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Transcrições 

Considerações sôbre os rios Tocantins e Araguaia 
J . C. PEDRO GRANDE 

A principal cabecetra - Qual seria a principal cabeceira do rio dos 
Tocantins? Tem surgido esta questão de tempos em tempos, por inúmeras 
vêzes e autoridades diversas têm dado respostas diversas. Para uns, a nas
cente do rio irmão do Amazonas é a do Maranhão; outros consideram o nas
cedouro do rio das Almas como a verdadeira cabeceira do Tocantins, outros afir
mam ser o rio Uru ou Uruú o principal formador do rio em foco; e, ainda 
para outros, é o Paraná o verdadeiro rio Tocantins em seu curso superior. 
Mesmo o Tocantinzinho tem sido lembrado no concurso ao título de cabe
ceira principal do Tocantins . 

Contribuiu para esta disparidade, em boa parte, a divergência quanto ao 
local exato em que se forma o rio Tocantins. Fixou-a por decreto o govêrno 
goiano na confluência dos rios Maranhão e Almas. Antes dessa fixação de 
toponimia, era para uns o mesmo ponto o de partida do Tocantins; outros enten
diam o Maranhão até a foz do Tocantinzinho, considerando como Tocantins 
o curso do rio dai em diante; e outros faziam originar-se o Tocantins da junção 
das águas do rio Maranhão, prolongado até a foz do Paraná coni as águas dêste. 

Embora não com pormenores minimos, já dispomos de mapa bastante bom 
que possa auxiliar-nos a elucidar a questão: o mapa do estado, de 1961, orga
nizado pelo Conselho Nacional de Geografia, na escala de 1: 1 000 000. O cres
cente interêsse pelo importante rio do Brasil Central e afluentes, desde há 
decênios, vêm fornecendo levantamentos cada vez mais acurados . Lembramos 
o do engenheiro Odebrecht, que levantou os rios das Almas-Maranhão-Tocantins 
desde Jaraguá, em Goiás, até Marabá, no . Pará, para a Carta do Brasil, 1922. 
Também outros rios da mesma bacia tornaram-se conhecidos graças a levan
tamentos, alguns aerofotográficos e amarrados em pontos astronômicos. Eis 
por que já se pode confiar nos elementos cartográficos ao nosso dispor. 

É nossa tarefa, pois, verificar qual de dois determinados rios é maior. 
Entendemos que têm importância subordinada a fatôres como direção geral, 
povoamento das margens; maior navegabilidade; toponímia local e infor
mações locais, pois alguns ficam compreendidos nos três fatôres principais 
que, ao nosso ver, devem preponderar na escolha do formador principal de 
um rio: 

1 - o seu volume, expresso pela descarga/segundo, com o pêso 3; 
2 - a superfície de sua bacia hidrográfica, com o pêso 2; e 
3 - o seu comprimento, com o pêso 1. 

O que faz, de fato, a grandeza de um curso d'água, é o seu volume medido 
pela sua descarga por segundo; em segundo lugar, a superfície de sua bacia, 
e em terceiro, a sua extensão. 

Com esta orientação, procuramos estabelecer em primeito lugar qual dos 
dois rios é o maior; o rio das Almas ou o rio Uru ou Uruú, que por alguns é 
considerado o maior afluente do primeiro. Da medição cuidadosa resultou ser 
de 172 quilômetros o comprimento do Uru até o seu encontro com o Almas, 
onde sua bacia abrange 4 055 quilômetros quadrados. A mesma junção, chega 
o Almas, tendo percorrido 131 quilômetros, com a bacia cobrindo 4 522 quilô
metros quadrados. Não dispomos de elementos para dizer do volume de cada 
um dos dois rios à sua junção. Tratando-se de uma região de condições climá
ticas bastante homogêneas, é de se supor que a uma bacia maior corresponda 
maior volume d'água. 
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Pelo que ficou estabelecido acima, temos para 

1 - rio Uru: 172 X 2 X 4 055 X 3 X 4 055 : 4 055 ... 4 184 760; 
2 - rio das Almas: 131 >< 2 x 4 522 x 3 x 4 522 : 4 522 . . . 3 554 392. 

Daí, com o resultado para o rio das Almas igual a 1, temos o correspon
dente ao rio Uru igual a 1,364. Percebe-se que o rio Uru, devido ao seu curso 
mais longo, aparece como o rio maior. No entanto sendo de pouco relêvo a 
superioridade daí resultante, podemos considerar o rio das Almas o maior, dado 

· a sua bacia muito maior e o maior volume d' água . 
Outro ponto a merecer o nosso exame é a confluência Almas-Maranhão. 

Aí o rio das Almas completou 311 quilômetros de curso, com 19 053 quilômetros 
quadrados de bacia, ao passo que o rio Maranhão chega aí com a extensão 
de 280 quilômetros e abrange uma bacia de 14 333 quilômetros quadrados. Daí, 
pressupondo, com alguma razão, condições climáticas semelhantes senão iguais, 
que condicionavam volume d'água igual, temos para 

1 - o rio das Almas: 313 x 2 x 19 053 x 3 x 19 053 + 14 333 .. . 47 464 935; 
2 - o rio Maranhão: 280 X 2 x 14 333 x 3 x 14 333 + 14 333 . .. 24 079 442. 

Daí o coeficiente de 1_,9711 ou 1,97 que indica a indiscutível superioridade 
do rio das Almas que se baseia não apenas no curso mais longo, elemento de 
menor importância, mas acima de tudo, na sua bacia mais ampla e o volume 
d'água correspondente maior. Caberia, J;l(lis, ao rio das Almas manter o seu 
nome no trecho de rio até a foz do Paranã, a não ser que uma cuidadosa 
e insofismável medição da descarga de ambos os rios tenha demonstrado a 
superioridade do Maranhão nesse fator. 

Mais outro rio, deixado de lado o Tocantinzinho, é considerado, embora 
por muito poucos autores, o curso superior e principal formador do Tocantins: 
o rio Paraná. Os que sustentam essa tese que vamos examinar, consideram 
o Maranhão atá a confluência do Paraná. Há de elemento perturbador quanto 
a isso apenas o Tocantinzinho, daí se supor a existência do Tocantins já for
mado. :l!:sse rio de modo algum poderia ser a nascente do Tocantins: faltam
lhe todos os p<redicados para isso. 

O Tocantins (ou Maranhão, segundo alguns autores, ou Almas, como talvez 
devesse ser) atinge a afluência do Paraná aos 494 quilômetros, a contar da 
nascente mais alta do rio das Almas, e abrange uma bacia de 61 070 quilôme
tros quadrados. O rio Paranã mostra um curso mais curto, 563 quilômetros, 
ao passo que, com 64 080 quilômetros quadrados, é bem maior a sua bacia. 
Quanto à descarga seria de supor que a do Paraná fôsse apenas ligeiramente 
maior, em condições climáticas aparentemente iguais. Entretanto, em seu tra
balho O Vale do Araguaia-Tocanttns, o engenheiro Américo Barbosa de Oli
veira dá como resultado de sua medição cuidadosa da descarga, por segundo, 
para o Paraná: 265 metros cúbicos, e para o Maranhão 163 metros cúbicos. 

Assim, temos: 

1 - rio Maranhão: 694 x 2 x 61070 x 3 X 136 . . . 34 584190 400; 
2 - rio Paraná: 563 x 2 x 64 080 x 3 x 265 . . . 57 362 500 000. 

de onde resulta o coeficiente de l,6586 ou 1, 66, o bastante para assinalar que 
o Paranã, embora de curso mais curto, é de fato o rio maior, graças à sua 
bacia maior a à descarga comprovadamente maior oor segundo. 

Demonstramos com o que ficou exposto que de fato, é o rio Paraná o 
'curso superior do rio Tocantins, cuja cabeceira é, dessarte, perto da cidade 
de Formosa, de onde, de uma "água emendada", parte o Paranã-Tocantins 
e de onde defluem também águas para os rios São Francisco e Paraná. 

E quanto à balbúrdia na toponímia dos rios? Ora, deixemos isso como 
está ... 

. Tocantins ou. Araguaia? - Desde há algum tempo andamos intrigados ao 
_contemplar uma fotografia aérea, mostrando a junção dos rios Tocantins e 
Araguaia: aquêle, embora um curso d'água nada desprezível, no entanto pieque-
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no ao lado do Araguaia, de largura talvez duas vêzes maior, e que também 
determina a direção do rio até Marabá. 

Para termos uma noção mais nítida, fomos consultar o melhor elemento 
para isso; o mapa do estado de Goiás, 1962, 1: 1500000 e sôbre êle e fôlhas adja
centes da Carta do Brasil coligimos os dados que seguem. 

O rio Tocantins, através dos rios Uruú, Almas e Maranhão, alcança a 
junção com o rio Araguaia com 1 952 quilômetros de curso. Nesse encontro 
abrange uma bacia de 313 180 quilômetros quadrados. 

O rio Araguaia tem, prescindindo-se de algumas demonstrações locais sem 
grande voga, com Caiapó, Caiapõzinho - o seu nome desde a cabeceira no 
canto sudoeste de Goiás, na chapada da qual também descem afluentes para 
os rios Paraguai e Paraná. É longo o seu curso, pois com 2 074 quilômetros 
é que conflui com· o Tocantins. É bem maior do que a dêste a bacia do Ara
guaia que se estende sôbre 363 560 quilômetros quadrados. Faltam-nos dados 
sôbre a descarga de cada um dos dois rios à sua junção. Mas, se considerar
mos iguais a.s condições climáticas nas duas bacias vizinhas e, no entanto, 
cremos que a do Araguaia ap•resente maior pluviosidade - a maior bacia dêste 
rio, além de sua maior extensão, obtemos como resultado da comparação 
2,0952, isto é, com os dados acima alinhados apresenta-se o rio Araguaia duas 
vêzes e um pouco maior que o próprio Tocantins. Vemos que não nos enga
ra a vista que dava ao Araguaia cêrca do dôbro da largura do Tocantins. Ora, 
poderia também ter êste uma calha mais profunda. 

Evidentemente, é o Araguaia o maior dos dois rios. Por conseguinte, deve
ríamos chamar de Araguaia o rio a jusante da junção dos dois rios referidos. 

Autores modernos vêm fazendo justiça a essa circunstância, falando em 
"O Vale do Araguai-Tocantins", e não apenas o "Vale do Tocantins". Temos 
nos Estados Unidos da América do Norte um caso análogo; o Missouri'"Mississipi. 
Aquêle, já com 4 383 quilômetros de curso e uma bacia de 1372600 quilômetros 
quadrados, contribuindo com 14% para a descarga do rio em seu conjunto, desá
gua neste que tem apenas 2 084 quilômetros de curso com sua bacia de 444 160 
quilômetros quadrados, mas contribui com 18% da descarga reunida no siste
ma fluvial de seu nome. 

Não se acham isolados os casos Araguaia-Tocantins e Missouri-Mississipe. 
Não são freqüentes, mas nem por isso raros. Assim, temos na Austrália o 
Darling-Murray. Aquêle é bem mai.s longo, mas quase sempre sêco e não nave
gável por isso; êste é navegável em extenso trecho e costuma ser perene (isto 
é, já alguma vez secou) . É evidente porque o rio de curso menor navegável 
deu o nome ao sistema fluvial. 

Dos rios asiáticos, temos o Bramaputra-Ganges, aquêle o maior afluente 
dêste, que com uma extensão de 2 400 quilômetros é inferior ao primeiro com 
2 700 quilômetros, mas o supera com seus 1 120 000 quilômetros quadrados de 
bacia contra os 934 900 do Bramaputra. Salta aos olhos que era ao Ganges 
que cabe manter o nome para o rio resultante da junção: é maior o seu 
volume d'água, mais povoadas e desde há mais i tempo só conhecidas as suas 
margens, principalmente do curso médio e baixo, ao passo que o curso mais 
longo do Bramaputra é pouco povoado nos cursos médio e superior . Na Europa, 
é conhecido o caso do Vltava (Moldou) -Labe (Elba), na Tchecoslováquia. :mste, 
na junção com o primeiro, tem um curso bem mais curto e muito menor é 
sua bacia. E prova a sua descarga menor · o fato de êle se tornar navegável 
somente ao receber o Vltava que já é navegável a montante até a capital do 
país. Temos no Velho Continente ainda o Saône-Ródano, êste com 368 qui
lômetros quando recebe o Saône que aí completa 482 quilômetros de curso, 
tem a direção geral do rio reunido, supera o rio principal em superfície de 
captação, mas continua sendo o seu maior tributário, não obstante a sua 
maior importância econômica, 1>9is as suas águas que nascem em nível mais 
baixo, possibilitam a ligação com cinco canais da França. Ao rio Saône, por 
·sua vez, aflui o rio Doubs, com o mesmo volume e com um curso bem mais 
longo. Ainda o Yang-tze-kiang mantém, tendo apenas 140 quilômetros de curso, 
o seu nome, ao receber o seu afluente Ulan, já com 250 quilômetros. 
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Na Africa, é mais longo o rio Transvaal à sua junção com o rio Orange 
que conserva o nome. Em Moçambique, o rio Rovuma recebe como afluente 
o Luganda, apesar do curso de bacia dêstes maiores. 

Na América do Norte, temos ainda o rio Colúmbia, visivelmente menor 
que o seu afluente Snake river (rio da Cobra) . É o que se dá também com 
os rios Escambia e Conecuh, na Flórida, o rio Colorado que tem como afluente 
o Green, mais extenso . 

Na América do Sul, há a mencionar o rio Nechi, afluente do rio Cauca, 
êste do Magdalena, Colômbia, departamento de Antioquia, que tem como tri
butário o rio . Porce, bem mais longo, o New river, embora mais volumoso 
que o rio Curantine, na Guana Britânica; rio Kwitara, afluente do rio Uliwa 
que é tributário do rio Rupununi, que lhe é inferior, e que por sua vez desem
boca no rio Essequibo; o rio Garrapatas que aflui ao rio Sipi (menor que aquê
le) tributário do rio San Juan, na intendência colombiana do Chocó, da ver
tente do oceano Pacífico; o rio Saule, afluente do rio Guayres, na república 
do Equador; o rio Madre de Dios ou Mayu-tatá, na Bolívia, mais importante, 
em curso e volume, que o rio Beni; e do rio Genos, a.fluente do rio Senguerr, 
curso superior do rio Chico, afluente do rio Chubut, no sul da Argentina. 

Para citar casos brasileiros de um rio de menor percurso absorver outro, 
de maior desenvolvimento, temos como afluente da margem esquerda do rio 
Amazonas o rio Urubu, cujo tributário, o rio Urubuí, o supera em comprimento 
de curso; o rio Negro, superado pelo Uaupés, tanto em comprimento como 
bacia; o rio Aripuanã, inferior ao seu afluente, o rio Roosevelt (da Dúvida> 
em bacia e extensão de curso; e o rio Arari, do lago homônimo, é muito menos 
extenso que o rio Jenipapucu, que igualmente aflui ao mesmo lago (Pará, ilha 
de Marajó). Temos também o rio Guamá, no Pará, com bacia e, provàvelmente, 
volume d'água menor, receber como tributário o rio Capim, bem mais extenso, 
pois a nascente de seu formador principal, o rio Surubim, situa-se no estado 
do Maranhão. Há, no entanto, a considerar que ao longo do Guamá, de povoa
mento mais antigo, encontramos três cidades paraenses: São Domingos do Ca
pim, São Miguel do Guamá e Ourém, ao passo que nenhum núcleo urbano 
de alguma importância existe às margens do rio Capim. O engenheiro Renato 
Barroso, que levantou boa parte de seu curso, encontrou alguns poucos sítios, 
esparsos e. . . ruínas de aldeias. 

Interessante também é caso do riacho Sêco-Maxaranguape, no Rio Gran
de no Norte . Aquêle, um curso d'água quase que permanentemente sêco, de 
perto da cidade de João Câmara, ex-Baixa Verde, e já tem seus 45 quilômetros 
quando é alcançado pelo "rio" Maxaranguai:pe, que, curso perene, nasce num 
poço dentro da vila de Maxaranguape, ex-Pureza. A poucos metros de sua 
nascente - não passará muito de uma centena - recebe o riacho Sêco, e, 
para nós do sul, um filete de menos de metro a metro e pouco de largura, 
continua como o "rio Maxaranguape". Tal é, no Nordeste a importância de 
um curso d'água perene que, no caso, não considera a enorme extensão do 
riacho Sêco que é. . sêco mesmo. 

Há, pois, semoire uma razão forte por que acontece, como nos casos citados, 
ser o rio de menor extensão, de menor bacia hidrográfica, e, algumas vêzes, 
mesmo de volume bastante menor impor seu nome à confluência das águas. 
Tal se deu no Missouri-Mississipi . l!:ste já era conhecido quando os explora
dores franceses Marquette e Joliet, ao descerem-no descobriram a foz do Mis
souri, em 1673. E Mississipi ficou sendo o nome também do rio que daí se en
caminha ao golfo do México. 

Quanto ao Tocantins, foi êste descoberto pela foz, pelos franceses em 1610 
e 1613. Os jesuítas prosseguiram na faina de desvendar as margens dos rios 
e expedições de portuguêses já então vinham encontrar-se com as bandeiras 
que, à cata de ouro, descobriram o rio pelas nascentes. E as margens do rio 
Tocantins e de seus afluentes foram se povoando, enquanto as d.o rio Araguaia 
sómente mais tarde tiveram seu povoamento, escasso até hoje. 

Foi, pois, acima de tudo, a prioridade no povoamento que firmou o nome 
do rio Tocantins, ao menos desde a junção dos rios Uruú-Almas-Maranhão e 
Paraná. 



O problema de classificação dos fatos 
geomorf o lógicos* 

ANDRÉ CAILLEUX 
e 

JEAN TRICART 

Há alguns decêni!>~, existe certa flutuação na classificação dos fatos geo
morfológicos. O mesmo não acontecia, no comêço do século, quando os esque
mas davisianos, ainda recentes, eram comumente admitidos. Apresentavam um 
quadro cômodo: a concepção cíclica permitia repartir as formas em jovens, 
maduras, e velhas. Mas, desde então, os progressos da pesquisa permitiram 
acumular uma quantidade ponderável de fatos novos, entre os quais nem todos 
se enquadram nos esquemas. A própria noção de ciclo, que se revela por de
mais impregnada de antropomorfismo para ser plenamente válida, foi subs
tituída .pela de evolução, de uma evolução irregular, complexa., mas sem ver
dadeiros retornos ao passado. As concepções geomorfológicas de outrora eram, 
exclusivamente, voltadas para a explicação estrutural, combinando-a ao con
ceito cíclico. A. Cholley (1950) mostrou quanto esta maneira de ver era insu
ficiente, e insistiu sôbre as diferenças consideráveis que o clima introduz na 
geomorfogênese, sem que se exclua, naturalmente, a função da estrutura. 
Trata-se de um alargamento de nossa concepção das coisas, de um enrique
cimento que nos torna mais aptos a entender a natureza, a observar os fatos 
novos. 

Mas, é possível, atualmente, ir ainda mais longe. 
Foi o que nos estimulou a apresentar os princípios de classificação geomor

fológica. Trata-se, evidentemente, de um quadro provisório que deverá ser re
tocado quando houver qualquer descoberta importante. Contudo, pareceu-nos 
útil apresentá-lo, pois as classificações constituem instrumento cômodo de pes
quisa. Oferecem um quadro no qual as observações podem ser inseridas. Atraem 
a atenção para as analogias e diferenças dos fenômenos e sugerem pesquisas 

nov~~ necessidades igualmente fortes nos induziram a elaborar êste esque
ma. ,Uma proveniente de nosso esfôrço de atualização Cmise du point) dos conhe
cimentos atuais, levado adiante no preparo de um tratado de geomorfologia, 
do qual vários tomos já foram publicados sob forma provisória. A outra neces
sidade, de ordem prática, foi a das pesquisas de geormoifologia aplicada e, 
notadamente, da confecção de cartas geomorfológicas, como a do delta do Se
negal, elaboradas pelo LIGUS sob a direção de J. Trlcart 0955). Fomos, in
duzidos a distinguir dois princípios fundamentais de classificação: um prin
cípio dinâmico e um princípio dimensional.· 

O principio dinâmico consiste em classificar as formas de acôrdo com os 
mecanismos que lhes deram origem, quer êstes mecanismos dependam da ação 
predominante das fôrças externas, como um leito fluvial, uma praia. marinha, 
um Inselberg, quer dependam de fôrças internas, como um vulcão, um horst, 
uma fossa oceânica profunda. 

O princípio dimensional resulta da consideração dada a um outro aspecto 
da natureza: a dimensão das formas. Está ligado à noção, tão eminentemente 

• Extraido dos Annalea de Géographie, n.• 349, maio-Junho de 1956. Tradução de Olga 
Buarque Lima. 
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geográfica, de escala. Por essência, é quantitativo, enquanto o princípio dinâmico 
é, atualmente, qualitativo. 

Torna-se necessário, portanto, precisar-se, antes de tudo, as relações do 
qualitativo e do quantitativo, em geomorfologia. 

I - QUALITATIVO E QUANTITATIVO EM GEOMORFOLOGIA 

Qualitativo e quantitativo não devem ser oposto de modo mecânico: cada 
um dêles corresponde a um aspecto dos fenômenos e, como tais, acham-se es
treitamente ligados um ao outro. 

Qualquer modificação quantitativa, suficientemente importante, leva a uma 
mudança qualitativa. Esta idéia, posta em evidência em outros domínios por 
F. Engels, em sua Dialética da Natureza, e que se revelou tão fecunda em fí
sica, foi implicitamente admitida pelos geógrafos, quando distinguiram . as bou
tonnteres, do gênero da região de Bra.y, e as combes do relêvo, chamado ju
rássico. De fato, em ambos os casos, a disposição das camadas é a mesma: 
um bombeamento anticlinal; as relações do relêvo e da estrutura análogas: uma 
depressão que coincide com o a.rqueamento anticlinal; os problemas genéticos 
de ig~al natureza: admite-se, cada vez mais, que esta inversão do relêvo se 
tornou possível pelo truncamento da parte convexa do anticlinal por uma su
perfície de erosão que atinge a rocha friável, subjacente à camada dura su
perficial. Entretanto, o geógrafo distingue as boutonnieres das combes. Dis
tinção, aliás, inteiramente empírica: Emm. de Martonne estuda o Bray com 
as bacias sedimentárias, a.s combe.s com o relêvo dobrado, conhecido como ju
rássico, sem levantar o problema da comparação destas duas formas. Fala de 
cu.estas em relação aos taludes que orlam o Bray, de cristas para os que cir
cundam as combes. Não cogitou, porém, de fornecer os critérios que permitem 
distinguir boutonnieres e combes. O problema metodológico permanece inal
terado. 

Exemplo significativo, que mostra t~da a importância das relações mútuas 
dos conceitos de quantitativo e de qualitativo. 

A diferença, de fato, entre boutannieres e combes é, essencialmente, de 
natureza quantitativa. 

