cr$ 49 850 885,10. 

o "superavit" orçamentário de 1963, dife
rença entre a Receita Arrecadadora e a Des-
pesa Realizada, atingiu a quantia de . . ..... . 
CrS 413 995 443,10 ou sejam cêrca de 27% da 
Receita Arrecadadora : Cr$ 1 543 51:1 373,20. 

A venda de publicações do Conselho con
tribuiu expressivamente para o aumento da 
renda, com 11 parcela de Cr$ 14 017 055,20. 

A comissão julga conveniente a atualiza
ção dos preços destas publicações e sua venda, 
também, pelas prlnclpals Uvrartas do pais, vi
sando-se maior divulgação e facllldades 110 pú
blico. 

Examinando o quadro da execução orça
mentária, verificou que a quantia g11St11 oom 
o pagamento de pessoal atingiu 11 . ........ . 
CrS 898 148 100,00 ou 59% da despesa do Con
selho: CrS 1 517 826 100,00. Em 1962 esta por
centagem atingiu 65%. 

Em anexo seguem os seguintes quadros: 

1 - Comparação da Despesa no trtênto 
1961 a 1963; 

2 - Despesa Orçada e Realizada em 1963; 
3 - Movimento Orçamentário e Financei

ro de 1963 e 
4 - Balanço Patrlmonlal. 

A comissão congratula-se com o Secretá
rio-Geral do Conselho, à vista da boa organi
zação e eflclêncla dos serviços de contabllt

. dade. 
Apresenta agradecimentos aos assessores co

locados a sua disposição e que com zêlo e 
competência proporcionaram o exame de tõda 
documentação e conclusão do trabalho em cur
to lapso de tempo. 

Unânlmemente, a comissão de Orçamento 
e Tomada de Contas é de parecer que devem 
ser aprovadas as cont11& apresentadas pelo se
cretário-Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, pertinentes ao exerciclo de 1963. 

Rlo de Janeiro, 3 de Junho de 1964. (As.) 
engenheiro Murilo Amorim Canelo Bram.oo, 
representante do Ministério da Fazenda; pre
sidente. (as.) engenheiro Valdemar Lefévre, 
representante do estado de São Paulo; rela
tor, (as.) coronel Francisco Fontoura de Azam
buja, representante do Mlnlstérlo das Rela
ções Exteriores; (as.) doutor Vtnictus Wagner, 
representante do Mlnlstér!o da Saúde; (as.) 
doutor Lufs Gonzaga de Faria, representante 
do estado de Goiás. 
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RECEITA 

l - RECEITA ORÇAMENTARIA 

a) Auxillo da União (Lei n. 0 4 17'7, de 11-12-63) • ... .... 1 301 552 000,00 
b) Auxilio da União (Lei n. 0 4 242, de 17-7-63) ......... . 2Í6 274 100,00 1 517 826 100,00 ______ , 

..J 

II - RECEITA EXTRAORDINARIA 

Receitas Diversas 

. TOTAL 

DESPESA 

DESPESA REALIZADA 

a) Por conta do auxlllo do Govêrno Federal 
b) Por conte. de Receitas Diversas .................. ... .. . ... ... .. ......... . 

TOTAL 

APL/CAÇA.O DOS QUANTITATIVOS 

Verbas . 

Custeio 
Transferências 
Investimentos . , .•.............••........ , , .•........• 
Valor vinculado a compromissos a serem execute.dos 

de acôrdo com a resolução n.º 514, do Diretório 
Central : ......... ~., . . ,., ........ . ..... . ...... ,,. 

Despesas Remanescentes com os serviços de campo .. 

Orçe.me.nto 

1 002 256 581,40 
19 325 528,80 

107 934 819,90 

388 309 169,90 

1 517 826 100,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

I - CONTAS DO ATIVO 

a) Ativo Financeiro 

1 _: Disponível 
2 - Realizãvel 

.. , ... ........ ......................... ... .. . 

b) Attvo Permanente 

Bens Móveis ... . .. , ........... , .....•...... , . ..... • ..• •..... 

c) Ativo Transitório .. . ........ ...... , .....• _. ..........••.... ·, 
d) Ativo Compensado , .......................... '· ..•........ 