Os mergulhos dos flancos do Bray são em média, de apenas lll.eio a um 
grau, enquanto os das camadas que constituem as cristas de uma combe ju
rássica estão, geralmente, compreendidos entre 10° e 30°. Acima de 40°/45°, as 
cristas assimétricas são substituídas por barras simétricas, pois a superfície 
etrutural do reverso é, então, bastante forte paxa que fragmentos de rochas 

• escorreguem em éboulis de gravidade, exatamente como o fazem em sua frente. 
Sendo os processos idênticos, as noções de frente e de reverso só têm impor
tância do ponto de vista da disposição geológica das camadas e deixam de ser 
determinantes para o próprio aspecto do relêvo. Observa-se, assim, nas camadas, 
alternativamente duras e tenras, que apresentam um mergulho monoclinal sô
bre os flancos de um bombeamento anticlinal, três tipos, nitidamente, diferen
tes de taludes: 

- cuestas, quando o mergulho é de, sômente, alguns graus; 
- crista, quando está compreendido entre, aproximadamente, 10º e 30°; 
- barras ou hogbacks, quando ultrapassa 40º/45º. 

Estas diferenças puramente quantitativas no mergulho introduzem dife
renças qualitativas no relêvo; uma cuesta não é uma ba.rra. Importa precisá-las, 
o que, até o presente momento, ainda nãó foi realizado de modo sistemático. 
Isto supõe a análise, particularmente aprofundada, dos fatos de determinadas 
camadas, aquelas em que se produzem as mudanças qualitativas: passa.gem das 
cuestas às cristas e das cristas às barras. 

Deve-se entender bem que os mergulhos das camadas podem ter, teõrica
mente, qualquer valor compreendido entre Oº e 90°. No problema dos escarpa
mentos, em estrutura monoclinal, é possível considerar-se a série dos valôre.s 
do mergulho como uma "série contínua", enquanto a série das formas topo
gráficas é uma série descontinua, formada pela "justaposição" de tipos dite-
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rentes, tendo cada qual propriedades qualitativas originais. A confrontação des
tas duas séries faz aparecer a noção de "soleira". 

Passa-se de crista à barra quando sôbre o -reverso do escarpament.o, em es
trutura monoclinal, aparece um fato nôvo, o éboulis de gravidade. Sómente a 
análise mecânica dêste processo permite determinar o valor da soleira: sabe-se 
que a partida dos blocos, que formam os éboulis de gravidade, só pode ser efe
tuada nas vertentes, cujo declive ultrapasse 40º/45°. l!: necessário, de fato, para 
que a partida dos éboulis se realize, um declive sensivelmente superior ao de
clive de equilíbrio dos éboulis, aquêle adquirido pelos blocos, no local em que 
se acumularam, e que varia de 30º a 39°, de acôrdo com as formas e as rugo
sidades. 

Na zona de passagem entre cristas e cuestas, o problema é análogo, porém 
mais complexo, e quase não foi ainda estudado, o que nos incita à prudência. 
Notemos, entretanto, que, nà formação da.s f·rentes de cuestas, em clima úmido, 
as fontes desempenham um grande papel. Ora, quando o mergulho aumenta, 
a importância que tinham diminui. Torna-se desprezível no caso das cristas. 
~ste é um dos 1atôres que parece intervir na determina.ção da soleira cristas
-cuestas. Provàvelmente não é o único. 

Devemos notar que, no problema dos taludes em estrutura monoclinal, só 
fizemos, ·até o presente momento, intervir nos processos mecânicos, encarando 
apenas um dos aspectos do problema, relativo a uma parte limitada. da super
fície do globo. Nos climas áridos, as fontes, pràticamente, não intervêm na 
formação das frentes de cuestas. Por sua vez, não o fazem nos climas frios 
de pergelissolo. Pode-se supo-r que a soleira, ainda a ser determinada, entre 
cuestas e cristas, tenha sido influenciada e não possua o mesmo valor nas di
ferentes zonas morfoclimátícas. De igual modo, os éboulis de gravidade, que 
comandam a soleira entre cristas e barra.s, são próprios aos sistemas morfoge
néticos de componente mecânica importante. Seu papel é reduzido na medida 
em que a cobertura vegetal é mais desenvolvida. Fundamentais, nas alta.s mon
tanhas das_ latitudes média.s, quase não intervêm nas savanas ou nas florestas 
intertropicais, onde a raridade extrema dos éboulis ao sopé dos declives abrup
tos, é um traço, freqüentemente, notado pelos observadores. 

Assim, diferenças puramente qualitativas, no sistema morfogenético, rela
cionadas ao clima, introduzem mudanças no valor das soleiras, o que já foi 
demonstrado, que permitem distinguir cuestas, cristas, barras. 

Qualitativo e quantitativo são, apenas, dois aspectos da mesma realidade 
da natureza. Estão ligados. Qualquer modificação de um repercute no outro, 
como foi demonstrado por F. Engels, mas, de um modo mais ou menos perceptí
vel por meio das técnicas atuais de observação. 

Tais repercussões não são forçosamente progressivas. A duplicação do mer
gulho entTe 1/2 e 1 grau modifica bem menos a topografia do talude de es
trutura monoclinal, que a duplicação do mergulho de 5° a. 10º, ou de 25º a 
50°. Há, na série dos valôres, camadas privilegiadas, em que a fraca modifica
ção de um dos elementos provoca, no outro, grandes repercussões. Nelas é que 
a soleira é transposta. 

Tomemos o caso dos processos de solifluxão fria desencadeada pela inter
venção do gêlo. O element.o determinante é a proporção de limon, cujas partí
culas são compreendidas entre 2 e 50 microns. Casagrande mostrou que uma 
proporção de 2 por 100 destas particula.s provocava a tumefação da formação 
que as contém, em conseqüência das segregações do gêlo. J. Tricart (1956) pôde 
provar que êste valor crítico tinha importância primordial na evolução das 
vertentes em clima periglaciário. Nos lugares em que a rocha que geliva for
nece menos de 2 por 100 de limon, a.s vertentes evoluem sob a influência dos 
éboulis de gravidade, na medida em que o declive inicial o permite. Recuam, 
então, paralelamente a si mesmas, sem descer. entretanto, além de uma incli
nação média de 30º/35º. Pelo contrário, quando a rocha libera mais de 2 por 
100 de limon, em conseqüência da gelivação, · os detritos são evacuados por 
solifluxão e o declive-limite, que permite o esvaziament.o, é tanto mais suave, 
quanto mais elevada a. proporção do limon. As vertentes podem, então, adqui
rir um declive cada vez mais fraco, deslocar-se sôbre suas bases. Certas ver
tentes evoluem, em cima, de acôrdo com o primeiro caso e, mais em baixo, 
conforme o segundo, índice provável de uma diminuição progressiva dos detri
tos finos. 
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As relações entre qualitativo e quantitativo fazem, assim, aparecer a pos
sibilidade de aplicar à geomorfologia uma noção fundamental das ciências na
turais, a de "limiar de valor crítico", cuja determinação implica o apêlo a me
didas tratadas de modo estatístico. Abrindo, dêsse modo, uma nova perspec-
tiva à nossa disciplina. · 

Mas, há igualmente outra noção fundamental, que decorre destas mesmas 
relações: a noção de "freqüência". 

Retomemos nosso exemplo inicial : a comparação das boutonnieres e das 
combes. 

Há, entre o Bray e esta ou aquela cambe jurássica, além da diferença 
dos mergulhos, outra diferença: fundamental: a das escalas. O Bray tem 100 
quilômetros de comprimento e uma largura máxima de 30 quilômetros. As 
combes habituais, do Jura, têm, apenas, 5 a 10 quilômetros de comprimento 
e 3 a 5 de largura. Grosso modo, suas dimensões lineares são dez vêzes meno
res; esta diferença é, aliás, ligada, geomêtricamente, à dos mergulhos e, talvez, 
também, a uma diferença na escala cronológica. 

o bombeamento anticlinal do Bray vem de muito longe: teve inicio no 
fim do cretáceo. De fato, a superficie infra-eocena corta camadas cretáceas 
cada vez mais antigas na direção ao eixo anticlinal. O anticlinal continuou, 
em seguida, a funcionar, de modo brusco e em arrancas, durante todo o Ter
ciário, deformando, sobretudo, as camadas oligocenas. A tendência tectônica an
ticlinal manifestou-se, assim, durante uns cinqüenta milhões de anos. As combes 
jurássicas típicas, pelo contrário, parecem, de mOdo geral, ter-se formado du
rante um período multo mais curto. & do Jura oriental remontam ao mioceno 
inferior, na. melhor das hipóteses, a uma vintena de milhões de anos. Haveria, 
mesmo, algumas, cuja gênese teria sido ainda mais rápida. A diferença quan
titativa corresponde, na realidade, a uma diferença qualita.tiva essencial : as 
boutonnieres são típicas das estruturas de plataformas, nas quais os movi
mentos tectônicos são menos amplos, e se estendem sôbre períodos mais lon
gos, e a mobilidade da crosta terrestre é mais fraca, enquanto as combes são 
características das dobras de cobertura, que afetaram a zona de transição entre 
plataformas e geossinclinais, zona que participa, por isso, da mobilidade par
ticularmente grande dêstes últimos. 

Boutonnieres e combes pertencem, assim, a duas séries tectodinâmicas dife
rentes. 

Estas duas séries não são irredutíveis. Sua própria justaposição na super
fície do globo é lnse:parável das formas de contacto, das formas de transição, 
cujos caracteres decorreriam de uma e de outra. As estruturas jurássicas cons
tituem justamente uma delas, o que explica que produzam formas, como as 
combes que apresentam pontos comuns com certas formas das regiões de pla.
taforma, na ocorrência, as boutonnieres. O norte da Alemanha herciniana, nas 
regiões de Hanover, de Munster; de Kassel, apresenta uma série de formas de 
transição entre estruturas dobrada e tabular (montes do rio Weser) que resul
tam de amarrotamentos (froissements) em estrutura de plataforma. Mas o 
espírito científico não se assemelha ao do apreciador de curiosidades. A peça 
rara o interessa, mas não esquece que ela é uma peça entre outras . O cientista 
deseja estabelecer leis, o que quer dizer que, de preferência, procura o comum, 
o habitual. Neste ponto, intervém a noção de freqüência. 

Todos os mergulhos entre o0 e 9-0º estão representados na natureza porém 
de "modo mais ou menos abundante". A curva não é uma curva gauss (en
cloche) simples, regular. Mostra diferenças de freqüência entre as diversas ca
madas de valôres de mergulhos. Os mergulhos de 0° a 5º são e.xtremamente 
espalhados pela superfície do globo. Correspondem às estruturas de coberturas 
sedimentares de plataformas, falhadas ou não, que cobrem perto da metade 
das terras emersas. Os de 5º a 10º são muito menos difundidos, pois correspon
dem às estruturas de tra!lsição. Ao contrário, entre 15° e 25°, reencontra-se um 
máximo secundário fornecido pelas cadeias, apresentando ou não acavalamen
to. outro máximo secundário, sôbre o qual não é possível estender-nos aqui, 
aparece em tôrno de 600 e 70°, principalmente nas cadeias dobradas muito an
tigas, pré-cambrlanas. 

Devemos notar que cada uma destas máximas de freqüência tem suas re
percussões geomorfológicas; os pequenos mergulhos (0°-5°) são os dos relevos 
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de cuestas; os mergulhos médios Cem tôrno de 20º), os das c·ristas; os mergu
lhos grandes (50°-60º) , os das barras e dos relevos "apalachianos". A coincidên
cia não é fortuita: pelo fato de êstes mergulhos serem mais freqüentes, sua 
influência sôbre o relêvo foi relevada empiricamente, e as formas correspon
dentes transformadas em tipos. 

Chegamos, assim, a algumas conclusões metodológicas que constituem o pon
to de partida indispensável a qualquer tentativa de classificação dos fatos geo
morfológicos: 

1 - A morfologia, cujo objeto é, particularmente, complexo, sintético por 
natureza, em relação às outras ciências naturais mais analíticas, encontra-se 
atrasada em seu desenvolvimento. Em vez de se enclausurar num ra.ciocínio 
abstrato, que termina fatalmente em esquematizações mutiladoras, deve levar 
em conta os resultados das outras ciências na.turais e os progressos que auto
rizam as concepções gerais e: os métodos. Contràriamente às asserções de 
H. Baulig 0949), a geomorfologia não possui "lógica própria", diferente da
quela das outras ciências naturais. Tem apenas "objeto próprio". Os métodos de 
raciocínio que lhe seriam peculiar, na realidade, nada mais são que o reflexo 
de seu atraso. Tal é, notadamente, o caso da concepção de finalidade, que ainda 
impregna, de maneira por vêzes equívoca, as publicações de H. Baulig, rela
tivas ao ciclo de erosão. 

2 - Até o presente momento, sobretudo na França, as pesquisas foram por 
demais empíricas e a discussão dos problemas de metodologia científica e de 
concepções gerais bastante descurada. A organização administrativa de nossa 
disciplina. que, com raras exceções, a separou das outras ciências naturais, é, 
em parte, responsável. Mas, há outras causas. Nossas pesquiSas são Tealizadas 
de modo muito individual e isolado. Não confrontamos bastante nossos métodos 
e nossos resultados; seriam necessários colóquios freqüentes e bem organizados. 
Sentimo-nos extremamente constrangidos pela insuficiência de recursos, tanto 
em pessoal quanto em material; para muitos, o trabalho constitui ainda um 
artesanato; realiza·r sínteses nestas condições é acrobacia. Ora., as slnteses são 
indispensáveis para reunir os conhecimentos já adquiridos, ordená-los, e, su
blinhando as deficiências, sugerir novas pesquisas. O sucesso de Davis justifica-se 
pelo fato de, na época., ter proposto tal síntese. Mas os conhecimentos acumu
lados, desde então, são tão numerosos que uma nova síntese, por sua própria 
base, só poderá ser realizada coletivamente. Por outro lado, deverá ser aberta, 
apta a acolher novas aquisições, a. ser modificadas para poder integrá-las. Não 
deverá ser rígida como o sistema davisiano, sob pena de frear o progresso. De
verá ser uma síntese coletiva e permanente. A presente tentativa repousa sôbre 
estas concepções e sôbre pesquiSas coletivas, dirigidas pelos técnicos do Labora
tório do Instituto de Geografia da Universidade de Estrasburgo e pelos autores. 
Ni::;to xeside, a nosso ver, uma de suas principais justificativas. 

3 - O desenvolvimento da geomorfologia importa na confrontação perma
nente entre aspectos qualitativos e quantitativos dos fatos. A análise dos pro
cessos, negligenciada por Davis, · para quem constituía a última de suas preo
cupações, deve ocupar o primeiro lugar, tanto nas pesquisas de campo, quanto 
nos trabalhos de Laboratório. Por êste motivo, uma classificação geomorfoló
gica não deve basear-se no grau de evolução, forçosamente vago e difícil de 
ser precisado, mas .:;ôbre os processos em suas combinações mútuas e sôbre a 
dinâmica da geomcrfo~ênese. Um melhor conhecimento du.• µrocessos, da di
nâmica chegará, necessariamente, às determinações quantitativas. Estas, por sua 
vez, permitirão determinar o aspecto qualitativo dos fenômenos, fixando o valor 
numérico das soleiras. Mas êste estudo dinâmico não poderia ser suficiente. 
Deve ser realizado on determinada escala, uma vez que os mecanismos variarr.. 
je acôrdo com a escala, como a física o demonstra. 

Se, no estado atual das coisas, não é ainda possível combinar sitemàtica
mente o princípio dmitmico e o princípio dimensional (escala) . pelo menos é 
posi;ível esperar-se que isto se realize no futuro. 

II - PRINCíPIO DINAMICO 

As várias formas de relêvo nada mais são que aspectos de uma superfície 
de contacto; de um lado, a crosta terrestre ou litosfera e, de outro, o ar, a 
água, os sêres vivos e os gelos - atmosfera, hidrosfera, biosfera e criosfera. 
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Esta superfície de contacto acha-se submetida a esforços antagônicos: de um 
lado, as deformações tectônicas e as extrusões vulcânicas, que tendem a acen
tuar as irregularidades; de outro, as fôrças externas que, a maior parte das 
vêzes, e em certa medida, tendem a reduzi-las. Seus aspectos, isto é, as formas 
do relêvo, registram as vicissitudes dêste antagonismo. Noção elementar, por 
certo, mas da qual ainda não se extraiu todo o partido possível. Esquecendo-a, 
perdemo-nos, por vêzes, em concepções empíricas que dificultam o progresso 
de nossa disciplina. 

Esta noção consegue, devido justamente ao seu caráter muito geral, esta
belecer um quadro para o conjunto dos fatos que estudamos. 

Definir o lado interior da superfície de contacto consiste, simultâneamente, 
em caracterizar a estrutura, a disposição das rochas e sua natureza litológica, 
as deformações tectêlnicas e as ocorrências magmáticas, enfim, tudo aquilo que 
é influenciado pela dinâmica interna do globo, ou cuja influência passada ainda 
é perceptível (por exemplo, as disposições tectônicas que resultam de movimen
tos que já cessaram). 

Definindo-se o lado exterior da superfície de contacto, consegue-se, de iní
cio, distinguir as regiões emersas e as submersas, isto é, o Telêvo subaéreo e o 
relêvo submarino, sujeitos a mecanismos morfogenéticos radicalmente diferen
tes; é possível ainda distinguir o relêvo subglaciário. Deve-se, finalmente, levar 
em conta a biosfera, mais ou menos densa segundo as zonas da superficie ·do 
globo. Aqui, os corais edificam atóis, acolá a floresta densa. pluvial interpõe en
tre a litosfera e a atmosfera espêsso anteparo de matéria viva e de solo; além, 
ao contrário, uma biosfera, particularmente tênue, deixa a litosfera, por assim 
dizer, em contacto com a atmosfera. 

Verifica-se, dêsse modo, claramente que, na geomorfogênese subaérea, a in·· 
fluência do clima reveste duas moladidades diferentes, que correspondem aos 
caracteres da biosfera: uma influência direta nos lugares em que a biosfera é 
mais tênue, uma influência indireta onde ela é densa. Resulta um contraste 
do mais alto grau, o que opõe as regiões desérticas às regiões densamente ha
bita.das pelos sêres vivos, plantas e animais. 

Nas regiões desérticas, os processos de meteorização agem sob a dependên
cia direta e automática do clima: gêlo, variações de temperatura, alternâncias 
de dessecação e de umidade no que se refere aos principais processos mecânicos, 
dissolução simples em relação aos fenômenos químicos. As ações do lençol de 
escoamento difuso (ruissellement), do escoamento fluvial concentra.do, do ven
to, exercem-se sem obstáculo; são, diretamente, função do relêvo preexistente 
e da litologia. As influências estruturais são valorizadas com rara nitidez, em
bora de acôrdo com modalidades que variam, evidentemente, com o próprio 
clima; é, então, que se pode observar a. erosão diferencial em estado puro: o 
cinzelar de margas pelo ravinamento, o aparecimento de urna cornija abrupta 
de rocha coerente, em meio árido quente, ou uma sucessão de cornijas abruptas 
e de taludes de aesmoronamentos, em rochas irregularmente gelivadas, sob con
dições periglaciárias. 

Nas regiões em que a biosfera é densa, os fatos se passam de modo dife
rente: o anteparo existente entre a litosfera e a atmosfera modifica a.s ações 
meteóricas. "Sob floresta densa, o vento não afeta a superfície do solo: nem 
chega mesmo a atingi-lo. Na relva espêssa, a. água que escorre não alcança o 
solo e só consegue entalhar a cobertura ~egetal nos lugares em que é, suficiente
mente, concentrada; a densidade dos talvegues elementares é 10 a 100 vêzes 
mais fra.ca que nas rochas nuas. Para convencer-nos, basta comparar as bad 
lands das regiões ressequidas e as garupas argilosas da Normandia. Naquelas, 
uma pequena ravina de 2 em 2, ou de 3 em 3 metros. Nestas, um riacho pregui
çoso, simples -porejamento na relva de uma baixada, em cada quilômetro. As 
variações de temperatura se amortecem sob a cobertura da folhagem e, ainda 
mais, ao atravessar um solo espêsso. Em zona equatorial, as variações de tempe
ratura, essencialmente diurnas, só afetam as rochas matrizes nos pontos em que 
elas se encontram totalmente desnudas, como nos pães-de-açúcaT. Nos outros 
lugares, a onda térmica diurna penetra, no máximo, de 20 a 25 cm, portanto 
bem menos profundamente que a base do solo. As variações de umidade são 
amortecidas pela vegetação que retém grande parte das gôtas de chuvas, mas 
condensa o orvalho e o nevoeiro, e pelo solo que desempenha o papel de es
ponja. Sob os climas temperados quentes, as enchentes só se produzem quando 
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as chuvas são suficientemerite importantes para saturar os poros do solo. Tôda 
a dinâmica geomorfológica acha-se, assim, modificada pela interposição da 
biosfera. 

Muitas falhas da geomorfologia atual resultam de um conhecimento por 
demais incompleto do papel de anteparo desempenhado pela biosfera: atual
mente, ainda não dispomos de medidas comparativas, bastante numerosas, das 
variações de temperatura e de umidade na superfície do solo ou em profundi
dades determinadas, e no ar sob abrigo, nas diferentes zonas biogeográficas 
ao globo. Deficiências que resultam, em grande parte, do freio que o conceito 
de "erosão normal" contrapôs às observações e que, por sua vez, favoreceram 
a manutenção dêste conceito errôneo. 

Qualquer estudo sôbre as condições de formação dos relevos ao ar livre 
deve partir da consideração dada. à biosfera, isto é, repousar sôbre as divi
sões biogeográficas do globo. Importa, entretanto, completá-las peio estudo das 
repercussões diretas do clima sôbre o modelado que chega a distinguir, por 
exemplo os desertos glaciários e periglaciários, os desertos com invernos frios 
e os desertos sem invernos, etc. 

Nosso conhecimento ainda. muit.o rudimentar do 1-elêvo submarino não nos 
permite discutir pormenorizadamente a intervenção dos fatôres biológicos neste 
meio. A influência da biosfera não pode, entretanto, ser desprezada: basta 
evocar o papel das construções coralígenas, o papel protetor das algas, demons_. 
brado pelos neerlandeses, ou a porção das acumulações de conchas, em certos 
sedimentos. 

Chega-se, assim, do ponto de vista da dinâmica externa, a um zoneamento 
do globo em função dos tipos de meios biogeográficos e das influências cli
máticas diretas, já evidente no modelado subaéreo, mas ainda confuso em re
lação ao relêvo submarino, insuficientemente conhecido. 

Ao abordar a influência das fôrças internas sôbre o relêvo, devemos con
cebê-la de maneira dialética. Com efeito, não é possível conservar integral
mente os postulados davisianos, que consideravam as deformações tectônicas, 
fenômenos muito mais rápidos que a erosão, encarando-os com verdadeiros aci
dentes, brutais, pràticamente instantâneos em relação à elaboração do relêvo. 
Inspirado pelas teorias catastróficas dos antigos geólogos, o postulado chegara· 
a excluir tôda interação entre fôrças externas e internas, a dar sôbre a for
mação do relêvo uma visão unila.teral ou uma sucessão de visões unilaterais. 
Exemplifica-o, de maneira particularmente esquemática, o conceito de "reju
venescimento": uma penepfanície é levantada, depois entalhada por uma reto
mada de erosão, desencadeada pelo próprio levantamento. 

Pelas observações, ainda pouco sistemáticas, efetuadas por geodesista.s, por 
geólogos, por geomorfólogos, pode-se concluir que a velocidade das deformações 
tectônicas é extremamente variável. Os nivelamentos de precisão e o estudo 
dos marégrafos mostram-nos uma crosta terrestre ·em perpétuo movimento, 
sujeita. a incessantes deformações, muitas vêzes irregulares, outras bruscas e 
aos arrancas (saccadés). Tal elemento de superfície se eleva durante alguns 
decênios, depois se afunda durante o decênio seguinte, geralmente com velo
cidades bem maiores que as velocidades médias resultantes que podem ser ve
rificadas na escala geológica, o que se explica justamente pelas mudanças de 
direção e pelo deslocamentos de eixo dos movimentos, durante períodos .muito 
breves. Tais deformações pouco influem na morfogênese, pois são muito curtas. 
O que importa é a resultante. Ora, justamente, as velocidades médias das de
formações da crosta terrestre são das mals variáveis. casos, relativamente, pre
cisos ·mostram diferenças da ordem de 1 a ·100. Ora, as velocidades de ablação 
média, em bacias fluviais de alguns milhares de quilômetros quadra.dos, apre
sentam variações da mesma ordem de grandeza, em função tanto da natureza 
das rochas, quanto do clima. 

Dêsse modo, casos muito diferentes podem .realizar-se de acôrdo, de um 
lado, com as velocidades relativas das deformações tectônicas, de outro, com 
a ablação. Caso extremo é o das regiões de rochas muito resistentes, erguen
do-se muito ràpidamente, como o escudo escandinavo no pós-glaciário. Com 
um máximo superior a lm por século, sua velocidade de soerguimento ultra
passa, provàvelmente, a velocidade média dos Alpes, no neógeno, calculada 

· aliás sôbre um período 300 ou 400 vêzes mais longo. O resultado deveria .ser 
uma ablação acelera.da. Na realidade; ela se produziu, apenas, nas formações 
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pós-glaciárias de elementos sem coesão, depósitos litorais e de fiordes. Em ou
tros lugares, as rochas são por demais duras e as morenas muito grosseiras; 
o próprio embasamento cristalino foi ainda pouco entalhado pelos rios e a 
dissecação dos interflúvios de rocha matriz é ainda menos adiantada. A quase 
totalidade de soerguimento tectônico se encontraria sob a forma. de um au
mento de altitude média, não fôsse ·o levamento glácio-eustático do nível ma
rinho. Exemplo oposto, igualmente extremo: o das colinas subcarpáticas ro
menas . Nelas, os dobramentos se realizaram desde o Plioceno, e anticlinais de 
várias centenas de metros de altura se constituíram. Nada ou quase nada os 
identifica no relêvo e são conhecidos, essencialmente, pelas sondagens petro
líferas. As formações marga-arenosas são, de fato, friáveis e facilmente car
regadas. Ao mesmo tempo ein que o solo se levanta, a ablação, acrescida, tende 
a fazer desaparecer as irregularidades que surgem. Ablação e tectogênese cami
nham juntas, com velocidades sensivelmente iguais, de sorte que a deformação 
tectônica não dá pràticamente origem a um relêvo. 

O clima também intervém. Sob os climas semi-áridos, a ablação é acele
rada pela insuficiência da cobertura vegetal, pelos aguaceiros violentos, pelas 
fortes variações de temperatura e pela umidade do solo. As condições são mais 
favoráveis à destruição dos relevos tectônicos e atuam à medida que êles se 
formam. É assim que no vale do Doubs, como demonstraram L. Olangeaud e 
M. Dreyfus, o Plioceno superior, semi-árido, foi ao mesmo tempo, um período 
de intensas deformações tectônicas e de aplanamentos locais. No noroeste dos 
Estados Unidos, segundo a mise au point (verificação) de Rondeau, foi pos
sível datar das mesmas épocas os aplanamentos e as deformações tectônicas. 

Importa levar em consideração estas relações para classificar as formas. 
De modo esquemático (qualquer classificação o é necessàriamente) é possível 
distinguir entre os tipos seguintes: · 

- Relevos tectônicamente ativos, onde a deformação persiste até hoje 
em sentido idêntico ao daquela em que se originou o relêvo. A importância do 
relêvo depende do atraso da ablação em relação ao levantamento ou da col
matagem em relação ao afundamento, isto é, das fôrças externas sôbre a de
formação. Portanto, esta última é que desempenha o papel principal na geo
morfogênese. A persistência do afundamento explica, por exemplo, a poderosa 
acumulação detrítica da planície indo-gangética ou da Camargue. Um levan
tamentQ pós-plioceno de mais de 500 metros explica as modalidades particula
res da dissecação da região de Nice. Uma aproximação quantita.tiva, que mar
cará um grande progresso, consiste em comparar as velocidades respectivas da 
deformação tectônica e da colmatagem ou da a.blação. 

- Relevos tectônicos residuais, nos quais a deformação tectônica inicial 
cessou ou se amorteceu de tal forma que deixa de ser perceptível. ~stes relevos 
persistem exatamente na medida em que as fôrças externas estão em atraso 
em relação às fôlrças internas. A tectônica imprimiu a forma geral, mas são 
as modalidades da dissecação ·que explicam os outros traços geomorfológicos. 
A tectônica só intervém, então, por seus vestígios, suas sobrevivências consti
tuídas pelas disposições que a.s camadas adquiriram sob sua influência. 

Trata-se aqui apenas de pontos extremos, entre os quais se realiwu tôda 
uma série de transições. O caráter brusco e intermitente dos movimentos tec
tônicos, as variações de velocidade da ablação em função das camadas ata
cadas e das o.scilações climáticas, tornam a relação entre fôrças internas e 
externas incessantemente mutável. Por exemplo, na evolução de uma cadeia ge
ossinclinal, parece que, no início, o a.taque às camadas superficiais menos conso
lidadas permite que a ablação .tenha apenas um atraso modera.do sôbre a de
formação tectônica, enquanto, progressivamente, o afloramento das camadas 
mais profundas e mais consolidadas, muitas vêzes metamórficas, aumenta o 
atraso e, por conseguinte, a parte do relêvo residual. Dêste mecanismo muito 
geral resulta, em grande parte, a diferer:iça entre o modelado dos maciços an
tigos, formados de rochas geralmente resistentes, em que dominam sobrevivên
cias geomorfológicas, sob a forma de restos de superfícies soerguidas de ero
são, e as cadeias dobradas, onde a dissecação mais rápida em rochas de menor 
coesão faz desaparecer ràpidamente tais restos. 

Mas esta relação de causa e efeito entre fôrça.s internas e externas não 
possui sentido único: há interação. A medida que a ablação retira materiais 
de um elemento da crosta terrestre que se levanta, ela o alivia. Correlativa-
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mente, a acumulação dos depósitos sôbre os compartimentos afunda.dos torna-os 
mais pesados. A partir de determinada soleira dimensional, como o demonstrou 
Y. Gourinard, as ações externas tendem a desencadear o jôgo das compensa
ções isostáticas: a ablação procura manter o levantamento; a acumlação, o 
afundamento. O movimento perpetua-se em parte por autocatálise o que acen
tua as conseqüências geomorfológicas. · 

O jôgo das compensações isostáticas introduz até mesmo na. tectônica uma 
influência das fôrças externas. Assim, é muito provável que a subsidência in
tensa do baixo vale do Mississipi seja parcialmente mantida pelas . enormes 
contribuições aluviaJs do rio gigante e, de modo especial, carregado de per
turbações, devido à natureza, ao mesmo tempo montanhosa e semi-árida de 
parte ponderável de sua bacia. Os progressos científicos nos fazem reconhecer 
ou apreciar melhor, ·ligações entre fenômenos, interações entre mecanismos 
ou:trora considerados por muitos como independentes. É imprescindível, pois, 
adotarem-se métodos de raciocínio e quadros lógicos que não só ajudem a des
cobrir tais ligações, como favoreçam a combinação da análise e da síntese. 

o conceito de zonalidade é um dêStes instrumentos preciosos. 
Foi introduzido essencialmente em geografia física pelos geógrafos russos 

no fim do século XIX, sobretudo por Dokoutchaiev que baseou nêle a pedologia 
moderna. Sua utilização fundamenta a geografia física soviética. Muito em
pregado igualmente na Alemanha, ainda não foi bastanlle aproveitado na 
França. . 

O grau de zonalidade dos fa.tos geomorfológicos oferece, contudo, um quadro 
particularmente eficaz para as classificações. Permite ultra.passar a oposição 
por demais sumária entre influências estruturais e influências climáticas, com 
razão criticada por A. Cholley (1950) e que, entretanto, foi mantida até re
centemente para uma divisão dicotômica dos programas do curso de Geografia 
da Faculdade de Filosofia. 

Os fatos menos influenciados pela zonalidade atual parecem ser os tectô
nicos, em particular, as grandes linhas tectãnicas do planêta de que resultaram 
as áreas continentais e as grandes bacias marinhas. A repartição dos oceanos 
e dos continentes é, na geogra.fia atual, um fato azonal de que decorre natu
ralmente o das superfícies modeladas pelos sistemas morfogenéticos subaéreos 
e submarinos. Entiretanto, em conseqüência da natureza dialética da oposição 
entre fatôres zonais e fatôres azonais, há, mesmo neste domínio, fatos contra
ditórios: a zonalidade intervém na distribuição das terras emersas com a cons
trução dos atóis e das barreiras coralinas, e, de modo mais indireto, sob o as
pecto da.s deformações glácio-isostáticas. Trata-se, porém, de fatos subordina
dos, pelo menos na natureza atual, e de uma importância quantitativa menor 
que a do fato essencial, de caráter azonal: os afundamentos e levantamentos 
glácio-isostáticos, durante a.s glaciações quaternárias, afetaram os espaços re
cobertos por gelos espessos, ou seja, menos de 30% das terras emersas. As cons
truções coralinas representam bem menos ainda, menos de 0,1 % . Portanto, esta 
aparente contradição só será resolvida, se fizermos intervir a noção de escala. 
No próprio interior da série dos fatos tectônicos, a. influência da zonalidade 
varia com a dimensão dos fatos considerados: muito fraca em nossos dias na 
escala do globo (repartição das áreas continentais e das bacias oceânicas), é 
mais sensível para unidades menores, da dimensão daquelas em que age a 
compensação isostática (algumas dezenas de quilômetros) . 

Os jogos de blocos afetados por tais movimentos são particularmente fre
qüentes e duráveis nas regiões semi-áridas em que a geomorfogênese é muito 
ativa: oeste das Estados Unidos, Asia Central, países mediterrâneos, nas es
truturas variadas que atingiram etapas diferentes de evolução. 

Por outro lado, certos fenômenos que dependem da dinâmica externa são 
mediocremente influenciados pela zonalidade. Por isso, propondo-nos designá
-los pelo nome de processos azonais. Tais são, por exemplo, os desmorona
mentos de gravidade, a ação das vagas sôbre os litorais, a dos rios e dos outros 
cursos d'águas sôbre seus leitos, a do vento. Em sua "essência", êstes processos 
são azonais, pois fazem intervir mecanismos puramente físicos pouco influen
ciados pelo clima, e sob a forma de parâmetros cuja. importância pode ser 
desprezada. Assim, a dinâmica das vagas, a das correntes fluviais ou a dos 
turbilhões eólios dependem, certamente, da temperatura do fluido em movi
mento, que influi sôbre sua viscosidade, por exemplo, sôbTe o número de Rey-
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nolds, mas de modo tão fraco que é possivel, na prática, deixar de computá-la. 
Se, porém, deixarmos de considerar êstes mecanismos isoladamente, em si mes
mos, para estudar-lhes a integração no meio geográfico, devemos reconhecer 
que êles se incluem num quadro zonal. tste não lhes modifica em coisa al
guma a própria natureza, mas lhes comanda a atividade, a influência morfo
genética. Por exemplo, as vagas quebram-se de igual modo nas várias costas 
do mundo. A intensidade é comandada pel-0 marulho que pode propagar-se 
suficientemente longe, para ser mais influenciado pela disposição do litoral, no 
ponto considerado que pelo tipo de tempo local. Mas a aplicação destas vagas 
sôbre a costa é fortemente modificada pelos fatôres zonais. Assim, nas regiões 
frias, o · maT gela vários mese~. podendo mesmo cobrir-se de banquisas perma
nentes. Por êste fato, a ação das vagas se acha limitada no tempo. Exercendo-se 
durante poucos meses, ou mesmo não se exercendo de modo algum, como nas 
baías barradas pelos icebergs do fiorde de Jakobshavn. Acha-se assim quanti
tativamente modificada. Por sua vez, também o é qualitativamente, pois im
pele, de encontro à costa, blocos de gêlo que imprimem às praias arenosas um 
modelado bem particular, levantando, às vêzes, blocos de rocha de mais de um 
metro, sôbre as margens do gôlfo de Riga. A gelivação, fator zonal, ataca as 
falésias e solta grandes massas de detritos em determinadas rochas que, sob 
outros climas, seriam dificilmente fragmentadas, permitindo, de modo inverso, 
uma modelagem de plataformas de abrasão. Sabe-se que Nansen invocou êste 
processo para explicar o strandflat das costas norueguesas. o aspecto quali
tativo (intervenção da gelivação) aca·rreta pois, por sua vez, conseqüências 
quantitativas na evolução litorânea, agindo em sentido inverso ao da imobiliza
ção sazonária provocada pelo próprio gêlo . 

As ações do vento, das águas correntes e da gravidade simples represen
tam, antes de tudo, potenciais mecânicos. É muito raro que sejam utiliza.dos 
integralmente. Assim, medidas precisas demonstra·ram que a maioria dos rios, 
mesmo durante as cheias, transportam apenas 5 a 100% de sua. carga-limite. 
Se o elemento zonal pràticamente não intervém nos mecanismos de transporte 
postos em cena, comanda estreitamente a natureza e a quantidade do material 
fornecido, portanto, no final das contas, a eficácia morfogenética do mecanis
mo. Assim, a rocha calcáTia (craie) de Champagne forneceu, sob o clima semi
-árido do fim do plioceno, seixos; sob os climas periglaciários quaternários, 
grânulos resultantes da gelivação; sob os camas temperados, limons e produ
tos dissolvidos. Tôdas as vêzes, os caracteres do leito fluvial (perfil longitudi
nal, disposição em plano dos canais) adaptaram-se ao material que veio das 
vertentes. Dêsse modo, apesar de êstes processos serem, por essência, azonais, 
suas atividades geomorfogenéticas são estritamente zonais. Participam, assim, 
estreitamente, ao mesmo tempo, dos aspectos azonais e dos zonais da dinâ
mica -terrestre. As leis do escoamento fluvial, como tôdas as leis físicas, são 
iguais em tôda a superfície do globo, mas os tipos de leitos fluviais serão estri
tamente zonais, enquanto o relêvo permanecer moderado. Do mesmo modo, o 
vento obedece, qualquer que seja o lugar, às mesmas leis, mas as ações eólicas 
têm uma repartição zonal. O processo do quebrai" das vagas é o mesmo em 
tôdas as cootas, mas os litorais mudam de aspecto segundo as wnas morfo
climáticas. A queda dos blocos sob o efeito da gravidade assemelha.:.se sempre, 
mas os desmoronamentos de gravidade acha-se na dependência dos processos 
de fragmentação, estreitamente zonais. Elemento da dinâmica externa, os proces
sos azonais integram-se nos sistemas morfogenéticos zonais. São, aliás, capa
zes de modificá-los localmente. Assim, certos grandes rios, cujo tipo é o Nilo, 
introduzem processos fluviais em plena zona semi-árida ou árida. As línguas
-emissárias do inlandsis groenlandeses avançam até o mar, atravessando um 
domínio periglaciário, no interior do qual introduzem algumas mudanças im
portantes. Adotando-se a terminologia dos biogeógrafos, pode-se designar as 
últimas anomalias da zonalidade pelo nome de "fenomenos extrazonais". 

Há, enfim, outros processos que são "zonais" em sua essência. Tais são, 
por exemplo, a gelivação, o escoamento glaciário, a laterização, a desagrega
ção térmica. Acham-se ligados a condições climáticas particulares e, por êste 
fato, só apa·recem em certas zonas bem determinadas da superfície terrestre. 
l!:, aliás, necessário precisar-se êste ponto. Estando as condições toP,Ográficas 
de altitude e de declive realizadas, as geleiras encontram-se sob a dependên
cia direta e exclusiva do clima. Não é possível a qualquer cobertura vegetal 
opor-se a sua extensão. o mesmo acontece com o perigelissolo, mas não com 
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:a gellvação. O gêlo produz-se sôbre uma fração da superfície do globo muito 
mais extensa que o perigelissolo. É uma conseqüência do papel de anteparo 
desempenhado pela cobertura vegetal e pelos solos. Freqüentemente a vaga de 
gêlo não consegue atravessar êste anteparo, não podendo, por isso, afetar a 
rocha matriz subjacente. Fato idêntico ocorre com a desagregação térmica, 
tensões desenvolvida.s pelas mudanças de estado higrométrico. A zonalidade 
dêstes processos não é, pois, unicamente climática. É em graus diversos, ao 
mesmo tempo, climática e bioclimática. No caso das geleiras e do pergelissolo, 
a influência climática pura é suficientemente intensa, podendo, poi.s, ser ex
clusiva. No da gelivação que pode ser produzida por climas menos rudes, há 
intervenção importante da. biosfera, que age à maneira de filtro, detendo as 
ondas de gêlo mais fracas, e deixando penetrar as que são morfolõgicamente 
eficazes. Outros processos zonais estão sob a dependência predominante da bios
fera. É o caso da laterização, que não parece ligada diretamente, nem à umidade 
nem ao. calor, mas a certo tipo de biótopo, com fornecimento intenso de matéria 
orgânica ràpidamente decomposta sob ação de uma vida bacteriana muito ati
va. Mas êste biótopo necessário está sob a dependência direta do clima; daí 
o caráter zonal do processo. Os processos zonais são insuficientes para explicar 
os caracteres zonais predominantes da dinâmica externa do globo, pois, ra
ramente a morfogênese se encontra sob a dependência de um único processo. 
É, de modo gera.l, comandada. por combinações de processo - sistemas morfo
genéticos (sistemas de erosão de A. Cholley) (1) - qu.e dependem estreita
mente da zonalidade, sobretudo devido à grande influência exercida nêles pela 
biosfora. 

Deve-se sobretudo notar que o jôgo das fôrças internas introduz modifi
cações na zonalidade, o que decorre da unidade profunda da natureza. 

As deformações tectônicas provocam a formação de montanhas, cujo clima 
deixa de ser o mesmo das planícies circunvizinhas, introduzindo, então, local
mente, certos processos zonais em regiões em que não são habituais. Tais são, 

· por exemplo, as geleiras das montanhas tropicais. Trata-se de anomalias da 
zonalidade, de manifestações extrazonais. Nas montanhas, elas se escalonam 
grosseiramente em função da altitude, segundo uma disposição em andares que 
apresenta alguma.s analogias com a zonalidade. Não se poderia, entretanto, 
confundir, escalonamento e zonalidade; Friedland insistiu, com razão, sôbre suas 
diferenças. Os climas de montanha não são os equivalentes puros e simples 
dos climas de planície de outras latitudes. Têm característicru:; próprias, que 
decorrem, de um lado, da. altitude, de outros dos fatôres zonais. Assim, o ritmo 
das variações de temperatura é, sobretudo, diurno nas geleiras equatoriais e 
anual nos inlan~is. Resultam condições de ablação totalmente diferentes, so
bretudo o aparecimento de penitents nas geleiras intertropicais. Como foi de
monstrado por Ahlmann, e mais recente e pormenorizadamente por Avsiouk, 
as condições térmicas do gêlo sã0 aí totalmente diferentes, o que deve refletir-se 
nos mecanismos morfogenéticos postos em ação. De igual modo, o prado al
pino é muito diferente da tundra, e um pergelissolo em solo meuble (de pouca 
coesão) é excepcional nos Alpes, enquanto constitui regra nas altas latitudes. 
Devido ao soerguimento da crosta sob a influência das f6rças internas, tectô
nica e vulcanismo criaram importantes desnivelamentos que ativam a erosão 
a favorecem, de modo geral, os processos mecânicos a expensas dos químicos. 
Os declives abruptos têm solos pouco profundos, que se renovam sem cessar, 
e, às vêzes, são mesmo destituídos de qualquer espécie de solos. Dêsse modo, 
a tectônica introduz uma morfogênese de montanha caracterizada, ao mesmo 
tempo, qualitativa (predominância do escalonamento sôbre as influências zo
mais atenuadas) e quantitativamente (mor'fogênese acelerada por fortes des
nivelamentos) . 

A influência das fôrças internas sôbre a zonalidade age na escala da de
zena ou da centena de quilômetros. Permite diferenciar, por exemplo, as con
dições morfogenéticas dos Alpes das da planície do Pó ou do Sillon Rodaniano. 
Mas não é a única. É a tectônica passada que rege a distribuição das terras 
e dos mares. Por êste fato, influi no clima atual, portanto na zonalidade. Na 
zona temperada, a dinâmica externa não é exatamente a mesma no clima ma
rítimo e suave da Bretanha e no de invernos frios e verões entrecortados de 
períodos de sêca, da Ucrânia. Os ravins característicos da Ucrânia não existem 
no maciço armoricano. A diferença resulta apenas da disposição de massa con
tinental eurásica . Na mesma latitude, a monção introduz, na Asia, tipos mor-
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fogenéticos sensivelmente diferentes dos da Africa ou da América do Sul. Na 
escala do globo, a zonalidade é, de certo modo, deformada pela distribuição 
das terras e dos mares, de essência tectônica. 

É, assim, possível formular-se alguns princípios diretores que ajudam a 
sistematizar nossos .:!Onhecimentos geomorfológicos: 

1. Oposição de natureza dialética entre fôrças internas e externas, que 
constitui a noção fundamental da geomorfologia. Dela decorrem várias con
seqüências: 

a) .distinção entre geomorfogêneses ao ar livre e sob o mar, distinção co
manda.da sobretudo pela ação das fôrças internas e também, um pouco, pelas 
fôrças externas (glacioeustatismo); 

b) distinção entre relevos tectônicos ativos e relevos tectônicos residuais. 
na qual intervêm parcialmente os fatôres zonais, na medida em que comandam 
a velocidade de morfogênese. 