TOTAL ...•........... .. .. ... ....• , .. , .......... ,. .• 

II - CONTAS DO PASSIVO 

a) Passivo Financeiro 

Exigível 

b) Passivo Permanente 

1 - Patrimônio ........ , .. ........... ..... .. ............. . 
2 - Reserva p / depreclaçôes - Bubstltuiçôes •...•.... , 

c) Pa981vo Trans1tórlo 
d) Paesfvo Compensado 

TOTAL 

Receitas 
Diversas 

25 686 273,20 

25 686 273,20 

557 714 475,90 
265 816 229,30 

214 619 233,00 
34 810 428,20 

25 686 273,20 

1 543 512 373,20 

1 517 826 100,00 
25 686 273,20 

1 543 512 373,20 

'l'otal 

1 002 256 581,40 
19 325 528,80 

107 934 819,90 

388 309 169,90 

1 543 512 373,20 

823 530 705,20 

249 429 661,20 

32 977 299,10 
36 162 265,10 

1142 099 930,60 

766 753 501,30 

249 429 661,20 

89 754 503,00 
36 162 265,10 

1 142 099 930,60 
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COMPARAÇAO DE DESPESAS NO TRI:tNIO 1961 A 1963 

CONSIGNAÇÃO 
DESPESA REALIZADA 

1981 1982 1963 

Pesaoal. ...... ....... . ..................... , ....•....... .. 
Material. .......... ... .. ... . .................... , ........ . 
Serviços de Terceil'O!I'. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. • . .. . . .. . . .. . . . 
Encargos Di""rsoe .................... , ....... ...... .. .... . 
Auxílios e Subvenções ......... . ......................... . . 
Inativos.. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ., ..... : . . ........ . 
Penaionistas . ............ .... ....... ... .. . .... .... .. ... . . , .. 
Obras ........... ... .... . .. ........ . ... · ·· .............. · 
F.quip&lnentoo e Inatalaçlles...... . . . .. . .. . .. . ............ . 
Desapropriações e Aquisição de Imóveis ..... ............. . .. 

151 167 785,60 380 155 394,30 740 027 771,70 
as 947 483,90 50 444 572,10 148 945 517,90 
29 325 289,60 55 568 544,60 98 631 781,00 
10 309 109,20 25 586 559,80 14 651 610,80 
3 115 285,50 6 872 446,50 8 922 600,00 
1 676 931,20 4 964 634,40 9 146 377,40 

486 875,00 887 752,60 1 256 651,40 
4403 760,00 18 370 814,60 16 986 762,!0 
7 356 850,00 40 009 104,50 84 057 057,80 

6 891 000,00 

TOTAL . .. •.....•.....••.....•.............••...• 248 787 370,00 683 468 823,40 1129518930,10 

DESPESA ORÇADA E REALIZADA NO EXERCtcIO DE 1963 

DESPESA FIXADA 

ESPECIFICAÇÃO 
DESPESA 

REALIZADA SALDO 
Dota cão Suplementacão Destaque Total 

orcamentãrla 
---------------·-- - ·---------
P...-1. .... ' ............. 681 874 000,00 220 274 100,00 4 000000,00 898 148 100,00 740 027 771,70 158 120 328,30 
Material.. ........ , . , ...... 248 867 ººº·ºº 54 000 000,00 24 000 000,00 278 867 000,00 148 945 517,90 129 921 482,10 
BerviÇO!I de Teroeiroe ... .... 143 460 000,00 25 000 000,00 41000000,00 127 460 000,00 98 631 781,00 28 828 219,00 
Encargos Di versoe ......... 24 808 105,00 - - 24 808 105,00 .14 651 510,80 10 156 594,20 
Auxílios e Subyenções .. , . . 44 159 735,00 - - 44 159 735,00 8 922 500,00 35 237 235,00 
Inat ivos ..... ............ 5 244 360,00 4 900 000,00 - 10 144 360,00 9 146 377,40 997 982,60 
Pensionistas . . ............ l 088 800,00 500 000,00 - 1688800,00 l 256 65.1,40 332 148,60 
Obras ..... 27 000 000,00 z' 600 000,00 - 30 600 000,00 16 986 762,10 13 613 237,90 
l<..quipamen~ ·~ Í:~~i~!~c~ 75 050 000,00 