2. Princípio de zonalidade que pertence, por essência., à dinâmica externa, 
mas nêle as fôrças internas introduzem modificações, sobretudo sob a forma 
de escalonamento. A zonalidade é estreitamente ligada à biosfera. Nos sistemas 
morfogenéticos, ela é particularmente nítida na distribuição dos mecanismos 
morfogenéticos mais elaborados. É possível distinguir-se duas formas de zona
lidade: 

a) uma forma que decorre diretamente do clima, e que aparece essen
cialmente nas regiões onde a biosfera é pouco densa.: regiões glaciárias, peri
glaciárias, sêcas. Dá origem a sistemas morfogenéticos de predominância me
cânica; 

b) uma forma indireta, comandada pela interposição da biosfera entre a 
litosfera e a atmosfera, onde os sistemas morfogenéticos são fortemente influ
enciados pelos sêres vivos. Os processos químicos e biológcios têm, neste caso, 
a parte mais importante. 

3. Uma noção de evolução, mais exata que a de ciclo, pois não há jamais 
volta ao ponto de pa·rtida; apenas, quando muito, analogias que não devem en
ganar. Comporta descontinuidade, movimentos bruscos e intermitentes, tanto 
do ponto de vista tectônica, quanto do climático, que ocasionam rupturas de 
equilíbrio, fases de readptação mais ou menos rápidas, alternando com equilí
brios geomorfológicos (J. Beaujeu-Garnier), e sobrevivências mais ou menos 
duráveis. Grande parte do Telêvo do globo é constituída por estas sobrevivências, 
umas tectônicas (relevos tectônicos residuais), outras morfoclimáticas (more
nas das glaciações quaternárias, formações de alteração terciárias de nossos 
maciços antigos, etc.). Importa, porém, distinguir cuidadosamente as sobrevi
vências das fOTmas atuais. Do contrário, corre-se o risco de cometer graves 
erros. O principal método consiste em analisar os processos, os depósitos de
tríticos, as formações de alteração, os solos. Reconstituições ·paleogeográficas 
precisas devem ser tentadas para compreender e classificar as formas do 
relêvo. 

4. A ação do homem desempenha, com freqüência, papel determinante 
na morfogênese atual, devido às modificações consideráveis que impôs à bios
fera. Existe, assim, tôda uma série de formas antrópicas, desenvolvidas após 
uma ruptura de equilíbrio do meio natural desencadeada pelo homem: Variam 
algum tanto em função da zonalidade, mas não de maneira predominante, 
pois, até agora, a ação do homem tem sido principalmente destrutiva. Dêsse mo
do, amplia geralmente os sistemas morfogenéticos de dominante mecânica das 
regiões em que a biosfera é pouco densa (noção de "desertificação") . Portanto, 
depende mais das formas técnicas e sociais de organização da produção, que 
do clima. A morfogênese antrópica tem sua dinâmica própria. 

III - APLICAÇAO DA NOÇAO DE ESCALA 

L. Glangeaud insistiu, desde 1950, sôbre a importância primordial da noção 
de escala temporal-espacial para as ciências geológicas. O problema de método 
é o mesmo em geomorfologia, e já houve entre nós quem esboçasse algumas 
indicações a respeito (J. Tricart, 1952). No parágrafo anterior, fomos levados 
a demonstrar que os diferentes mecanismos morfogenéticos, conforme a escala 
considerada, não possuem igual importância relativa. Eis aí um fato essencial, 
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cuja intervenção deverá necessàriamente ser feita em qualquer ensaio de cor
ordenação de nossa disciplina. 

Assim, a oposição dialética entre fôrças internas e fôrças externas reves
te-se de aspectos diferentes, de acôrdo com a e.scala considerada~ O ótimo 
trabalho de Y. Gourinard sôbre as circunvizinhanças de Orá demonstrou que 
a compensação isostática não tinha qualquer influência nas unidades de di
mensão por demais pequena., funcionando apenas além de determinado limiar. 
A construção de um lençol aluvial em um vale de um quilômetro não pode 
provocar seu afundamento, do mesmo modo que o entalhe de uma bacia de 
recepção torrencial, mesmo que tivesse 100 m de profundidade, não contribui
ria, "sõzinho", para desencadear um levantamento isostático da montanha por 
êle entalhada. t!:ste mecanismo afeta apenas unidades da ordem de no mí
nimo, 20 a 30 quilômetros de lado, isto é, da ordem de grandeza da bacia ou 
do maciço montanhoso. Na ocorrência, perto de Orá, o maciço do Murdjadjo 
ergueu-se no quadro de tais movimentos; em compensação, a bacia do Sebkha 
de Orá afundou-se. Unidades muito maiores podem ser afetadas pelo meca
nismo: tal é o caso da Escócia, da Escandinávia, do Labrador, regiões em curso 
de soerguimento devido à glaciação. Estas deformações glácio-eustáticas são 
aliás particulaxmente intensas e atingem, sôbre alguns milhares de anos, ve
locidades que se encontram entre as mais elevadas que, hoje, podem ser ava
liadas na superficie do globo. Mas, tais movimentos parecem ser muito mais 
lentos, em relação a unidades ainda maiores, da dimensão das grandes bacias 
oceânicas e das áreas continentais: sabe-se, por exemplo, que a sedimentação 
é muito lenta no centro do Pacifico. É possível que o afundamento desta re
gião, provado pelos guyots, não seja uma subsidência causa.da pela sobrecarga 
dos sedimentos. Um continente como, digamos, a América do Sul, é por demais 
heterogêneo para ser afetado por movimentos em blocos importantes. A jus
taposição de áreas em curso de rápido soerguimento, como os Andes, e de ba
cias em curso de afundamento (sulco subandino, certas partes da Amazônia, 
da Venezuela, da Colômbia) permite o jôgo das compensações isostáticas no 
próprio interior do continente. 

Se tentaTmos traçar uma curva da importância dos movimentos de com
pensação isostática, em função das unida.eles consideradas, obteremos, portanto, 
um máximo para dimensões, que vai de 1 000 a 1 milhão de quilômetros qua
drados, colocando-se acima de um limiar nas proximidades de 500 quilômetros 
quadrados. ~stes fatos têm conseqüências primordiais para. a geomorfogênese. 
Nas pequenas dimensões, abaixo do limiar da compensação isostática, pode-se 
admitir, na medida em que o nível de base não se modifica, que as ações ex
ternas são desencadeadas unilateralmente pelas deformações tectônicas. Natu
ralmente, a filiação de causa e efeito pode ser muito indireta e passar por 
mecanismos complexos que fazem sobretudo intervir a disposição estrutural, a 
litologia, os processos morfoclimáticos com maiores ou menores quantidades 
(!e sobrevivências e de evoluções intenompidas. Mas, no final das contas, uma 
vez destruído o relêvo de origem tectônica pela erosão, êste, por si mesmo, 
não tende mais a reformar-se. Na outra extremidade da escala, os grandes 
traços do planêta mostram uma extraordinária peTmanência. Contràriamente 
às afirmações de Wegener, uma profusão de fatos geológicos e biogeográficos 
demonstra que a disposição geral das áreas continentais e das bacias oceânicas 
pouco variou, desde dezenas de milhões de anos. Foi possível, assim, provar-se, 
por exemplo, a permanência do canal de Moçambique, desde o mesozóico e a 
do mar entre a Austrália e Timor, a partir do Permiano. Isto não exclui natu
ralmente modificações locais, ligadas a afm;1damentos e a soerguimentos. Mas 
o aspecto geral, como pode ser observado, na escala de 1:20 000 000, provàvel
mente não mudou muito. Nesta escala, as ações externas quase não intervêm. 
A compensação isostática. só, em dimensões menores, age no detalhe e modifica 
apenas, mais ou menos, a extensão de algumas planícies litorâneas e cadeias 
costeiras. As grandes variações do nível marinho sob a ação das glaciações 
quaternárias afetaram apenas a plataforma continental, e não o desenho da 
extremidade das áreas continentais. O fator de expçlicação principal, quase sem 
influência antagônica, deve ser procurado na constituição física do globo, ainda 
pouco conhecida. 

t:stes fatôres, que se opõem numa espécie de campo de fôrças, não são 
iguais. É aliás o que permite uma evolução. Do contrário, ter-se-ia apenas um 
estado imóvel, 'caracterizado certamente por tensões internas, mas não sucep-
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tíveis de mudanças. As relações de fôrça entre fatôres antagônicos não per
manecem constantes. Modificam-se com o tempo e pela própria evolução. E, 
nestas modificações, é possível distinguir-se uma tendência geral e oscilações 
momentâneas irregulares. 

Retomemos, por exemplo, o antagonismo mais importante entre fôrças in
ternas e fôrças externas. Devido à insuficiência de nosso conhecimento sôbre 
a natureza das fôrças tectônicas, não é possível dizer-se, no momento, se as 
deformações tectônicas tiveram, no conjunto, tendência a tornar-se mais inten
sas ou mais fracas. Devemos, pois, examinar a questão de maneira unilateral, 
sob o ângulo das variações de intensidade apenas das fôrças externas. Já sa
lientamos acima o papel eminente desempenhado pela biosfera nas condições 
de sua aplicação. Ora., a biosfera mostra-·nos uma evolução contínua e impor
tante no decorrer de tôda a história geolúgica do globo; e são as estapas desta 
evolução que fornecem à geologia os quadros estratigráficos. Dêsse modo, o an
teparo que os sêres vivos interpõem entre os fatôres meteóricos e a litosfera 
modificou-se constantemente no transcurso das épocas. 

Antes que o desenvolvimento da cobertura vegetal sôbre as terras emersas 
fôsse suficiente, o anteparo era inexistente ou pouco eficaz. Daí, haverem re
sultado, momentâneamente, condições morfogenéticas muito diferentes daque
las que dominam hoje na superfície do globo, condições particula.rmente favo
ráveis ao desenvolvimento das pediplanicies, idéia que expusemos no Congresso 
de Washingkm e que foi retomada em seguida por H. Baulig. No decorrer dos 
tempos geológicos, o desenvolvimento da cobertura vegetal modificou progressi
vamente estas condições, na escala da história do globo. No detalhe, a evolu
ção foi desigual: nas regiões áridas ou por demais frias, a vegetação é, ainda 
em nossos dias, incapaz, por falta de espécies suficientemente adaptadas, de 
constituir uma cobertura contínua. Persistem nelas condições que têm certas 
analogias com as que reinavam antes do desenvolvimento das floras continen
tals, mas s,õmente certas analogias, não identidade. De fato, não se pode ad
mitir que, antes do desenvolvimento das floras subaéreas, tôda a superfície do 
globo apresentasse uma aridez semelhante à do centro do Saara atual. Na 
verdade, não é possível conceber que as floras se tivessem desenvolvido em 
meios, nos quais ainda hoje, depois de milhões de anos de uma evolução que 
obteve uma gama de faculdades de adaptação cada vez mais rica, dificilmente 
conseguiriam colonizar. Deve ter havido, pois, em certas regiões do globo, com
binação de climas dotados de pluviosidade apreciável e de a.usência de cober
tura vegetal protedora, condições semelhantes às que se realizaram em nossos 
dias, nos casos de erosão catastrófica dos solos. Com o tempo, esta evolução 
sofreu abalos. Determinadas modificações climáticas foram desfavoráveis ao de
senvolvimento da vegeta.ção em grande parte do globo. Houve diminuição momen
tânea das superfícies ocupadas pela biosfera densa. Foi o que aconteceu, pro
vàvelmente, no Permiano. O mesmo caso teria ocorrido no Quaternário, du
rante os períodos glaciários, com a. extensão dos gelos que atingiram simultâ
neamente perto de 30% das terras emersas. Com certeza, nesta ocasião, a bios
fera aumentou sua densidade em regiões hoje áridas, como o norte do Saara, 
mas não é provável que os ganhos tenham compensa.do as perdas, se, como 
temos motivos de pensar,. o deserto que recuava ao norte, avançava simultâ
neamente ao sul. 

Para desfazer esta aparente contradição, o fio condutor é a noção de es
cala. Do ponto de vista temporal, permite distinguir as tendências gerais da 
evolução das oscilações momentâneas que podem, às vêzes, e localmente, rea
lizar-se em sentido inverso ao desta evolução geral, mas não devem, em caso 
algum, ser confundidas com ela. í:ste conceito metodológico tem, não sómente 
grande importância teórica, mas alcance prático considerável. Permite, em par
ticular, quando aplicada ao domínio temporal, interpretar, de modo correto, 
as sobrevivências, da mesma maneira que permite, ao ser aplicada ao domínio 
espacial, interpretar as diferentes relações de fôrça entre fat&-es antagônicos. 

A aplicação do conceito de escala permite procurar sistemàticamente zonas 
de descontinuidade, tanto espaciais quanto temporais, de um lado e do outro 
dos quais, os mecanismos morfogenéticos têm modalidades diferentes. É o que 
acontece, por exemplo, com as oscilações climáticas geradoras de readaptações 
por vêzes rápidas (domínio temporal) e de certas dimensões que constituem o 
limiar de tal ou qual mecanismo (domínio espacial). Estas zonas de descon
tinuidade são domínios privilegiados de estudo, pois a comparação entre fe-
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nômenos diferentes é nêles facilitada pela aproximação. Determiná-las de modo 
cada. vez mais preciso deve pois ser um dos objetivos prioritários de nossas 
pesquisas. 

Trata-se de determinar uma série dimensional de domínios temporal-es
paciais cada qual caracterizado por mecanismos próprios que, por sua vez, re
sultam de certa relação de fôrças entre grandes fatôres antagônicos. Grosseira
mente, êste fato pode ser comparado a uma série de peneiras que, conveniente
mente escolhida, permite separar partículas, cujas dimensões diferentes en
gendram propriedades pa·rticulares: seixos, areias, limo.ns, colóides. A noção em 
ai, certamente, não é nova. Desde 1907, Le Dantec, em relação à biologia, já 
lhe havia percebido a importância; mas o alcance filosófico e metodológico de 
seus trabalhos foi infelizmente subestimado, até mesmo pelos biologistas. E, em 
geomorfologia, a noção de escala quase não foi ainda aplicada. Portanto, é con
veniente ao confrontarem-se os resultados metodológicos das diversas ciências 
e os progressos da pesquisa lógica dos filósofos, reconsiderar periodicamente os 
conceitos de base: é um dos meios que temos para refutar as esquema.tizações 
abstratas, que degeneram tanto mais ràpidameíl.te em dogmas, quanto perderam 
todo e qualquer vínculo com o conceito. Por certo, é temerário tentar, desde 
já, fixar as principais categorias taxonômicas de fenômenos geomorfológicos, 
uma vêz que as pesquisas sistemáticas sôbre a questão ainda não foram incre
mentadas. Deve-se tratar, pois, apenas de uma primeira aproximação, desti
nada, antes de tudo, a provocar a tomada de consciência de um problema e a 
tornar-se, no momento oportuno - que desejamos ocorra o mais breve pos
sível -, o alvo de uma espécie de jôgo de massacre. 

Sob êste aspecto, chegamos à classificação taxonômica seguinte: 
1.ª Grandeza. São unidades obtidas subdividindo-se somente uma vez a 

superfície do globo terrestre. Tais são, por exemplo, as áreas continentais e 
as bacias oceânicas, as grandes estruturas de geossinclinais e de plataformas 
e, de um outro ponto de vista, as grandes zonas morfoclimáticas. :a:stes sistemas 
de divisões, fundados em critérios diferentes, se recobrem parcialmente. Cons
tituem quadros analíticos aptos a apreender um dos aspectos da dinâmica 
terrestre: modelado subaéreo e submarinho, tectônico, ações externas. Devem, 
por isso, ser obrigatõriamente completados por um esfôrço de síntese que pro
cure os vínculos de illterração entre as diversas categorias de fenômenos. 

As dimensões destas unidades se exprimem em milhares de quilômetros de 
comprimento e em milhões ou dezenas de milhões de quilômetros quadrados 
de superfície. É uma ordem de grandeza de 107 quilômetros quadrados. Do 
ponto de vista temporal, trata-se, para os fatos topográficos e estruturais, de 
características particularmente duráveis. A formação dos continentes ascende 
ao Pré-Cambriano. Um geossinclinal, como o dos Alpes, se diferenciou das pla
taformas vizinhas há mais de 100 milhões de anos. As zonas morfoclimáticas, 
pelo contrário, são multo menos estáveis, mas pode bem ser que se trate de 
uma situação temporária, própria ao Quaternário. O Terciário não parece ter 
conhecido oscilações climáticas tão amplas, tão rápidas e tão freqüentemente 
repetidas. 

2.ª Grandeza. Corresponde às unidades obtidas subdividindo-se, uma pri
meira vez, as unidades precedentes. Assim, na plataforma européia aparecem 
o escudo escandinavo, a zona herciniana da Europa centro-ocidental, a mesa 
russa. No arco andino, um setor meridional, os Andes propriamente dito, . um 
setor central, constituído dos arcos da América central e das Antilhas, um setor 
setentrional nos Estados Unidos, Canadá e Alasca. É possível, do mesmo modo, 
distinguir, na zona quente africana, várias subdivisões: sahel, savanas suda
nesas e guianeenses, florest!l. pluvial. 

As dimensões são, grosesiramente, três a cinco vêzes menores que as das 
unidades de primeira grandeza, em relação aos comprimentos, e mais ou me
nos dez vêzes menores para as superfícies, isto é, de 106 quilômetros quadrados. 

3.ª Grandeza. Nesta nova subdivisão aparecem unidades, cuja superfície 
é da ordem da centena de milhares de quilômetros quadrados, seja, 105 qui
lômetros quadrados. São particularmente nítidas na ordem estrutural. Baseiam
-se nas diferenciações secundárias, em ·relação às precedentes na evolução. 
Assim, no sistema das cadeias dobradas do geossinclinal mesogêneo eurásico, 
é possível distinguir-se, no interior da região liminar da plataforma (2.ª gran-
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deza), as càdeias telianas, as Altas Planícies, o conjunto Alto-Atlas e Anti-AtlaB 
marroquinos. Distinguem-se, igualmente, o arco alpino, os Apeninos, o afunda
mento panônico. Na ordem da dinâmica externa, esta categoria taxonô.mica é 
pouco clara. CO'rresponde a climas regionais, cuja influência sôbre o modelado 
de dissecação é dificilmente discernível, a não ser quando sua originalidade é 
acentuada pelo relêvo e que seus limites, devido igualmente a êste, se tornaram 
mais brutais. Na Europa centro-ocidental, é mais difícil encontrar divisões mor
foclimáticas nesta escala; entretanto, a morfogênese não é exatamente a mes
ma no clima bretão e no do Brandeburgo. Isto faria supor principalmente es
tudos quantitativos minuciosos, que não existem em nossos dias. De qualquer 
modo, trata-se somente de nuances e, nesta escala, o fator morfoclimático in
tervém apenas de maneira subordinada.. 

4.ª Grandeza. Ainda neste caso, a natureza das unidades consideradas é, 
antes de tudo, estrutural. Leva-nos, por exemplo, a distinguir nos Alpes uma 
zona axial e uma zona pré-alpina, diferenciadas pela evolução geológica, pela 
idade, duração e aspecto das deformações, pela natureza do material que aflora. 
Paralelamente, opõe, na zona herciniana, a Bacia de Paris e o Maciço Central 
ou a Ardena. Estas unidades têm, em geral, algumas dezenas de quilômetros 
quadrados ( 104 quilômetros quadrados) . 

Aqui também, quase não há unidades taxonômicas correspondentes que 
possam ser baseadas em processos externos. 

5.ª Grandeza. Chegamos agora a um limiar de mecanismos tectônicos, 
o da compensação isostática. Esta grandeza corresponde, de fato, aos maciços 
e às bacias de u'a mesma cadeia, com dimensões de alguns milhares de quilô
metros quadrados (10' quilômetros quadrados), aos principais conjuntos regio
nais da Bacia de Paris: depressão tectônica da Touraine e de Anjou, aduelas 
(voussoirs) da região cretácea normanda e picarda, do planalto de Langres, 
meia-bacia Lorraine. Estas unidades possuem forte originalidade tectônica, ela
borada no decorrer de várias dezenas de milhões de anos. Do ponto de vista 
da dinâmica externa, a diferenciação tectônica t·raduz-se, muitas vêzes, por 
níveis de base regionais que desempenham grande papel nas compensações isos
táticas. Tais foram o planalto de Valensole no Mioceno para os Alpes do Sul, 
ou a Limagne no Maciço Central. 

6.ª Grandeza . Corresponde a superfícies da ordem de centenas de qui
lômetros quadrados (10" quilômetros quadTados) . É particularmente nítida, do 
ponto de vista estrutural, nas cadeias dobradas, em que corresponde às dobras 
habitr.als, por exemplo, a um anticlinal ou a um sinclinal do Jura ou dos pré
-Alpes. É encontrada nas estruturas de plataformas, sob o aspecto de pequeno 
bloco falhado como os horsts de Serre ou de Saint-Saulge, de um gradiente 
tectônico do gênero dos da Côte-d'Or, de escarpamentos de falhas de uma de
zena de quilômetros de comprimento, de cuestas com idêntica dimensão. Os 
fatôres litolóficos desempenham papel muito importante nesta categoria taxo
nômica. Não apenas comandam a erosão diferencial, mas repercutem na pró
pria tectônica. As diferenças de comportamento mecânico das ·rochas por êles 
provocadas influem no estilo e na localização dos acidentes, como foi demons
trado notadamente por G. Castany na Tunísia. Por êste ângulo, as fôrças ex
ternas influem igualmente na tectônica: L. Glangeaud e sua escola mostraram 
que, muitas vêzes, os extravazamentos (déversement) das dobras originalmente 
retas tiveram como origem o ataque, pela erosão, das camadas rígidas sôbrr~ 
um dos flancos da dobra. J. Goguel chegou a resultados análogos na Provença. 
Neste último caso, as fôrças externas repercutem sôbre a tectônica, não mais 
pelo jôgo das compensações isostáticas, mas pelo da resistência desigual às 
deformações ulteriores de estruturas erodidas. 

7.ª Grandeza. A dos relevos locais, de alguns quilômetros de comprimen
to, seja de uma superfície de 10 quilômetros quadrados. Prendem-se, às vêzes, 
a acidentes tectônicos, _pequenas falhas, pequenas dobras, patamares, flexuras. 
Mas resultam, a maior parte das vêzes, das influências litológicas e das pró
prias modalidades da dissecação: alvéolos, taludes de pequena declividade, pe
dimentos, Inselberge, pães-de-açúcar, buttestémoins, vales anticlinais, relevos 
residuais, sôbre linhas divisórias de águas, etc., etc . . . Podem estaT associadas 
a microclimas e a biótopos particulares, muito variáveis na escala geológica, 
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como o próprio relêvo, cujo grau de permanência habitual é da ordem de al
gumas dezenas ou centenas de milhares de anos. 

Existem, enfim, formas inferiores ao quilômetro, designadas por vêzes pelo 
nome de microformas. As escalas são entretanto, variadas: algum.as são hec
tométricas, como as corridas de lama, os ravinamentos torrenciais, os patama
res de vertentes, as garupas das regiões muito dissecadas. Outras são decamé
tricas, como as lentes de escorregamento, os patamares-goletz, os hidrolacólitos, 
as barkhanes. Há ainda as métricas, como os polígonos dos solos poligonals, as 
buttes islandesas (thufur), a.s nebkas, etc . Finalmente, há menores ainda como 
os lapies, os vermiculures, as facêtas das pedras eolizadas, os ri'P'fJlemarks; em 
relação a estas é possível falar-se d.e microgeomorfologia. 

A classificação taxonômica oferece, aos estudos morfométricos, um quadro 
cômodo, notadamente para as medidas de altitudes médias e de declives médios, 
e para a. experimentação, que repousa sôbre uma modificação necessária das 
escalas temporal-espaciais. Assim, a reconstituição, em laboratório, da dinâmica. 
litorânea ou fluvial, supõe uma forte redução dos tempos e das dimensões da 
ordem de 1/100 em Telação às últimas. Só poderá ser realizada, mudando-se 
completamente o material: as aluviões seriam substituídas por serradura de 
madeira, por grãos de matérias plásticas. Não se trataria, pois, nestas expe
riências, de explorar o jôgo dos fatôres litológicos, da granulometTia, das ações 
de triagem e de usura . Para. êstes é necessário recorrer-se a outros métodos 
inversamente, a análise poderá prosseguir em condições que permitam a ma
nutenção, no laboratório, dos fatôres litológicos. Tal é o caso dos estudos de 
P. Birot, sôbre a desagregação dos granitos, e de J. Tricart, sôbre a ação do 
gêlo nas rochas coerentes. Entretanto, quando se transpõem os resultados para 
a natureza, é necessário, ainda, levar em consideração a noção de escala. Foi, 
por exemplo, o que fêz J. Tricart, quando distinguiu microgelivação e macro
gelivação. 

A complexidade dos fatos geomorfológicos não permite chegar-se a um 
único esquema de classificação. Devemos utilizar, concorTentemente, vários sis
temas diferentes de classificação, cada qual repousando num dos a,spectos dos 
fatos. É possível que os progressos das pesquisas permitam descobrir novas li
gações entre fenômenos aparentemente diferentes, mas que são apenas aspec
tos variados da mesma natureza, dotada de rígida unidade. Será, então, pos
sível coordenar-se melhor os sistemas de classifica.ção. Mas não atingimos ainda 
êste ponto. Aguardando que isto aconteça, esperamos haver chamado a aten
ção para certo número de problemas fundamentais e, dêsse modo, ter contri
buído para o progresso das pesquisas. 

AOS EDITORES: ~ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto, registarA 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de lnterêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacioaal de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
dl1usão de bibliografia referente à geocratla brasileira. 



O regime do oxigênio do rio Amazonas* 
FRITZ GESSNER 

Todo limnólogo está a par do decisivo papzl desempenhado pelo oxigênio 
na história da limnologia, uma vez que a quantidade do mesmo dissolvida na 
ãgua constitui um indicador geral do comportamento físico, químico e biológico 
destas águas. . 

A temperatura condiciona a maior ou menor rapidez do consumo de oxi
gênio, estabelece estratificações de densidade e é responsável pelo teor de 02 
que na. é.gua se encontra em equilíbrio com o ar atmosférico. Movimentos da 
ãgua de diferentes origens contribuem para que êste equilíb1"io seja alcançado, 
ao passo que processos químicos, resultantes de fenômenos biológicos, promo
vem um desvio dos valôres de saturação para mais ou para menos. O valor 
efetivo do teor de oxigênio encontrado na água. representa, portanto, a ex
pressão da interação de todos os fenômenos ocorridos na mesma. Os valôres de 
quantos mg de oxigênio se encontram dissolvidos na água, ou até quantos por
-eentos a mesma se encontra saturadQ. de oxigênio, são assim, incomparà
velmente apropriados para facultar uma visão geral dos processos que se de
senrolam nesta água.. É por demais conhecido que, na base dêstes dados, é 
que se formulou o estudo tipológico dos lagos. 

O presente trabalho representa uma tentativa de analisar os processos mais 
importantes do comportamento Umnológlco do rio Amazona.e;, bem como as suas 
influências recíprocas, tomando por base o regime do oxigênio das águas. 

Bluntschli 0921), certa ocasião, denominou a planície amazônica um "or
ganismo harmônico". Nós acreditamos, do ponto de vista conceitual, não ser 
aceitável identificar um lago, um rio ou uma paisagem inteira como um or
ganismo e, além disto, ainda chegar a falar em "superorganismos" ou em "or
ganismos de ordem superior", conforme hoje em dia ainda acontece. Conside
rar o organismo no sentido figurativo ou como têrmo de comparação, no en
tanto, leva-nos à indicação de que existem, na natuTeza, sistemas, cujas partes 
e fenômenos isolados estão de tal maneira relacionados entre si, como em um 
organismo vivo. 

Dados sôibre o teor de oxigênio do Amazonas e de seus afluentes podem 
ser encontrados em Sioli, Braun e Gessner e serão considerados no presente 
trabalho nos tópicos correspondentes. Até então, entretanto, não foi tentado a 
consideração dos valfues do teor de oxigênio entre si, segundo uma interrelação 
no tempo e no espaço, bem como com os outros fatôres, de modo que viessem 
a expressar o comportamento limnológico. ~ste é o escopo do presente tra
balho, que é o resultado de três viagens ao Amazonas, possibilitadas por con
vites do Conselho Nacional de Pesquisas do Rio de Janeiro. Com exceção dos 
meses de fevereiro e junho, as mesmas abrangeram, em conjunto, o período 
sôbre todo um ano. CompaTado ao longo tempo de que H. Sioli dispôs para os 
seus estudos na Amazônia, a. minha permanência foi bastante reduzida. Apesar 
disto, eu e~pero que, dos trabalhos já realizados, possam ser elaborados con
ceitos de ordem geral suficientemente exatos. 

AS OSCILAÇÕES DO NtVEL DAS AGUAS 

O fenômeno mais marcante e imponente na paisagem da planície amazô
nica é a oscilação rítmica do nível das águas dos rios, fenômeno êste que, em 
parte alguma, foi ainda substancia.lmente tratado. Mesmo na minuciosa Hydro-

• Trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Diretor: Dr. Ojalma Bat!Bta), 
realizado mediante auxílio do Conselho Nacional de Pesquisas. (Tradução de W. A. Egler) . 
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graphia do Amazonas, de Augusto Octaviano Pinto, não constam dados sôbre 
o assunto. 

As precipitações na Amazônia são muito irregularmente distribuídas atra
vés do ano inteiro, conforme depreende-se da tabela seguinte: 

TABELA 1 

Valôres mensais das precipitações, em mm, segundo as médias 
de 25 anos (1035-1960), em Tapertnha 

!. .............. . .................. . 
II .................................. . 

III. .·.· .. . ........ . .. . .. . ..... . . . ... . . 
IV ................................... . 
V .................... . ........ .. . .. . 

VI. .. ... . .......... . ................ . 

194,0 
279,9 
345,0 
367,0 
298,7 
167,9 

1 VII. ... ·.: ....... . ........... . ...... . 1 
VIII. ............................... . 

IX ..... . . . .............. . ..... . .. . . 
X .... . .. . ........ . ............. . . . 

XI. . ..... . . . ... . .. . ........ . .... . . . 
XII .......... . .. . .. .. ....... . ...... . 

112,9 
50,7 
39,0 
39,8 
86,8 

109,0 

Verifica-se que os meses de agôsto a.té novembro representam uma sêca 
pronunciada, enquanto no periodo de fevereiro a maio, ocorrem as maiores 
precipitações. A média anual para o período considerado atingiu 2091,4 mm. 
tstes dados, referentes a Taperinha, uma localidade distante 40 km a jusante 
de Santarém, não são característicos para tôda a Amazôhia. Uma distribuição 
semelhante das precipitações se verifica em Belém, na foz do Amazonas, so
mente que a média anual é bem mais alta (2804,7 mm) . O mesmo ritmo en
contra-se em Manaus, na confluência do rio Negro com o Solimões, ao passo 
que no alto rio Negro (Uaupés) a. diferenciação entre um período de sêca e de 
chuvas é muito pouco evidente (Sioli, 1956). 

Esta irregularidade mensal na distribuição das precipitações encontra na 
variação rítmica do nível das águas a sua expressão mais evidente. Ao que eu 
tenha conhecimento, no âmbito da Amazônia brasileira, apenas em duas lo
calidades se Tealizam leituras permanentes das oscilações do nível das águas. 
Um dêstes locais é o pôrto de Manaus, no rio Negro, onde estas leituras já vêm 
sendo realizadas há muitos decênios e o nível das cheias máximas está mar
cado no muro que leva ao cais flutuante. O segundo ponto é o já mencionado 
local Taperinha, onde as leituras são realizadas pela Srta. Erika Hagmann, 
no Aiaiá, um pequeno braço da margem direita do Amazonas, e isto às 8,15 ho
ras da manhã e às 17,15 da tarde, a fim de evita·r a influência, aqui já bastante 
sensível, das marés. 

Nas tabelas 1 e 2 estão representadas as curvas da variação do nível das 
águas, calculadas para alguns anos. Verifica-se que em Taperinha, o nível má
ximo é alcançado, via de regra, em maio e, em Manaus, sómente em junho. O 
fato mais marcante e que se torna evidente pela comparação das duas figu
ras é, no entanto, a diferença entre o nível mais baixo e mais alto nestas 
duas localidades. Em Taperinha esta diferença alcança 5-6 m e em Manaus 
até 10 m. Como a planície amazônica na sua maior parte' se constitui de ter
renos de aluvião baixos, acenas ligeiramente elevados acima do nível das águas, 
isto significa que, por ocasião das águas altas, extensas áreas ficam cobertas pela 
mesma e isto em proporções cada vez maiores, à medida que se caminha para 
oeste. E:sta inundação de extensas áreas de matas (igapós), entre abril e agôsto 
de cada ano, tem, conforme será mostrado adiante, uma decisiva influência 
do regime de oxigênio do Amazonas. 

Enquanto no sentido da foz, as diferenças anuais entre o nível mínimo 
e máximo das águas se tornam sempre menores, as diferenças diárias ocasio
nadas pelo nível das marés, tomam-se sempre mais importantes a partir de 
Óbidos. Elas se combinam com as oscilações anuais e exercem, no âmbito da 
região de desembocadura do Amazonas, onde a diferença das marés atinge a 
vários metros, o papel predominante. Também êste fenômeno tem uma grande 
significação no regime do oxigênio do Amazonas, conforme será demonstTado 
mais adiante. 
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A oscilação anual do nível das águas do Amazonas e a sua combinação 
oom a variação das marés, oferecem ao hidrólogo uma série de problemas al
tamente interessantes, mas para cujo estudo seria necessário um número maior 
de estações para o registro permanente do nível hídrico. 

A VELOCIDADE DAS CORRENTEZAS 

íntimamente ligada com a altura do nível das águas está a velocidade das 
correntezas. Ao que eu saiba, a.té o presente, a mesma só foi medida no Ama
zonas mediante o emprêgo de corpos flutuantes. Para a parte brasileira do 
Amazonas, verificou-se um valor médio de 0,69 m/seg (Guia de Excursão nú
mero 8, do XVIII Congresso InteTnacional de Geografia, Rio de Janeiro, 1956). 
Mas, principalmente no caso de correntes de velocidade reduzida, há sempre o pe
rigo de que estas mensurações venham a ser influenciadas pela movimentação su
perficial das águas, ocasionada pela ação do vento. Procurando eliminar esta 
influência, foi utilizado, pela primeira vez, em 1960, um molinete de Ott, pré
viamente calibrado no Instituto Experimental de HidTologia da Escola Superior 
de Tecnologia de Munique. Em cada cinqüenta. rotações no molinete, um con
tato elétrico era fechado, fazendo soar um sinal de campainha. O espaço de 
tempo entre dois sinais era rigorosamente cronometrado. Como o aparelho era 
fixo a uma vara de alumínio, prolongável mediante a emenda de varas suple
mentaTes, as mensurações puderam ser executada.s inclusive a vários metros de 
profundidade. Mediante a curva de calibragem, que indicava a relação entre 
o número de rotações por segundo e a velocidade da água em m/seg, foi pos
sível elaborar um gráfico que permitia a transformação direta da leitura do 
número de segundos entre dois sinais consecutivos pa·ra o valor de m/seg. Le
vando em conta que mesmo no âmbito de valôres em segundos relativamente 
altos, a variação da velocidade da corrente é irrisória, tornava-se, em alguns 
casos, mais expressivo, em lugar de indicar os valôres em m/seg, indicar dire
tamente, em segundos, o espaço de tempo entre os dois sinais. NatuTalmente 
que estas medidas de velocidade tinham de ser executadas de uma embarcação 
ancorada. Isto é que representa a maior dificuldade, porque nas profundidades 
maiores, que não raro atingem 100 m (neste caso, o fundo do leito do Ama
zonas está muito abaixo do nível do mar), um ancoramento se tornava im
praticável. Esta circunstância é o motivo pelo qual apenas um número Tedu
zido de medições de velocidade de correnteza pôde ser efetuado. 

Enquanto a oscilação do nível das águas em tôdas as partes de um sistema 
fluvial intercomunicante é bastante uniforme, de modo que uma medida to
mada em qualquer ponto do mesmo pode ser considera.da como representativa 
para o conjunto inteiro, desde que não englobe dimensões muito amplas, a 
velocidade da corrente está sujeita a variações muito acentuadas em pontos 
próximos. Estas variações é que vão influir nas condições de sedimenta.ção e, 
juntamente com a influência das marés, vão ocasionar a formação dos terre
nos quaternários do Amazonas (Sioli, 1957) . 

Em conseqüência da diferença de nível muito reduzida, que, em média, atin
ge apenas 20 mm/km, a velocidade das águas do Amazonas, encarada em con
junto, tem de ser considerada como muito lenta, embora localmente possam 
ser encontradas velocidades bastante altas. Segundo Sioli, a média é de 0,5 a 
1 m/seg na estação sêca e de 1 a 2,5 m/seg na estação chuvosa. 

MEDIDAS DE VELOCIDADE NO RIO NEGRO, DIANTE DE MANAUS 

Em 5 de agôsto de 1960, em um corte transversal no rio Negro, diante 
de Manaus, foram realizadas medidas de velocidade a 0,1 e 2 m de profun
didade em 5 estações, sendo que a estação I ficava a cêrca de 100 m da mar
gem direita, e a estação V, à mesma distância da margem esquerda. Os se
guintes valôres médios, em m/seg, foram obtidos: 

I 

o 
II 

0,16 

III 

0,30 

IV 

0,40 

V 

0,54 
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Verifica-se, assim, que o rio Negro, na sua ma·rgem direita, mesmo onde 
por ocasião das águas altas atinge pouco menos de 10 m de profundidade, 
mas o seu curso é sensivelmente atenuado pela mata, pràticamente não acusa 
iorrenteza (ou, quando muito, uma velocidade de poucos cm/seg). Na margem 
bposta, ao contrário, onde atinge profundidade de 40 m ou mais, apresenta 
uma correnteza acima de 0,5 m/seg. Para a higiene. da cidade de Manaus, 
êste fato é de grande importância, porque as águas poluídas drenadas para o 
tio Negro, são ràpidamente afastadas, inclusive promovendo nos "flutuantes" 
tmoradias sôbre toros flutuantes constituindo verdadeiros bairros) condições 
~portáveis de higiene. 

Na estação V, constituída por uma grande bóia ancorada, foi determinada, 
em 16 de novembro de 1960, ou seja, na época do nível de água mais baixo, 
uma velocidade de 0,17 m/seg, valor médio de 16 medidas. No mesmo local, em 
24 de novembro e em 18 de setembro, quando o nível das águas sofria rápido 
declínio, 13 medidas realizadas no mesmo local acusaram uma média de 
0,4 m/seg. Depreende-se dêstes valôres, medidos nestas condições extremas, que 
há uma estreita dependência entre o nível das águas e a velocidade da cor
rente, e é licito supor que os valôres máximos por ocasião da cheia máxima; 
i'epresentam 4 a 5 (e talvez mais ainda) vêzes os valôres encontrados durante 
o nivel de água baixo. 

Observações semanais, realizadas através de um ano inteiro, deveriam com
provar quão estreita é a relação entre o nível das águas e a velocidade das 
mesmas, e qual a influência da ação de represamento exercida pelo Solimões 
u~ste caso. 

MEDIDAS DE VELOCIDADE NO SOLIMÕES 

Em 9 de agôsto de 1960, foi realizado um corte através do Solimões, pouco 
acima da ilha dos Marchantes, ou 11eja poucos quilômetros antes da desembo
cadura do rio Negro. A lancha foi ancorada em sete pontos, realizando-se a 
medida da correnteza nos mesmos. A estação I ficava a cêrca de 20 m da 
margem direita, e a estação VII, aproximadamente à mesma distância da mar
gem esquerda. As estações intermediárias ficavam mais ou menos eqüidistahtes 
entre si. Os seguintes valôres foram obtidos, em m/seg: 

I 

0,78 

II 

1,3 

III 

0,9 

IV 

0,9 

V 

1,3 

VI 

0,53 

VII 

0,40 

Junto a ambas as ma'l'gens, a velocidade do rio compreensivelmente sofre 
uma redução. No canal principal, a água flui com uma velocidade que é apro
ximadamente o dôbro da velocidade máxima do rio Negro no mesmo espaço 
de tempo. Todos os valôres são médias de 10 medidas. 

Pouco antes da confluência do Solimões com o rio Negro, uma parte da 
água do primeiro é desviada através do Paraná do Careiro. onde a 9 de agôsto 
de 1960, foi medida uma velocidade de 1,5 m/seg, superior, portanto, ao va
lor máximo verificado no Solimões. 

Infelizmente não foi possível conseguir uma embarcação apropriada em 
novembro, a fim de repetir as medidas no Solimões, por ocasião do nível de 
águas mais baixo. 

MEDIDAS DE VELOCIDADE NO AMAZONAS 

Estas medidas apresentaram grande dificuldade, em virtude de não ter 
sido possível ancorar a lancha por causa da grande profundidade do rio . A 
uma distância de cêrca de 20 km abaixo da confluência do rio Negro com o 
Solimões encontra-se, entretanto, mais ou menos no meio do rio, um farol que 
serve de aviso da existência de rochas do leito do mesmo. Nas imediações 
dêste farol, foram efetuadas numerosas medidas da velocidade das águas, acusan
do um valor médio de 1,5 m/seg <em 11 de agôsto de 1961). 

Os maradores locais estão perfeitamente familiarizados com as correntezas 
dos respectivos rios e utilizam êstes conhecimentos na navegação dos mesmos. 
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Assim, quando navegam rio abaixo, utilizam os canais de maior correnteza e, 
na subida, ao contrário, preferem os trechos de velocidade mais reduzida. 

No momento não será feito referência às condições de correnteza dos nu
merosos pequenos afluentes que demandam o Amazonas e o rio Negro, prove
nientes da terra firme. Estas condições de grande interêsse serão abordadas em 
outra ocasião. 

AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA NO AMAZONAS 

Para a sua apreciação surgem as seguintes perguntas: Quais as variações 
de temperatura que ocorrem em dado momento no sentido horizontal? Qual 
a amplitude das variações de temperatura anuais? Sob que condições pode 
ocorrer uma estratificação vertical de temperatura? 

Para responder à primei'ra destas perguntas, serão consideradas as medi
das de temperatura realizadas durante uma viagem com o navio do SNAPP, 
"Lôbo d'Almada", de Belém a Manaus. ~ste navio deixou o pôrto de Belém 
a 9 de setembro de 1960, às 21,45 horas, entrando no pôrto de Manaus a 1 hora 
da madrugada do dia 16 de setembro. Durante a viagem, foram coletadas, em 
cêrca de 70 pontos, em tôdas as horas do dia e da noite, amostras de água, 
cuja temperatura foi determinada. 

Os valôres verificados, de modo geral, encontram-se entre 290 e 29,5ºC e 
nenhuma. variação de temperatura ao longo do curso do rio foi verificada. O 
rio Amazonas, entre Belém e Manaus, pode, portanto, ser considerado como 
de temperatura uniforme em tôda a extensão. Ordenando as temperaturas 
medida segundo a hora de determinação (Tab. 3), verifica-se que os valôres 
diurnos são mais altos que os noturnos. Esta amplitude diária da temperatuu, 
que certamente é muito influenciada pelas condições de intemperismo momen
tâneas, também terá de ser considerada quando se cogitar de responder ao 
quesito sôbre se existe uma variação de temperatura anual. 

Segundo os dados da estação meteorológica de Manaus (Gessner, 1960), a 
média mensal da temperatura representa em janeiro 26,6°, e em fevereiro, 
26,5ºC. Os meses mais quentes são setembro e outubro, com 28,2°C. A diferença 
entre o mês mais quente e o mais frio não representa, portanto, mais de 
1,5°C. J!: de esperar-se que esta variação anual de temperatura, embora redu
zida, também exerça a sua influência sôbre a temperatura de água, mas, ine
gàvelmente, ela será largamente superada pela amplitude diária e pelas va
riações temporárias de origem meteorológica. De um determinado local no rio 
Negro, diante de Manaus, dispondo de 14 mensurações de temperatura, distri
buídas através de todo o ano. Como, porém, foram tomadas em diferentes horas, 
não servem as mesmas de indicação para a variação anual. 

-·-

TABELA 2 

Medidas de temperatura no rio Negro (0 m), diante de Manaus 
(Valôres reunidos de diferentes anos) 

1 

Data Hora oC Data Hora oc 

·---·--------------·------~- - ------
25,3 ? 29.0 30.7 16.40 27.8 
24,4 16.00 28.7 8.8 14.00 29.9 
25,4 8.35 28.8 16.8 ? 30.5 
28,4 8.45 28.9 19.9 10.45 29.2 
28,4 16.10 28.8 19.10 8.35 29.0 
1,5 14.00 29.3 11.11 l.'í.15 30.2 
6,5 ? 29.8 20.12 9.30 28.7 
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Para apurar realmente a amplitude anual, teriam de ser realizadas medi
das de temperatura diàriamente (de preferência de manhã e de tarde), no 
mesmo local. Considerando, no entanto, que estas variações anuais de qual-

i
er maneira estarão na mesma ordem de grandeza que as variações de tem
ratura do ar e, portanto, a sua influência ecológica direta pode ser despre
da, torna-se sem sentido de executar estas séries de medidas. O mesmo não 
ontece com as influências indiretas das variações de temperatura, sôbre as 

quais será referido adiante. 
Conforme ficou demonstrado em trabalho anterior (Gessner, 1960 a), na 

calha principal do Amazonas e do rio Negro, como já era de se esperar, não 
éxistem estratificações de temperatura no sentido vertical. As oscilações diá
rias da temperatura restringem-se às camadas superficiais de poucos metros. 