17 ºººººº·ºº - 92 050 000,00 84 057 057,80 7 992 942,20 
Desapropriaçi\o de Imóveis 50 000 000,00 - 40 000 000,00 

10 000 ººº·ºº 6 891 000,00 3 109 000,00 

- ------ ----------- ---------- -----·-

TOTAL .......... 1 301 552 000,00 325 274 100,00 109 000 000,00 1 517 826 100,00 1129 516 930,10 388 309 169,90 

RESOLUÇÃO N.º 672, DE 2 DE JULHO DE 1964 

Estabeiece as normas gerats para o functona
men.to ão Curso de Informações Geográ· 
f i cas de 1964 e dá outras provtdênctas. 

O Diretório Central do Conselho Naclon:i,J 
de Geografia, usando de suas atribuições, 

considerando que a resolução n.0 606, de 
20-6-1961 , do Diretório Central . Instituiu em 
caráter permanente, o Curso de Informações 
Geográficas, destinado aos protessôres de ge'O· 
grafia do Ensino secundário, a realizar-se no 
periodo de férias escolares de julho; 

considerando as disposições da referida re
solução. as quais tlxam normas de orientação 
administrativa para o referido curso. 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - O Curso de Informações Oeo
grãtlcas será realize.do, em 1964, no perioc1o 
de 13 . a 24 de julho. 

.Art. 2.0 - Serão concedidas 25 (vinte e 
cinco) bôlsas de estudo na lmportãncla de · 
Cr$ 60 000 (sessenta mil cruzeiros) cada uma, 
aos candidatos selecionados pela Secretaria
Geral, dentre os Indicados pelos Diretórios Re· 
glonals. 

Art. 3.0 - Serão considerados professõres 
de geogratta, para efeito do presente curso, 
aquêles que, no ato da lncrtção, estejam re
gistrados no Ministério da Educação e Cultu
ra, ou forneçam prova de que o mesmo re· 
glstro se esteja processando. 

Art. 4.0 
- A gratificação "pro-labore" con

cedida aos conferencistas e professôres do curso 
será de CrS 13 000 (treze mil cruzeiros) e 
Cr$ 8 000 (oito mil cruzeiros), respectivamente, 
por conferência ou aula. 

Art. 5.0 - A despesa no montante de 
Cr$ 2 097 ()00 (dois m!lhões e noventa e sete 
mil. cruzeiros), correrá por conta das subcon· 
slgnações 2.1.(Jl - 4 - "Auxlllo às Entidades 
Culturais, Educacionais e outras", rubricas 
a) e j). 

Art. 6.0 - Para atendimento das despesas 
referidas no artigo anterior fica a secretaria· 
-geral autorizada a suplementar a subconslg· 
nação: 2.1.04 - 4 - "Auxlllo às Entidades 
Culturais, Educacionais e · outras, Item a) -
Curso de Informações Geográficas, - na 1m
pottâncla de Cr$ 897 000 (altocentos e noventa 
e sete mU cruzeiros), mediante destaque de 
lguàl parcela da mesma subcons!gnação, 
item 1)" - "Curso de Férias". 

Art. 7.• - A presente Resolução entrará 
em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário. 
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Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1964, 
ano XXIX do Instituto. Conferido e numera
do: (as.) Wilson Távora Maia, Chefe do Ga
blnente do Becretil.rio-Oeral; Visto e rubricado; 
(as.) Ten.-Cel. Waldir da Co11"ta Goldophtm, 
Secretário-Geral; Publique-ae: (as.) Gen. Agui
naldo Joll"é Senna Campos, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.º 673; DE 28 DE JULHO DE 1964 