O CONSUMO DE OXIG1!:NIO 

Conforme é de conhecimento geral, a decomposição bacteriana das subs
tâncias orgânicas na água, está ligada ao consumo do oxigênio dissolvido na 
li.lesma, havendo, conseqüentemente uma redução do teor de 02. Resta indagar 
em que proporção êstes processos se desenvolvem no Amazonas. 

Pode-se supor perfeitamente que o consumo de oxigênio, depende, por um 
lado, da quantidade de substâncias orgânicas contidas na água e, por outro 
lado, supondo as condições de temperatura. invariáveis, dos fatôres quimicos 
que determinam a velocidade de multiplicação das bactérias. 

Sôbre o teor em matérias orgânicas das águas do Amazonas, têm-se muito 
poucos dados, uma vez que as relativamente poucas determinações já realiza
das o foram pelo processo da redução do permanganato, e as possibilidades de 
êrro dêste processo são por demais conhecidas. É bem verda.de que não há outro 
método melhor que pudesse ser aplicado rotineiTamente. 

Em vários de seus trabalhos publicados, Sioli divide os rios da. Amazônia 
em rios de águas brancas, rio de águas pretas e rios de águas claras, estabele
~endo assim, uma orientação inicial baseada em propriedades ótimas. Uma. vez 
que a coloração marrom-escura das águas pretas deve ser atribuída ao ele
vado teor em substâncias húmicas dissolvidas, por resultar facilmente dêste 
critério de classificação a impressão de que estas águas pretas sejam muito 
mais ricas em substâncias húmicas dissolvidas do que as águas brancas. Uma 
conclusão desta natureza. seria, no entanto, precipitada, porque, colocando-se 
uma porção desta água em um cilindro de vidro e deixando-a em repouso até 
a deposição dos suspensóides, verifica-se que a água apresenta também uma 
coloração marrom acentuada, que indica. a presença de grandes quantidades 
.de substâncias húmicas dissolvidas. Além disso, do avião pode-se observar que 
os lagos de várzea, que por ocasião do abaixamento do nível das águas, per
dem o contacto com um rio de águas brancas, em pouco tempo se transformam 
em lagos de água preta. 

Fica em aberto, portanto, a questão de o quanto elevado é o teor em ma
térias orgânicas dissolvidas em cada um dos três tipos de rios amazônicos, em
bora tenha de ser reconhecido que as condições para a formação de substân
cias húmicas dissolvidas (conteúdo eletrolítico reduzido valor de pH baixo) se
jam maiores nos rios de águas pretas que naqueles de águas brancas. 

Pa.ra a análise do consumo do oxigênio, f9i coletada uma série· de amostras 
de água em frascos de rôlha esmerilhada; conservadas no escuro sob tempe
raturas de 28 e 30ºC, analisando-se o teor de 02 em espaços de 1-2 dias. In
felizmente, análises desta categoria até então constavam no programa de tra
balho do autor apenas em pequena escala e não Tepresentam mais que um es
tímulo a futuros trabalhos em maior escala .. 

Na tabela 4 estão representadas algumas curvas gráficas do consumo de 
oxigênio e que, surpreendentemente, fazem levar à conclusão de que o consumo 
de 02 nas águas brancas do Solimões é mais intenso do que nas águas pretas 

· do rio Negro. Pode-se supor, neste -easo, que os valôres mais elevados do pH 
e o conteúdo de eletrólltos nas águas bTancas, favorece a multiplicação das 
bactérias, acelerando, assim, o consumo de oxigênio. 
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É evidente que não se deve pressupor que o consumo de oxigênio é igual 
em todo o rio Negro. Amostras de água coletadas por ocasião de um vôo ao 
alto rio Negro, em 16:..17 de dezembro de 1956, deram os seguintes resultados: 

TABELA 3 

LOCAL 02 mg/1 
Consumo de 

02 em 72 horas 
em mg/1 

---- ------·--·----
Cucul. . ............ . ............. . . . .......... .. .................... . 
Taracuá .. ....... : ..... . ........... . .......... . ....... . ...• . ..... .' ... . 
Uaupés .... ... .. ...... .' .•................. . ..... . .' ... . ... .. ...... . ... . 
Tapuruquara ... .. . , .. ............... .. .................... .. ......... . 
Barcelos ........................................ . .................... . 
Carvoeiro ......... .... .. . .' .... ................ .. ........ .... ........ . . 

6.86 
6.96 
6.91 
6.22 
5.44 
4.23 

1.52 
2.21 
0.8 
0.6 
0.54 
0.34 

A seqüência das estações, que está no sentido de rio acima, deixa reconhe
cer certa proporcionalidade inversa entre o teor em 02 e o consumo do mes
mo, mas o número de análises é insuficiente para permitir conclusões defini
tivas. Relações entre êste consumo, o pH, o teor em eletrólitos e a absorção 
da luz não puderam ser reconhecidas. 

Será de capital importância, em futuros estudos sôbre o regime do oxigênio, 
pesquisar as condições que influem no consumo do mesmo. E, como êstes es
tudos não exigem apa·relhagem e instalações especiais, pode-se considerá-los, 
desde já, como uma das tarefas imediatas da limnologia moderna na Ama
zônia. 

Comparado com os val:ôres de consumo das regiões de latitudes médias, 
é-se levado a reconhecer, tanto para o rio Negro como para o Solimões, a exis
tência de um consumo de oxigênio extraordinària.mente alto, o que indiscuti
velmente é uma decorrência da temperatura elevada da água. 

O OXIG:E;NIO NA AGUA DAS MATAS INUNDADAS 

Quando o nível da água se eleva, extensas áreas de matas (igapós) ficam 
inundadas. Com isto se criam condições que ocasionam uma redução, em gran
de escala, do teor de oxigênio contido na água. Esta redução tem como causa 
principal o fato de a água que penetra no igapó entrar em contacto com uma 
considerável massa de matéria orgânica, cuja decomposição ocasiona um con
sumo mcito grande de oxigênio. Além disto, nestas matas inundadas, a velo
cidade das águas fica pràticamente reduzida a zero, o que restTinge considerà
velmente uma movi~entação vertical das massas e inibe a possibilidade de um 
equilíbrio com o ar. Em conseqüência destas duas circunstâncias, ocorre fre
qüentemente um desaparecimento total do oxigênio já a l'-2 m de profun
didade, conforme menciona Sioli, nas suas observações no rio Arapiuns. (1954). 

Na tabela seguinte está representada a estratificação do teor de oxigênio 
da água em três pontos da mata inundada dos arredores de Manaus. 

Cacau Pirera 

31 .3.1959 

TABELA 4 

Catalão 

2.4.1959 

Xiborena 

8.4.1959 

O m 3.0 mg 02/l O m 3.09 mg 0/12 O m 5.06 mg 02/l 
1 m 3.0 " 2 m 2.9 " 1 m 1.72 ' 
3 m 0.35 3 m 1.6 2 m 0.89 
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A mata inundada representa, portanto, durante a. época da cheia, uma área 
muito extensa de consumo de oxigênio, a partir da qual são drenadas para a 
calha do rio, não sOm.ente águas pobres em oxigênio, mas também, grandes 
'quantidades de substâncias orgânicas, cuja decomposição prossegue no pró
prio rio. Resulta daí que a conformação das margens de um rio tem grande 
bnportância sôbre o teor de oxigênio de suas águas, conforme pode ser de
monstrado, tomando como exemplo rio Negro, em Manaus. A margem direita., 
de águas quase que pa·radas, conduz a uma área profusamente ramificada de 
igapós, ao passo que a margem esquerda é íngreme, desprovida de matas de 
inundação e apre.senta forte correnteza. 

TABELA 5 

Teor de oxigênio do rio Negro, diante de Manaus, em mg 02/1 

Data Margem Meio do rio Margem 
direita esquerda 

5.8.1960 3.32 4.48 4.21 

8.8. 1960 3.36 4.48 4.16 

É evidente que estas variações locais deverão ser sempre cuidadosamente 
levadas em conta, quando se cogitar de verificar nos cursos de água da Ama
zônia uma variação anual do teor de oxigênio. 

A CURVA ANUAL DO OXIGÉNIO NO RIO NEGRO 

No meio da corrente do rio Negro, foram realizadas determinações de 02 
através de quase todo o ano, estando os dados representados na ta.bela 5. É 
bem verdade que êstes dados tiveram de ser Teunidos de determinações reali
zadas em diferentes anos. As menores quantidades de oxigênio foram verifi
cadas em julho e a.gôsto, e as maiores, em novembro e dezembro. Há, portanto, 
uma relação direta entre o nível das águas e o teor de oxigênio, fato já refe
rido por Sioli, no seu trabalho sôbre o Arapiuns (p. 494) . Com a elevação das 
águas, áreas sempre mais extensas da vegetação marginal ficam inundadas e 
drenam para o rio matéria orgânica que é decomposta no mesmo. Logo depois 
de ter sido atingido o nivel máximo das cheias, isto é, em julho e agôsto, os 
valôres de 02 devem atingir, na água. do rio, os seus valôres mínimos, pois, 
nesta ocasião, a maior parte da água pobre em oxigênio ·reflui dos igapós para 
o rio, rebaixando aí o teor de oxigênio. Por ocasião das águas mais baixas, 
ao contrário, é de se prever o encontro dos valôres de 02 mais elevados, pois, 
nesta ocasião, a incorporação de matéria orgânica e conseqüente Tedução do 
oxigênio é mínima. Conforme consta do trabalho de Gessner 0960) (Tabe
la 8, p. 64), a água superficial do rio Negro diante de Manaus, em julho, isto 
é, logo após a cheia máxima, está saturada de cêrca de 50% de oxigênio. Em 
dezembro, logo após a vazante, no entanto, alcançava cêrca de 70%. 

Nesta oportunidade, quero chamar a atenção de que na tabela acima refe
rida constam alguns erros tipográficos nos valôres de saturação correspon
dentes à data de 25 de março de 1959, fàcilmente verificáveis, uma vez que os 
vaiôres de temperatura e do 02 são dados em mg/ 1. 

A mesma dependência entre a altura. das águas e o teor de 02 foi obseT
vada no Solimões (meio do rio), conforme demonstra a tabela seguinte, tam
bém reunida de dados computados em anos diferentes: 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 . 30. 7 9.8. 19 .9. 
mg 02/_1 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5.16 2.9 4.6 6.16 

22.11. 
6.22 

30 .12. 
5.78 

Verifica-se, portanto, que o ritmo anual das variações da altura das águas 
dos rios da região amazônica é de vital significação para o regime do oxigênio 
dos mesmos. 
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O TEOR DE OXIG:G:NIO DO RIO AMAZONAS ENTRE MANAUS E BELÉM 

Linhas acima ficou demonstrado que as áreas inundadas justapostas aos 
rios da Ama.zônia drenam para os mesmos grandes quantidades de substân
cias orgânicas, que são responsáveis pelo desgaste de oxigênio verificado nas 
águas. Foi feita referência, outrossim, de que no sentido de rio abaixo as di
ferenças entre o nível máximo e mínimo das águas se torna sensivelmente 
menor e, em conseqüência, a área anualmente ínunda.da, de onde aflui a ma
téria orgânica drenada para os rios, é mais reduzida. É de se esperar, portanto, 
que isto venha a refletir-se no teor de oxigênio das águas. Para comprova.r 
es,ta questão, foi realizado, na Já referida viagem de Belém a Manaus, grande 
numero de determinações do teor de oxigênio das águas superficiais, cujos re
sultados constam na tabela 6. 

Na abscissa estão representadas as distâncias a pa·rtir de Belém, levando 
em conta o trajeto seguido pelo navio. Verifica-se, ainda no domínio da de
sembocadura, valôres eleva.dos de 02 próximos ao estado de saturação. Para 
esta, considerou-se a temperatura de 29ºC, na qual, a água atingiu a satura
ção com 8.1 mg 02/1. Encontramo-nos aí ainda no âmbito do Tocantins. Pouco 
antes dêste sistema. lançar-se nos estreitos de Breves, o teor de oxigênio co
meça a decair bruscamente, passando dai por diante a crescer continuamente. 
Nossa suposição de que o teor de oxigênio deveria aumentar no sentido da 
desembocadura, fica assim comprovada., embora não nas proporções esperadas. 

As modificações decisivas ocorrem no próprio cone da desembocadura. Em 
virtude da redução da velocidade do rio, ocorre uma sedimentação intensiva e 
a água torna-se mais transparente, facultando grande desenvolvimento do fi
toplâncton, constituído príncipalmente de diatomáceas (Gessner, 1959). Atra
vés da atividade fotossintética dêste plâncton, eleva-se o teor de 02, que atinge 
freqüentemente valôres superiores ao grau de saturação, conforme se depre
ende da ta.bela seguinte: 

TABELA 6 

Data LOCAL •C 1 mg 02/1 % 02 
--------------------------·--·-- - ----- -·----.-·----------

8.9.1960 
8.9.1960 

27 .8.1960 
27 .8.1960 

Pôrto de Bel~m .. ....... . 
Jcoraci. ........................................... . 
Vigia ... .... .................................. , ... . 
Vigia, água livre ................................... . 

28 

27. 7 

7.90 
8.04 
8.30 

11.4 

97 
98 

100 
140 

Apresenta-se assim como uma tarefa fascinante para futuras investigações, 
de pesquisar a forma pela qual a água turva barrenta. e, por conseguinte, prà
ticamente isenta de fitoplâncton, do Amazonas, transforma-se na água alta
mente produtiva da foz do mesmo. 

A INFLU:G:NCIA DO ESTADO DE MOVIMENTAÇAO 
DA AGUA SOBRE O TEOR DE OXIGt!NIO 

O estado de mobilidade das águas influi de diferentes maneiras sôbre os 
processos que vão determinar o seu teor em oxigênio. Inicialmente, pode-se afir
mar que, com o decréscimo da aceleração das águas, ou seja, com o aumento 
da estagnação, os val'êTes de 02 podem sofrer uma sensível redução, uma vez 
que a possibilidade de restabelecer um equilíbrio com o oxigênio do ar a.tmos
férico se torna mais difícil. Ao tratar das condições de oxigenação nas matas 
inundadas, já tivemos ocasião de referir o quanto, nestes ambientes estagnados, 
o teor de oxigênio é compara.do com o dos rios, mais reduzido. Neste caso, por
tanto, a estagnação significa um decréscimo do nível de oxigênio. Por outro 
!ado, no entanto, o rio Amazonas Tepresenta um exemplo de que, por ação do 
mesmo fator - estagnação - pode ocorrer uma elevação do teor de 02 . 
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os rios de águas brancas formam, em virtude da grande guantidade de ma
terial sedimentar que transportam, numerosas ilhas de aluviao, nas quais, fre
qüentemente, extensas massas de água ficam isoladas do rio ao balxa·r o nível 
do mesmo. Esta água, entrando em repouso, fica sujeita a uma sedimentação 
rápida, torna-se mais transparente e, em conseqüência., favorece o desenvolvi
mento do fitoplâncton em grandes massas. A ação de fotossíntese dêste fito
plâncton, constituído principalmente de cianoficeas, eleva fortemente o teor de 
02 da água. Estas condições serão abordadas com maiores detalhes em outro 
trabalho que versará sôbre a biologia dos lago.a de várzeas. 

l!:stes "lagos fluviais" não são entretanto exclusivos dos rios de água bran
ca. Cêrca de 80 km acima de Manaus, o leito do rio Negro se alarga em cêrca 
de 25 km, e· constitui o arquipélago das Anavilhana.'!, um emaranhado de cente
nas ou talvez milhares de ilhas, tôdas dispostas no sentido da corrente. Em 
muitas destas ilhas, que igualmente são formadas de aluvião, existem lagos 
(Tab. 7), que, por ocasião de nossas observações (18 a 20 de agôsto de 1960), 
ainda mantinham uma ligação mais ou menos larga com o rio. Por ocasião 
do nível mais baixo do rio é muito provável que a maior parte dêstes lagos 
fiquem isolados. Estas ilhas, que freqüentemente representam apenas estreitas 
barreiras de aluvião, subtrf).em massas isoladas de água do rio e promovem 
assim a formação de conjuntos estagnados no meio da correnteza. Ocorre ai 
uma ligeira estratifi'cação térmica ocasionando uma forte estratificação do teor 
de oxigênio, conforme demonstra a tabela seguinte: 

TABELA 7 

Estratificação de um lago na rio Negro localizado no arquipélago 
das Anavilhanas, em 20 de agôsto de 1960. 

<Profundidade de cêrca de 10 m) 

M mg 02/1 02 % 
- ---- -------------

o 
2 
4 
5 
6 
8 

10 

28.4 
28 .2 
28.2 
28.1 
27.8 
27.2 
27.1 

4 .62 
4.45 
2 .93 
1.01 
0.40 
0.18 
0 .13 

OS "LAGOS AFLUENTE;S" 

56 
54 
36 
12 
5 
2.2 
1.5 

Um exame do mapa do rio Amazonas mostra como característica mais mar
cante que a maioria dos afluentes que parecem demandar o rio a partir da 
terra firme, apresentam no seu curso inferior vales extraordinàriamente largos, 
que levam à suposição de que através dos mesmos são aduzidas ao Amazonas 
grandes massas de água. Esta impressão é, no entanto, falsa, porque, na m~.io
ria dos casos, não se trata aqui de rios, e sim, de lagos, uma vez que a velo
cidade da corrente é pràticamente nula. l!:stes vales, por sua vez, não podem 
ter sido originados pela ação erosiva atual, mas, conforme assinala Sioli, em 
diferentes trabalhos, devem ter a sua origem em períodos geológicos passa.dos. 

Por uma elevação do nível das águas, cuja.'! causas ainda não foram escla
recidas, êstes vales foram "afogados" e representam, hoje em dia, lagos alon
gados, freqüentemente sinuosos, ligados ao rio ou por uma frente ampla, ou 
através de um canal estreito. O rio Arapiuns, estudado por Sioli (1934), é um 
dêstes "lagos afluentes". Enquanto os seus afluentes, como por exemplo o rio 
Aruá, acusam uma velocidade de 1 m/seg, o Arapiuns propriamente dito ·não 
apresenta uma correnteza orientada. No seu curso inferior, da mesma forma 
que na desembocadura do Tapajós, com a qual está ligado, fazem-se· sentir as 

2 - 36124 
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ações das marés. Areias brancas formam em muitos pontos as margens dêste 
pseudo-rio e · a ausência de uma correnteza torna compreensível que, por pre
dominância dos ventos de leste, há um deslocamento destas praias "rio acima". 
Do avião, observam-se também bancos de areia alongados (pontas), dirigidos 
em sentido contrário ao da desembocadura. 

Conceitualmente, as expressões "rio" ou "igarapé" a.plicadas para êstes "la
gos afluentes" geram confusões, porque de comum com os verdadeiros rios, êles 
têm apenas a forma alongada, ao passo que, por falta de -correnteza, adquirem 
a principal característica de um lago, como seja uma estratificação térmica e 
química. Estas condições foram examinadas no Puraqt'equara, um pequeno aflu
ente da margem esquerda do A.mazonas, que desemboca a 20 km abaixo da 
confluência. do Solimões com o rio Negro. A estratificação foi examinada em 
duas ocasiões, assinaladas na tabela seguinte: 

m 

TABELA 8 

Estratificação no Puraquequara 

24 de abril de 1960 11 de agôsto de 1960 

1 

•e mg 02/1 •e 1 mg 02/1 
-----· ~-·-·~ ----- ---·--·-· -·~---

o 28. l 5.37 31.3 6.4 
1 29.9 3.49 
2 28.2 0.34 
3 27.4 0.68 
á 26.4 0.70 26.2 0.33 
8 25.6 0.46 25.2 

1 

0.48 
10 25.5 0.64 -

Verifica-se que apenas uma camada ·superficial pouco profunda é rica em 
oxigênio, enquanto nas massas de água subjacentes, apenas traços de 02 são 
encontrados. A razão dE~sta estratificação marcante é a grande diferença de 
densidade entre o espaço epi e hipolímnico. Nesta . amplitude de temperatura, 
uma diferença de 5ºC representa uma diferença de densidade da água tão 
acentuada que impede uma circulação vertical das massas. 

A que profundidade se encontra nestes "lagos afluentes" a camada de se
paração depende muito, evidentemente, das condições morfológicas. Quanto 
maior fôr a superfície livre, sôbre a qual o vento pode exercer a sua ação 
dinâmica, tanto mais profunda terá de estar a camada limite, conforme é o 
caso também nos lagos das zonas temperadas. Assim-, por exemplo, no imenso 
cone da desembocadura do Tapajós, com 14 km de largura, não se constata 
a presença de uma camada limite e, concomitantemente, também não há um 
hipomnion pobre em 02. 

Resta elucidar a questão de onde provêm estas temperaturas hipolímnicas 
tão baixas, a ponto de promover esta estratificação. Duas possibilidades podem 
ser considera.das. Primeiro, pode-se cogitar da penetração das frentes frias 
antárticas, as friagens, tão temidas pela população local não acostumada às 
grandes variaçÕE~s de temperatui-a e que, entre maio e setembro, promovem que
das bruscas de temperatura de 10° a.té 15°C. Por ocasião destas ondas de frio, 
a água· sofrendo um resfriamento de vários graus, seguido de um rápido reaque
cimento da camada superficial e conseqüente formação da camada de separa
ção a.ca<rretaria que as camadas mais profundas, daí por diante, ficassem pro
tegidas do aquecimento. Como, porém, uma friagem dura somente de 3 a 4 dias, 
fica em aberto a questão de saber qual a importância que. cabe a êste fenô
meno na formação da estratificação térmica .. 

Uma segunda possibilidade é a já referida em trabalho anterior (Gessner, 
1960). Os riachos que correm na sombra densa da m&ta apresentam, segundo 
numerosas medidas efetuadas pelo autor, temperaturas de 24º a 25°C, isto é, 
exatamente aquelas que correspondem às do epilimnion. Como esta água, mais 
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fria pràticamente não· se mistura com a água do lago, que é . cêrca de 5° mais 
quente, pode-se supor que a mesma deslize ao longo do fundo do mesmo, es
praiando-se no hipolimnion. Esta correnteza deve ser muito lenta, porque tô
dru; as tentativas do autor em determinar, mediante o molinete hidrométrico, 
a passagem de uma corrente de profundidade resultaram infrutíferas. 

Os moradores locais informam que, por ocasião da ocorrência de uma "fria
gem", há simultâneamente grande mortandade de peixes e pode-se supor que 
iSto esteja liga.do a uma rápida modificação do teor de oxigênio da água. Se
ria, portanto, do maior interêsse prático investigar a ação destas ' frentes frias 
na física e química da água dêstes lagos. Além disto, pràtlcamente nada se 
conhece sôbre as exigências em oxigênio dos peixes ama.zônicos. 

Sôbre a duração do período de estagnação nestes "lagos afluentes", as nos
sas observações não podem fornecer dados, mas é de se supor que as mesmas 
condições indicadas por Braun 0952) para a estratificação observada nos lagos 
rasos do baíxo Tapajós, ocorram também aqui. 

Para os lagos das regiões temperadas, que foram o ponto de partida dos 
estudos limnológicos, estamos habituados a considerar a estabilidade e a per
manência como pràticamente equivalentes, uma vez que, quanto mais alta fôr 
a estabilidade térmicamente condicionada, tanto mais duradoura será a cor
respondente estratifica.ção. Nos lagos tropicais, porém, a situação é inteiramente 
diferente. Variações de temperatura de 1º e 2°c já ocasionam aqui uma alta 
estabilidade, uma vez que a diferença de densidade. entre 29º e 30ºC, por exem
plo, já é de cêrca de 27 vêzes maior que a diferença verifica.da entre 4° e 5°C. 
A permanência, entretanto, é aqui inteiramente diferente. Da mesma forma que 
variações de temperatura medíocres são suficientes para promover uma estra
tificação estável, também reduzidas variações bastam para desfazer esta mes
ma estratificação. "A duração e periodicidade da estratificação não ocorre se
gundo as normas e não é constante como nos nossos lagos temperados, mas é 
condicionada por condições de intemperiSmo ocasionais e repete-se em interva
los irregulares. Bastam poucos dias consecutivos de forte insolação e formação 
de uma estagnação térmica, para restabelecer o depaullf'!ramento do teor de 
oxigênio nas camadas mais profundas". (Braun, 1952). 

TEOR DE OXIG~NIO NOS TRI'l:S TIPOS 
DE RIOS DA AMAZÔNIA 

A divisão em rios de águas brancas, pretas e claras se baseia no compor
tamento ótico das águas. Os rios de águas brancas (Solimões, Madeira, Amazo
nas) apresentam a menor transparência. A profundidade freqüentemente pe
netra apenas 1/100 de luz incidente. J'!: compreensível nestas condições que não 
haja possibilidade de manutenção e multiplicação do fitoplâncton e uma pro
dução fotossintética de oxigênio não tenha lugar. 

Diferente é a situação nos rios de águas marrons ou pretas. No rio Negro, 
a profundidade de visão alcança cêrca de 1 m e o fitoplâncton se constitui de 
diatomácea.s, desmidiáceas, volvocales e flagelados. Qual então o papel desem- -
perihado no rio Negro pelo oxigênio de origem fotossintética no regime de 02 
do mesmo? Segundo as observações realizadas em agôsto de 1960, por Hammer 
(no prelo) pôde ser comprovado que a camada trofogênica, em virtude do rá
pido decréscimo da luminosidade, mal ultrapassa 1 m de profundidade e que 
a quantidade de plâncton é tão reduzida que a produção diária compreende 
apenas cêrca de 100 c;m•, ou seja, apenas 1/10 do que seria de se esperar 
em um lago eutrófico. Dos valôres a.presentados no acima referido trabalho 
de Hammer, pode-se calcular que o consumo de oxigênio para cada dm• de su
perfície até uma profundidade de 20 m é de 120 mg 02, ao mesmo tempo que 
no mesmo volum~ e mesmo espaço de tempo, apenas 4 mg 02 são formados por 
fotossíntese. Isto significa que, comparada a.o elevado consumo de 02, a pro
dução do mesmo ·representa um papel inteiramente secundário. 

Diferenças evidentes en,tre o teor de oxigênio do rio Negro e do rio Soli
mões não puderam ser verificadas. Assim, num corte transversal realizado no 
Solimões, em 9 de agôsto de 1960, acima da ilha de Marchanteria, foram obti
dos os seguintes valôres em 02/1: 

4.3 4.8 4.4 4.4 4.67 4.67 3.44 
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Os valôres de saturação ficavam entre 55 a 60%. Na reg1ao da confluência 
do rio Negro com o Solimões, em 30 de julho de 1960, a água do rio Negro, 
junto à ilha de Marapatá, tinha um valor de 3.92 mg 02/1 e a água no meio 
do solimões 4.9 mg 02/1. Exatamente na confluência a água do Solimões tinha 
4.23 e na água do rio Negro 4.22· mg 02/1. 

Conforme foi pormenorizadamente tratado em um trabalho anterior, as 
águas do rio Negro e do Solimões não se misturam logo, mas correm ainda 
muitos quilômetros, lado a lado no mesmo leito, formando o rio Amazonas. A 
figura 8 representa um corte do Amazonas, acima do farol superior, cêrca de 
20 km abaixo da confluência do rio Negro com o Solimões. Verifica-se que, no 
que concerne à condutibilidadEl elétrica., há uma evidente diferença entre a 
meta, de esquerda e direita do rio, ao P!iSSO que a curva do oxigênio não acom
panha o traçado da curva da condutibilidade elétrica. 

Caso entre o Amazonas, o Solimões e o rio Negro realmente haja diferen
ças no teor de oxigênio, estas certamente serão menos importantes que as va
riações transitórias e locais que podem ocorrer em cada um dos mesmos. 

Condições inteiramente diferentes se verificam, no entanto, nos rios de 
águas claras (Tapajós, Arapiuns). Nestes faltam as grandes quantidades de sus
pensórios anorgânlcos que absorvem e refletem a luz, como também faltam as 
substâncias húmicas dissolvidas, responsáveis pela rápida queda de luminosi
dade nas águas pretas. Apesar disto, mesmo .na.s água claras a intensidade da 
luz decresce ràpida.mente com a profundidade, mas neste caso, em virtude de 
ser absorvida pelo plâncton. Encontra-se aí uma grande abundância de espé
cies de fitoplâncton, constituído, além de diatomáceas, desmidiáceas, e volvo
cales, de cianofíceas. Sôbre as condições de oxigênio na ampla desembocadura 
do Tapajós, a tabela seguinte fornece dados: 

TABELA 9 

Temperatura e oxigênio .na desembocadura do Tapajós, 
em 18 de novembro de 1960 

m •C mg 02/1 

·-----
o 29 .8 7.58 
5 ...:... 7.50 

10 7.37 
15 29.6 6.83 
20 29.5 6.63 

A água superficial está aqui saturada até cêrca de 95% com 02. Nas maio
res profundidades há uma ligei-ra redução do teor de 02, ·mas falta uma estra
tificação térmica o que já era de se prever, em face da amplitude da desem
bocadura ·e a existência das correntes das marés. Uma corrente descedente não -
foi possível verificar-se ou pelo menos fica a mesma mascarada pelo movi
mento. das marés. 

O fato de o curso inferior do Tapajós, em oposição ao Amazonas, ser des
provido de correnteza pode ser verificado do avião por um fenômeno ·deveras 
curioso. Em tôda parte da região amazônica, onde águas brancas desembocam 
em um lago, formam-se de ambos os lados bancos sedimentares que, em pouco 
tempo, são ocupados por formações florestais. 1!:ste fenômeno é perfeitamente 
comprensível, pois onde a água movimentada do río entra em contacto com a 
água parada do lago, a velocidade da correnteza é reduzida e a sedimentação 
torna-se maior. Da mesma forma que falávamos linhas atrás de "lagos fluviais", 
estamos agora em face do fenômeno de um "rio no lago". Da visão aérea po
de-se observa-r que o Amazonas faz penetrar um dêstes bancos sedimentares 
pelo Tapajós adentro. O rio principal forma assim um leito através do seu 
afluente, um dos muitos paradoxos que o Amazonas prepara para os hidro
Iogistas. 
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RESUMO 

O regime do oxigênio abrange grande parte do comportamento fisico, qui
mico e biológico da água. O presente trabalho Tepresenta uma tentativa de 
análise dos fatôres que influem no teor de 02 do Amazonas. 

O fenômeno mais característico na Amazônia são as variações do nível das 
águas, que, em Manaus, atingem 10 m e, em Santarém, cêrca de 5-6 m. 

A curva anual do teor de oxigênio tem um traçado oposto ao daquela 
das variações do nível das águas. Por ocasião do nível mais alto (maio até 
agôsto) o teor de 02 é baixo porque éxtensas áreas de igapós ficam inundadas, 
ocorrendo um forte consumo de oxigênio em virtude da alta disponibilidade de 
substâncias orgânicas em decomposição .. · 

Medidas da correnteza apresentaram em agôsto de 1960, no rio Negro, um 
valor máximo de 0,54, no Solimões 1,3 e no Amazonas, 25 km abaixo de Ma
naus, 1,5 m/seg. Em novembro, ou seja, por ocasião do nível mais baixo, a ve
locidade da correnteza alcançava no rio Negro, diante de Manaus, apenas 
O .15 m/seg. Entre a velocidade e o nível das águas existe, portanto, pelo me
nos no rio Negro, uma relação direta. 

No rio Negro, no Solimões e provàvelmente também no próprio Amazonas, 
a correnteza impede uma estra.tificação vertical da temperatura e do oxigênio. 
A maioria das desembocaduras dos afluentes - os vales afogados - são, ao 
contrário, desprovidos de correnteza e, por isso, antes identificáveis como lagos. 
Nêles ocorre, via de regra, uma estratificação bem definida. do teor de oxigê
nio, característica para os lagos tropicais. Pela sedimentação, formam-se, fre
qüentemente, ilhas aluvionares nos rios, que acabam por represar e estacionar 
massas de água, constituindo verdadeiros lagos ("lagos fluviais"), nos quais a 
estratificação de 02 é também bem evidente. 

Entre Manaus e Belém não foi possível verificar, em setembro de 1960, 
uma variação sensível na temperatura da água. As temperaturas medidas acusa
ram valôres entre 29° e 29,5ºC. Variações anuais de tempe<ratura porventura 
existentes são largamente superadas pelas variações diárias e pelas oscilações 
transitórias, origina.das por causas de intemperismo. Em direção à foz, há um 
ligeiro acréscimo no teor de oxigênio, que passa a aumentar bTuscamente a 
partir de Breves. Na foz do Amazonas ocorrem valôres elevados de supersatu
raç~o de 02, cuja causa reside no fato de, em virtude da grande sedimentação, 
haver maior penetração de luz, o que possibilita o desenvolvimento do fito
plâncton em grande escala. 

As águas brancas do Solimões e do Amazonas não .diferem, quanto ao teor 
de oxigênio, das águas do rio Negro, porque também neste último, a produção 
de 02 pelo fitoplâncton é muito reduzida. Somente nas águas claras do Tapa
jós, em virtude de um desenvolvimento intenso do fitoplâncton, são alcançados 
valôres de 02 que se aproximam do ponto de saturação. 

De modo geral, portanto, com exceção dos rios de águas cla.ras, as águas 
correntes da Amazônia acusam valôres de saturação de 02 entre 50 e 70%, 
caracterizando-se, assim, por um coeficiente de saturação altamente deficitá
rio. A temperatura eleva.da, a grande disponibilidade em substâncias orgânicas 
nas extensas áreas de igapós anualmente inundadas e, ainda, a reduzida trans
parência da água, que restringe a atividade fotossintética do fitoplâncton à ca
mada superficial de um metro, são as causas que devem se-r encaradas como 
responsáveis oor êste deficit. 

Finalizando, quero expressar os meus agradecimentos ao Dr. Athos da Sil
veira Ramos, do Conselho Nacional de Pesquisas, do Rio de Janeiro, do qual 
partiram os convites para as minhas viagens; ao Dr. Djalma Batista que, eim 
Manaus, colocou à minha inteira disposição, os recursos do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia; ao Dr. Raul Antony, pelos valiosos conselhos e ao 
Dr. Walter Egler, diretor do Museu Goeldi, em Belém, pelo apoio prestado na 
execução de meus trabalhos na região da fciz do Amazonas. As minhas obser
vações na área de Santarém foram gentilmente apoiadas pelo Sr. Meschede e, 
somente quando, por motivo de doença, em novembro de 196ct, o meu velho 
amigo Menezes viu-se impedido de continuar a acompanhar-me nas minhas 
viagens, é que cheguei a aquilatar realmente o quanto significava o seu au
xílio para mim. 
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Resenha e Opiniões 

Caracterização do ter1itório do estado da Guanabara 

.i!:ste trabalho, extraido do Anuário 
Estatístico do estado da Guanabara, 
1961/2, reúne inúmeros elementos refe. 
rentes à caracterização do território 
carioca, mostrando as coordenadas geo
gráficas, seu sistema orográfico; bacias 

fluviais e lacustres, regiões pantanosas, 
formações geológicas, etc. Por seu in
terêsse geográfico e oportunidade em 
face do 4.° Centenário da cidade do 
Rio de Janeiro, aqui o transcrevemos. 

I - POSIÇAO GEOGRAFICA 

1 . Pontos extremos e çoordenadas geográficas da cidade 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

ESPECIFICAÇÃO 
Latitude Lo1111itude 

s W.Gr. 
---- -· - - --· ----------------------- - -----
PONTOS EXTREMOS 

Norte - Ilha de Pancaralba, a Noroeste W, Paquetá . ...................... . . 22° 44' 44" 43°07' 39" 

- Ilha Rt.sa ao Sul da Ponta de Guaratiba ........................... . 23•04' 51" 43°33' 42" 

Eete - Ilhas Tap11Ill88 - de Deotro, a Sueste de Paquetá ................ . . 22° 47' 16" 43°0.5' 64" 

Oeste - Rio Jtaguaí . .................................................... . 22•65' 08" -43° 47' 32" 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE 

Observatório de Meteorologia .... . ... . .................. . .................. . 22• 54' 23" 43°10' 21" 

FONTE: Serviço Hidrográfico do Ministério da Marinha. 
NOTA: A dist!Íncia na direção Norte Sul (Linhas extrema8: ao Norte 22° 44' 44" S, ao Sul 23° 04' 31" S) 6 de 37 km; a distância 

na direção Este-Oeste (Linhas extremas: ao Leste 43° 05' 54" W.Gr., a Oeste 43° 47' 32" W.Gr.) é de 71 km. 

2. Limites e extensão da linha divisória 

CONFRONTAÇÕES 

Horta 
Estado do Rio de Janeiro .. . ............. .. ....... . . ........ . ... .. .. . ...................... . ... . 

s~ . 
Oceano ~tlílotico . . ............. . .............. . .............. . .................... . .. . ........ . 

<>este 
Baía de Sepetiba . . .......... ,, ................................................................. . 

Esta 
Baia de Guanabara . .......................................................................... . . 

TOTAL . . .......... • .. . .... . .• . . . . . .• . •.•.•. , .......•...•....•........ • .........•........•• , 

FONTE: Divisão de Estatística. 

Extensão da 
linha dlvis6rla 

(Km) 

68 

74 

33 

43 

218 
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II - AREADAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS , 

I - ZONA PORTUÁRIA - Caju, Vila Guarani. Gamboa, Santo Cristo e Praça Mauá. . . 
II - ZONA COMERCIAL - Castelo, Centro, Lapa, F,,,tácio, Mangue, Praça da Bandeira 

e Aeroporto ............ . ......... .. ........................................... . 
III - Rio Comprido, Santa Teresa e Catumbi. .... .... ................................. . 
IV - Botafogo, Laranjeiras, Catete, Flamengo e Glória .. , .......... . ... ... _ ............. . 
V - Copacabana, Leme, Urca e Praia Vermelha ..... ..... ........ ._ .. .. .. .... . . . ....... . 

VI - Lagoa, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Gávea e São Conrado . . · .............•.... 
VII - São Cristóvão, Benfica, Mangueira e Triagem ....... .............................. . 

VIII - Alto da Boa Vista, Muda da Tiiuca e Engenho Velho ............... .... ....... ... . . 
IX - Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Maracanã ......... .... ......... .... ........... . .... . 
X - Rama., Bonsucesso, Olaria, Higienópolis, Man~uinhoa e Estação de Pedro Ernesto .. ... . 

XI - Penha, Cordovil, Vigário Geral, Brás de Pina, Parada de LucOB e Penha Circular .... . .. . 
XII - Méier, Jacarezinho, Cachambi, Abolição, Estações da E.F.C.B. - São Francisco Xavier, 

Rocha, Riarhuelo, Sampaio,. Engenho Nôvo, Silva Freire, Todoa os Santoa, Engenho 
de Dentro, Encantado, Piedade, (tôd88 do lado direito) Ramal do Rio D'Ouro e Linha 
Auxiliar - Estações de: Dei Castilho, Inhaúma, Engenho da Rainha, Engenho do 
Mato, Cintra Vida!, Terra Nova, Tomas Coelho e Cavalcânti. .. ........ . ....... . 

XIII - Engenho Nôvo - Lins Vascoocellos, Bôca do Mato o as Estações da E.F.C.B. - Bili> 
Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Silva Freire, Todos os Santoa, Engenho 
de Dentro, Encantado, Piedade (lado esquerdo) ..... . .. ..... ....... ..... ..... .... . 

XIV - Irajá, Pavuna, Coelho Neto, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Rocha Miranda, (parte) 
Barros Filho - Linha Rio D'Ouro - Estações de: Colégio, Coelho Neto, Aoari, Tttriaçu, 
Honório Gurgel, Coata Barros (lado direito da Linha Auxiliar) ....... . ......... . . . . 

XV - Madureira, Quintino Bocaiúva, Cascadura, Oawaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal 
Hermes (parte) Rooha Miranda (parte), Guadalupe, Ricardo do Albuquerque. Anchieta 
e BB Estações de: Magno, Turiaçu. Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho, 
Coata Barroe (Linha Auxiliar, lado esquerdo) ... ............ .. . . ..... . .......... . 

XVI - Jacarepaguá, Praça Sêca, Vila Valqueire, Taquara, Freguesia, Muzema, Camorim, Vargem 
Grande, Piabas, Recreio doe Bandeirantes, Marapendi, Barra da Tijuca, Zona Rural 

XVII - Bangu, Deodoro (parte), Vila Militar, Cel. Magalhães Bastos, Realongo, Padre Miguel, 
Senador Camará, Campo doe Afonsos e Bairro Sulacap........... .. . ... . ...... . 

XVIII - Campo Grande, Santissimo, Augusto VBBconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Mendanha, Cam-
pinho, Rio da Prata, Monteiro, Pedra de Guaratiba, Ilha e Barra de Guaratiba .. . .. . 

XIX - Santa CrWI, Paciência, Palmares, Sepetiba, Zona Rural. ...•... . , . ...... ...... .. .... . 
XX - Ilha do Governador ...... ..... .... .. ........ .. ... .. ........... .. ............. , . . . 

XXI - Paquétá ..................... ........... ...................... .. .. ... . .. ....... ... . 
Outras Ilhas ....... .... . . . .... . ...... .. ...................... . ...... .... " ..... .. 

TOTAL ................ ~ ... .... .. ........ ... ..... ......... ... ..... ... . ·· · ·• ·· • 

FONTE - Conselho Nacional de Geografia o Divisão de Estatística. 

III - OROGRAFIA 

1. Maciços 

Área 3 do 
Km• Total 

6,88 0,59 

6,47 0,55 
7,82 0,67 

11,64 0,911 
7,67 0,65 

22,211 1,90 
10,39 0,89 
45,53 3,8!1 
12,70 !,OS 
22,10 1,89 
19,94 1,70 

26,81 2,29 

18,55 1,58 

36,12 3,0S 

44,29 a,7S 

276,81 23,65 

106,41 9,09 

294,75 25,lS 
158,99 13,58 
33,53 2,86 

1,09 0,09 
0,22 0,02 

171,00 100,00 

SE:filWI Morros AllitUda 
(m) Distritos Administrativos abrangidos ~ 

GRANDE MACIÇO URBANO - ANDARAÍ 

Cordão eeten trional 

Mé. {I Inácio Dias ... . ................... · 1 
1er .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mateus (Serra) ·············· ···· ··· Bica ............•... . ...... : . ..... . 