Dispõe sôbre o auxilio financeiro aos Diretó
rios .Regionais de Geografia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, 

considerando o que consta das normas es
tabelecidas pela resolução n.0 650, de 11 de 
Julho de 1963, no tocante à fixação e dlstri• 
bulção do auxll1o aos Diretórios Regionais de 
Geografia; 

considerando que o aux!Uo aos Diretórios 
Regionais de Geografia é concedido não só de 
acordo com os programas de trabalho que os 
mesi;nos apresentam, como, também, a titulo 
de incentivo e consoante os recursos orçamen" 
tárlos e financeiros de que o conselho Nacio
nal de Geografia dispõe, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica a Secretaria-Geral autor!· 
zada a · fixar o aux!Uo financeiro aos Diretó
rios Regionais de Geografia nos seguintes quan
titativos : 

I - Território Federal do Amapá: Aux!· 
lio-progre.ma, de Cr$ 60 000 (sessenta 
mil cruzeiros para comemoração da 
Semana da Geografia e Aux!Uo Incen
tivo de Crt 200 000 (duzentos mil cru
zeiros) para material de consumo e 
prestação de serviços; visando à con-
solidação do DRG, no total de ..... . 
Cr$ 260 000 (duzentos e sessenta mil 
cruzeiros) conforme programa apre
sentado; 

II - Estado de Santa Catarina: Auxll1o
·programa de Cr$ 600 000 (seiscentos 
mil cruzeiros), para elaboração do Bo· 
letim Catarlnense de Geografia, con
forme programa apresentado; 

III - Estado do Rio de Janeiro: Aux!llo
-programa de Cr$ 1 000 000 (um mi· 
lhão de cruzeiros), para o Anuário 
Geográfico de 1964, conforme progra
ma apresentado; 

IV - Estado do Paraná: Auxlllo-progre.ma 
de Crt 1 000 000 (um mllhão de cru- -
zeiros), para o Boletim Geográfico, 
conforme programa apresentado; 

V - Estado de São Paulo: Auxfilo-progra
ma de Cr$ 1000000 (um milhão de 
cruzeiros), para o Atlas do Estado, 
conforme plano ·de trabalho apresen
tado; 

VI - Estado do Pará: Aux!l1o-incentivo de 
Cr$ 100 000 (cem mil cruzeiros), con
forme plano de trabalho apresentado; 

VII - Estado de Goiás : Aux!lio-programa de 
Cr$ 400 000 (quatrocentos mil cruzei
ros), conforme plano de trabalho 
apresentado; 

VIII - Estado da Bahia: Aux!llo-programa 
de crs 600 000 (seiscentos mil cru
zeiros), conforme plano de trabalho 
apresentado; 

IX - Estado do Ri.o Grande do Norte: Au
x!l1o-programa de Cr$ 100 000 (cem 
mil cruzeiros), conforme plano de 
trabalho apresentado; 

X - Estado do Piauí: Aux!Uo-lncentlvo de 
CrS 50 000 (cinqüenta mil cruzeiros); 

XI - Estado de Alagoas:' Aux!l1o-incentivo 
de Cr$ 100 000 (cem mil cruzeiros); 

XII - Estado do Acre: Aux!l1o-lncentlvo de 
Cr$ 50 000 (cinqüenta m11 cruzeiros); 

XIII - Território de Roraima: Auxll1o-incen
tlvo de Cr$ 50 000 (cinqüenta mil cru
zeiros). 

Art. 2.0 - A liberação dos aux!llos para 
os Diretórios Regionais de Geografia dos esta
dos de Goiás e Rio Grande do Norte só poderá 
ser feita mediante prova de que os mesmos 
estão regularmente organizados e apresenta
ção de programação das despesas que lrãÇ> rea
lizar. 

Art. 3.0 .,-- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, ·em 28 de julho · de .1964, 
ano XXIX do Instituto. Conferido e numera
do: (as.) Wilson Távora Maia, Chefe do Ga
binete do Secretário-Geral; Visto e rubricado; 
(as.) Ten.-Cel. Waldir da Corta Godolphtm, 
Secretário-Geral; PubUque-se : (as.) ·aen. Agui
naldo José Sentia Campos, Presidente. 

tste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Braslleir&" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
de Janeiro, GB 