Cordão Central (!.• Parte) 

Santa Teresa ............... . { 
Nova Cintra .. ..... ..... ....... ... . 
Santoo Rodrigues ........ ... .. ..... , 
Curvelo ...... ..................... . 
Paula Matos .... ...... ..... .... .. .. 

~~~ ··············! 
Carioca .. .. . .... . , ..... .... ,,, .. , .. 
Queimado ... ......... . ...... . ..... . 
Formiga (º) .... .. . .. .... .......... . 
Mesa do Imperador. . ....... .. .... . 
Mirantee ... .... ........ ... ........ . 
Prazeree . ... . .•.. .. .•• . . .. .... ..•• . 

(") Conhecido também como Pedra do Bispo. 

451 1 Méier, Jaoarepaguá e Madureira 
450 Méier, Jaoarepaguá e Madureira 
275 Madureira 

260 
134 
117 
80 

800 
714 
620 
483 
340 
270 

Laranjeiras 
Estácio de Sã 
Laranjeiras 
LaranjeirBB 

Laranjeiras e Botafogo 
Tijuca e Botafogo 
Laranjeiras 
Tijuca e Botafogo 
Estácio de Sá 
Estácio de Sá 



SERRAS 

Corcovado .................. ." { 

C6crane ..... ........ .... . .. ·{ 
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1.. Maciços 

Morros Altltude 
(m) 

Cord~o Central 11.• Parte) (conclusão) 

Corcovado (Pico). . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dona Marta (Pico) . . ...........•... 
Inglês ... ..... .................... . 
Mundo Nôvo ............... .. .... . 

Cócrane .. ........................ . 
Vista Chineea .................... .. 

704 
364 
188 
129 

650 
413 

Distritos administrativos abrangidos 

Laranjeiras e Botafogo 
Laranjeiras e Botafogo 
Laranjeiras 
Laranjeiras e Botafoito 

Tijuca e Botafogo 
Botafogo 

Gávea ................ ... ... . 1 1 Gávea (Pico) ............. ..... .... . 
\ Pedra Bonita ....... ... . .. ........ . 

842 Tijuca e Botafogo 
700 Tijuca e Botafogo 

Cordão Central (2.• Parte) 

Tijuca (Pico).. ...... . .. .. . . .. . . . . . . 1 021 
Pedra do Conde. ................... 817 
Ali.o do Archer.... ... . .. . . . . . . . . . . . 815 
Bom Retiro ... ... : . . . . . . . . .. . . . .. . . 659 
Excelsior. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 611 
Alto da Boa Vieta. ....... . . . . . .. . . . 357 

Tijuca, Vila Isabel e Jacarepaguá 
'Tijuca 
Tijuca 
Tijuca 
Tijuca 
Tijuca 

{ 

Andara! (Pico) .................... . 
Andaraí. ...... · .... · · · · · · · · · Elefante....... . ..... . ....... • ... . 

Pedra do Perdido .... ............. . 

900 
775 
442 

Vila Isabel e Tijuca 
Jacarepaguá 
Vila Isabel 

Pão de Açúcar ...... .... ..... { 

·-- ··················! 
Dois Irmãoe ................. { 

-·'°º"·················! 
r 

Telégrafo e Barro Vermelho ... J 

l 
Engenho Nõvo (antiga Serra dof 

Macaco) l 

M1sericord1a .................. { 

Marapicu .................. ···{ 

Bico do Papagaio ................. . 
Taquara .......................... . 
Marimbeira .............. . ........ . 
Mata Cavalo ...................... . 
Tanhangá ......................... . 

Cordão Meridional 

Pilo de Açúcar ..... .,.-··., ....... . 
Pedra da Urca ........ . .. ..... . . .. . 

Cabritos ..... ..................... . 
·Saudade .... .. ........... .. ... . .. . 
São Joilo ......... ....... ......... . 
Babilônia ............. ........... . . 

1 Cantagalo ... .. ... ... •.............. 
Leme ........ ..................... . 

Dois Irmãos ...................... . 
Boa Vista .................. . ..... . 

PEQUENOS MACIÇlOS URBANOS E 

J>rovidência ... ................. . .. . 
Pinto ............... . . . . ... ·····.·· 
São Diogo .. ...................... . 
Conceição .. .. .. .. ........... ...... . 

~~m~~:~·. ·.:::::::::::::::::: :~:: 
Telégrafo ........ .. ............... . 
Retiro da América ... .......... • .... . 
Pedregulho ...... .................. . 
Jlarro Vermelho .... .. .... .. ....... . 
Caixa D'água. . . ................. . 
Retiro da Gratidão ............... .. 
São Januário ....... ............... . 

Alto da Serra do Engenho Nôvo ... . 
Macaco ........ ~ ...... ... ....... .. . 
Jardim Zoológico .................. '. 

Dendê ................. .. .... .... . . 
Carico ........... ......... .... .... . 
Bom Sucesso ...... . ....... .. ...... . 
Igreja da Penha ..... .............. . 

975 
811 
350 
250 
250 

395 
224 

332 
343 
242 
239 
105 
131 

533 
174 

Tijuca e Jacarepaguá 
Tijuca e Jacarepagwó 
Tijuca e Jacarepaguá 
Jacarepaguá 
Tijuca 

Botafogo 
Botafogo 

Copacabana e Botafogo 
Copacabana e Botafogo 
Copacabana e Botafogo 
Copacabana e Botafogo 
Copacabana 
Copacabana e Botafogo 

Botafogo 
Botafogo 

SUBURBANOS 

117 Centro 
63 Centro 
57 Centro 
45 Centro 
40 Centro 
32 Centro 

125 São Cristóvão 
90 São Cristóvão 
56 Bilo Cristóvão 
50 São Cristóvão 
50 São Cristóvão 
40 São Cristóvão 
35 São Cristóvão 

210 Vila Isabel e Méier 
180 Vila Isabel e Méier 
104 Vila Isabel e Méier 

200 Penha 
187 Penha 
130 Penha 
100 Penha 

GRANDE MACIÇO RURAL MARAPJCU - GERICINÓ 

Marapicu ..... .... . ......... .... .. . 
Manoel José . .................... .. 

631 Campo Grande 
3li0 Realengo 

~':i!u~." .. : : :: : : : : : : : : : : :~::::: ::: 
Salvador ..... .... ................. . 
Curangaba ............ •....... : , .. . 
Boa Vista ............. . ... . ..... .. 

900 Realengo 
300 Realengo 
150 Campo Grande 
100 Campo Grande 
100 Campo Grande 
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1. Maciços 

SERRAS . 
1 

Momta . I ~j" 1 · Dlall'ltoe Mlmlnlatrathos alnnglcloa 

GRANDE MACIÇO RURAL DA PEDRA BRANCA 

Núcleo Central 

Jatarepaguá ou Eniienho Velho C~ixa D~ .............. :-:": ...... . 

Taquara ...........•......... j 
l 

Bacarrão .. ........ : ...........•.... 
Quilombo ...................... · ... . 
N011UeÍl'a . .... .. .................. . 
Pedra Roo ilha ... .................. . 
·Pedra Grande .... ................. . 
Pedra Capim ..... ................. . 
Pau da Fome ...... .............. . 
Pedra Redonda. . . . . . . . . . . . . • ..... . 
Pedra de Ubaeté ........... , . • . . . . 

Bangu ...•.............•..... { 
Bandeira .......................... . 
Monte !Agre ...........•........... 
Barata ........................... . 
Sandá ............................ . 

Pedra Branca .. ................... . 
Santa Bárbara ................... .. 
Caboelo ... ........ . .. , .........•.. 
Cabuçu .... ....................... . 
Redonda ... ....................... . 

Contraforte Setentrionà! 

Viegas e Lameirão ....... , .. ·{ 1 Vie~· ··· ··· · · · · · · · ·· · · · · · ·. · · ·' · · 1 
Lameirão ......................... . 

.Contraforte Ocidental 

Ble ·{ 1 Capitão Inácio .. ................... 1 
-º :...;..· · · · · · • ·- • · • · · •· · • · · · · Cavad.~ .... ................. , ..... . 

Carap1a ... ........................ . 

Contraforte Meridional 

Tocas .................. , ..... { 
Toca Grande ... ................... . 
Toca Pequena .. : .................. . 
Cabungui. .. ...................... . 

M ad { Morgado ... ....................... . 
org o . .. ···············.. Ilha ....... ............ ·. ·. , · · · · · · · 

Bela Vista . ....................... . 

Bicas .... ........... . ...... ·· { 
Banto Antônio da Bica ............ . . 
Cabeça do Boi ou Capim Melado (Pico) 
Faxina ........................... . 

' 

Piabaa ............... , ....... { Caeté ....•.......... -............. . 
Piabaa ......................•...... 

São João .................. :. Barra de Guaratib& ................ . 

319 

700 
600 
550 
485 
300 
280 
250 
150 
150 

900 
700 
650 
219 

l 024 
850 
700 
550 
500 

400 
400 

250 
150 
100 

555 
450 
350 

500 
450 
300 

475 
350 
350 

450 
300 

354 

MACIÇOS RURAIS DESTACADOS 

Botafogo .......................... . 100 
Pavuna .........................•.. 83 
Crwi .......... ................... . 50 
Blo Bernardo. , ................... . l!O 
Madama ........ .................. . 50 
Maio . ..... ... . .........•. . · ·· .... . 50 
Nazaré ........................... . 50 
Pedra Rua ... ........... . ........ . 50 

Qoitungo ................... ·{ Quitun110 .. .................... · · · · 
Quincas .......................... . 

25-0 
50 

. J 
Coqueiros .................... 

1 

Coqueiros ......................... . 
Taquaral. ........................ . 
Retiro .. .......................... . 
Itararé .........•.................. 
Monte Alegre ... , ................. . 
Laurinda ... .. ...... .............. . 
Capitão José Esteves ... ........... . 

232 
150 
100 
50 
50 
50 
50 

Jacarepaguá 

Jacarepaguá 
Jacarepaguá 
Jacarepaguá . 
Jacarepaguá 
Jacarepaguá 
Jacarepaguá 
J acarepaguá 
Jacarepaguá 
Jacarepaguá 

Jacarepaguá e Realengo 
Jacarepaguá 
Jacarepaguá e Realongo 
Realengo 

Campo Grande, Jacarepaguá e Realengo 
Jacarepaguá 
Campo Grande 
Campo Grande 
Jacarepaguá 

1 Campo Grande 
Campo Gra .. de e Realengo 

1 Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 

Campo Grande e Jacarepaguá 
Campo Grande e Jacarepaguá 
Campo Grande e Jacarepaguá 

Campo Grande e Jacarepaguá 
Campo Grande e Jacarepaguá 
Campo Grande e Jacarepaguá 

Jacarepaguá 
Campo Grande 
Campo Grande e Jaoarepaguá 

Jararepaguá 
Jacarepaguá 

Campo Grande e Jacarepaguá 

Madureira 
Madureira 
Madureira 
Real eng o 
Realengo 
Realengo 
Madureira 
Madureira 

Realengo 
Real eng o 

Realemgo 
Realengo 
Real eng o 
Realengo 
Realengo 
Realengo 
Realengo 



RESENHA E OPINIÕES 

SERRAS Morroa (m) 
1 

Altitude 1 Distritos administrativos abrangidos 

---------~---·-----------

Posse .......... ············ { 

Paciência. .. .. .. . .. . l • •• •••••• 

MACIÇOS RURAIS DESTACADOS (conclusão) 

Posse ............................. . 
Luís Bom .... ........•......... ... 
Sant!esimo ............... ......... . 

Paciência ......................... . 

Santa Eugênia .. . ... .. .. . ..... . ... . 
Luís Barata ..... ... .. ............. . 
Santa Claro .... ................. . . 
Cantagalo .... . .. .................. . 
Inboaíba .. ........................ . 

Pedra ........... ........... ···· .. · 
Capoeira Grande . ... . .... .. ... , . .. . 
Redondo .......... ................ . 
Catru1 . .. ... . .................... . 
Ponta Grossa ...... ... ............ . 

200 
100 
ó O 

201 

278 
200 
100 
100 
100 

221 
100 
100 
100 
100 

2. Morros isolados 

Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 

Bani.a Cruz 

Campo Grande e Santa Cruz 
Campo Grande 
Campo Grande e Santa Cruz 
Campo Grande e Sa"ta Cruz 
Campo Grande e Santa Cruz 

Santa Cru1 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Santa Crus 
Santa Cruz 

(m) administrativos (m) administrativos 
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DESIGNAÇÃO Altitude 1 Distritos DESIGNAÇÃO Altitude Die1ritos 

- --- .. --- - - - - -- ---- - - ------- ------ _._ - -------
ZONA URBANA 

Pedra da Babilônia .•.... 

Viúva .................. . 

Santo Antônio .......... . 

Pasmado (Pedreira) ..... . 

Glória (Outeiro) ........ .. 

Fáhrica Cruzeiro ........ . 

São. José.. .............. . 

Igrejinha ...... . ....... . 

Baronesa do Lago ...... . 

Saúde ........... ... . ... . 

Gamboa .... ........... , . 

Eetácio de Sá .. ....... .. 

Breves .. ..... , ... .. . ·.· .. 

Lã.aros ................ . 

ZONA SUBURBANA 

Urubus .. .. ... .. ... . 

Paraíso (entre Piedade e 

Quintitio Bo..aiúva) .... 

Terra Nova ......... ,.,. 

Carela .. ....... . . , .. ... . 

Encantado . ..... , . ..... . 

102 

77 

66 

Tijuca 

Laranjeir"" e llotafo~a 

Centro 

64 Boi.afogo 

61 Laranjeiras 

52 Méier 

50 

41 Copacabana 

40 Eetácio de Sá 

31 Centro 

22 _('rntro 

21 Estácio de Sá 

20 São Crist6vão 

15 &ío Criethvão 

170 Penha e M•dureira 

110 Penha e Madureira 

110 Méier 

70 Méier 

50 Méier 

ZONA SUBURBANA 
.<"'?n~h!SAo) 

D. V1rgmia .. ... ...... . 

Vintém ............•... 

- Engenho da Rainha'. . . 

ZONA RURAL 

Panela ....... ; ........ . 

Igreja da Penha ....... . 

Cantaga.lo ......... . . .. . 

Amorim .. ............ . 

Sapé. , ............... . 

Fazenda Monte Alegre .. 

Sernambetiba ..... . ... . 

Itaúna (Pedra de) ..... . 

Outeiro ...... .. ... , . .. . 

V alqueire ........ . .... . 

Albino .... .... ..... ... . 

Carapaçu ........... . . . 

Leme ................. . 

Triunfo ... . , ..... . ... . . 

Joaquim .. .. . ..... . . .. . 

Pedregoso ............. . 

Bandeira ......... . , . .. . 

50 

40 

40 

Méier 

Méier 

Méier 

196 Jacerepaguá 

160 Jacarepaguá 

150 Jaearepaguá 

150 Jacarepaguá 

150 Madureira 

143 

119 Jaearepaguá 

100 Jacarepaguá 

100 Jaearepaguá 

100 Jacarepaguá 

100 Campo Grande 

100 Campo Grande 

l 00 Santa Cruz 

100 Santa Cruz 

93 Santa Cruz 

50 Campo Grande 

50 Campo Grande 
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DESIGNAÇÃO 

Bom Jesus ... ............ . 
Ilha Redonda ... . ........ . . 
Dendê ................... . 
Sêco .. .... ,., .. , . ... ..... . 
Caneco ..•. .• , .....•... • .. . 

~!ic~~~~::::: ::: : : : : : :: 

Ilhas 

Bom Jesus 
Redonda 
Governador 
Governa.dor 
Governador 
Govornador 
Governador 

DESIGNAÇÃO 

3 . Morros insular es 

Altitude 
lm) 

299 
100 
90 
50 
50 
50 
50 

DESIGNAÇÃO 

São Bento .............. . 
Flecheiras ...... ......... . 
Caixa Dágua .. ......... .. 
Vigário 
Cruz ........ .... .... , .. . 
Palmas .... ... ... ...... . 

4 . · Pontos mais elevadi:Js 

Altitude 
(m) 

Ilhas 

Governador 
Governador 
Paquetá 
Paquetá 
Paquetá 
Palmas 

Situação 

Altitude 
(m) 

50 
50 
5!> 
5() 
50· 
48 

-- ------- ---------------
Pedra Branea ... ................................................ . 
Tiiuca (Pico) ......... ................ .. .... .. . ......... . ....... . 
Pico do Pagagaio ........ . ........... ....•...... .•. .. ............ 
Andara! (Pico) ....... ........................................... . 

1 024 
1 021 

975 
QOO 
900 
900 
850 
842 
817 
815 

Grande Maciço Rural da Pedra Branca 
Grande Maciço Urbano - Andaraí 
Grande Macioo Urbano - Andaraí 
Grande Maciço Urbano - Andaraí 

Guandu .. ........... .... ... • . ........••................•........ 
Bandeira .. ......... . . .. ... .................................... . 
Santa Bárbara ..... ............................................. . 
Gávea (Pico) ...•................. , .... ........... .... .... .. , ... • 

Grande Maciço Rural Marapicu - Gericinô 
Grande Maciço Rural da Pedra Branca 
Grande Maciço Rural da Pedra Branca 
Grande Maciço Urbano - Andaraí 

Pedra do Conde ... .. , .......................... . .. ... ...... .... . 
Alio do Archer ..................... . .......................... .. 

Grande Maciço Urbano - Andaraí 
Grande Maciço Urbano - Andaraí 

5. Altitude da zona habitada 

REFERÊNCIA 

Máxima.: ..... , ......... 
1 
..... ............... ..... .. . . ...... .......... . , .•..• .• 

Média .......... ... ....................................... . .... .............. . 

Altitude (m) Local 

Paineiras 
Centro 

Mínima ...................... ,, ...... , ............... , . .... , ................. . 

460 
3 
1 São Crist6vão 

DESIGNAÇÃO 

ltaguai.. . . ... .. ,., ....••. , ... ..... . 
Meriti (!) ...••••.....•• . •.•...... . . 
Cabuçu (2) ... .. , .................. . 
Guandu do Sapé .......... . ....... .. 
Caieira (Estiva ou Taquara) ........ . 
Fundo ........•.•................... 

Pavuna .. ......... . ..•....... , .•... ·. 
Portinho ..••••.•........•...... . ... 

Faria .......................... .... , 
Cachorros ... . .. ......... . ... ...... . 
Porta Dágua {ou Vela Nova) .. ,., .. , 
Maracanã ..... .. .. ... · . . ....... .... . 
Timbó .... ....••.• ..... ............ 
Cach.,.ira ........•.•..•........ , . .. , 

Pedra .... .... .... ....... , .. , .. .•. . . 
Andara! ou Joana .. . .. , ... ......... . 
Jacaré .... . ... ........... .. .. . .. ... . 
Afoneos ..........•...•............. 

IY - HIDROGRAFIA 

1. Principai s r ios 

LOCALIZAÇÃO 

Vertentes Foz 

Serra do Gericinó .............. , . . Baía de Sepetiba . .... , ..•. , ...... .. 
Realengo.. .... . ....•.... , .. Baía de Guanabara . .. . ............ . 
Morro da Pedra Branca .... , ...... . 
Morro do Cnandu ..... , . ....... .. . . 

Baía de Sepetiba ........... ....... . 
Rio ltaguaí.. ........... .. ...... .. . 

Morro do Pau da Fome .. ...... .... . Lagoa Camarim ................... . 
Morro do Quilombo {maciço da Pedra 

Branca) ... . ... . ....... .. .... .. .. . Lagoa Camarim ...... . .. . . ........ . 
Sítio do Retiro .............. . . .. .. . Rio Meriti. ............. .. .. .. . . .. . 
Berra do Caboclo (maciço da Pedra 
Branc~) ........ . ............... · .. 

Serra Inácio Dias .... ............. . 
Rarra de Guaratiba {canal) ..... , , .• · 
Roía de Guanabara ........ , ...... ,. 

Berra do Lameirão .... . . .......... . Rio Itaguaí.. ... , .... .,, ........ , .. 
Berra da Tijuca ... , .. , ... , .. , , .... , Lagoa Camoritn .......... ......... . 
~!to da Boa Vista (Tijuca) ........ , . 
Serra do Inácio Dias ........ ... ... . 

Canal do Mangue . ....... . .•. .. .... 
Rio Faria ... , ........ .. ........•... 

Serra da Tijuca (próximo ao Pico do 
Papagaio) . . ... ..... ....... , .... . . Lagoa Camarim . .................. . 

Berra do Inácio Dias ......... , .. . . . Rio ltaguaí. ........ . ... , .......•.. 
Excelsior (Tiiuca) . .. . .... , ........ . Canal do Mangue . ... .. , .......... . 
Serra do Mateus .. ... ..... ,. ... . . .. . Rio Faria ....... .. . ... .. . .. .. . .... . 
Serra do Barata .. , ..•••.. . , ....... . ·Rio Meriti. .. , ......... , .. . .•...... 

Extensão 

(Km) 

35,0 
25,5 
22,5 
19,ó 
lE,0 

15,0 
13,5 

11,Z 
10,5 
10,0 
10,0 
9,5 
8,5 

8,0 
10,0 
6,6 
6,S 
6,Z 



DESIGNAÇÃO 

Covanca .. .. ......•.................. 
. Trapicheiro ........................ . 
Caldereiros . .................. . .... . 
F.ecorremílo .... . . .............. . ... . 
Vargem Grande . ....... . ........... . 
Valqueire ................. . ........• · 
Bangu . ....................... . ... . 
Comprido .. . .. . ........ . .......•.. .. 
Piraquara ... . .. ... ... . .. . ...... . ... . 
Carioca ou doe Caboclos .. . ......... . 
Macacos ....................... . ... . 
Rainha .. ~ . . ........... . ........... . 
Taquara . .......................... . 
Viegas ..... . ....................... . 
Sarapuí. . . ........ ... ............. . 
Morto . ....... . .................... . 
CaberBS .. ................ " ..... . . . 
Var_~em Pequena ...... '· ........... . 
Ira1a . ............................. . 
Itapuca ................. . ......... . 
Picarão ............. . ....... .. . . ... . 
Lapidário• .............. .. : ..... . • .. 
João Correia .. ......... ... ......... . 
São João do Campo .. . ... . ...... ... . 

RESENHA E OPINIÕES 

LOCALIZAÇÃO 

Vertentos Foz 

Serra do Inácio Dias .. ....... . .... . Rio Taquara ..... . ................ . 
Serra da Carioca ............ . ..... . Rio Maracanã ................. ... .. 
Serra do Barata ...... . ......... . .. . Rio Meriti.. . ....... .. ..• . •. . •.• •.. 
Morro do Carioca .... .... . .. ..... . . Ba[a da Guanabara .. . . . . . ..... .. .. . 
Berra de Sta. Bárbara . ......... . .. . 
Morro do Valqueire . . ...... . ..... . . 
Serra do Bangu .... ........ . . ..... . 

P~utano .d.e Sernambetiba .... . .... . . 
Rio Menti. .. : ... •. ........... . . .. . 
Rio Sarapuí . . . .... . ....... . . .. . .. . 

Berra da Lagoinha ... . . ......... ... . 
-Berra do Barata . .... . . . ....... . . . . . 

Canal d~ ~angue ..... . ... -· ..... . . 
Rio Merit1. ... . ....... . ......... . .. 

Serra da Carioca .. .. ... ...... . ... . . Baía de Guanabara .. ............. .. 
Vista Chinesa . .... . ........ . ...... . Lagoa Rodrigo de Freit&B ..... . .... . 
Morro do Cócrane ............ ..... . Lagoa Rodrigues de Freit&B .... . ... . 
Morro da Taquara . .. ............ .. 
Serra do Bangu ... . . ...... . ... . . .. . 

Rio Cachoeira .. .... .. ..... . ....... . 
Rio Sarapuí. .................. .. . . . 

Campo Grande .................. . . . 
Morro do Bacarrão ................ . 

Baía de Guanabara ............... .. 
Pântano de Sernambetiba ... . ...... . 

Morro das P&inei!as . ...... . ..... . . . Lagoa Rodrigues de Freitas ....... . . 
Morro do Sacarrilo ............ . ... . Pântano de Sernambetiba . .. .. .. . . . . 
Brás de P ina . ................... . . Baía de Guanabara .... .. ......... .. 
Santana de Itapuca ............... . 
Campo de Eng. de Fora ... . ... ... . , 
Vale da Gávea .. ....... . .......... . 

Barra de Guaratiba .. ........ . ..... . 
Baía de Bepetiba .. . .. ..... . ...... .. 
Oceano Atlântico ... ....... . ....... . 

Santana de Itapuca .. ............ . . 
Santana de Itapuca . ............. . . 

Barra de Guaratiba . .. .......... . .. . 
Barra de Guaratiba . ..•. . : ........ .. 

731 

Extenção 

(km) 

6,0 
6,7 
6,6 
6,0 
5,0 
6,0 

·5,0 
4,6 
4,S 
4,3 
4,0 
4,0 
4,0 
3,7 
3,5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,7 
2,6 
2,2 
2,1 

NOTA: O sistema Hidrográfico do· Estado da Guanabara, está todo compreendido na Bacia do Leste, segundo a classificação 
oficial das bacias. . 

(1) Toma o nome de São João de Meriti depaie de receber o rio Pavuna. 

(2) Nasce com o nome de rio da Prata do Cabucu, no morro da Pedra Branca. Tem a denominação de Cabucu em Campa Grande 
e a de Piraquê, mais abaixo, em 9uaratiba. Vem depais, indiferentemente anotado scb os nomes de Cabucu ou Piraquê. 

2. Lagoas e pântanos 

DESIGNAÇÃO Distritos administrativos 

LAGOAS . 
Camarim ....... . . . ........•.......•... . 
MllfBpendi.. .. . .. . ... . ............. . . . . . 
Rodrigo de Freitas . .. ........... , ...... . 

Jacarepaguá . . . . .. .. ...... . ..... : ........ . 
Jacarepaguá .. .. . ... .. . ........ . .. . . . .... . 
Copacabana e Botafogo . . . . ... . . . . .. ... .. . 

PÂNTANOS 
Sernambetiba . . . , ..... ., . .. , .....•...... 
Guaratiba ............. , . . .... . ... . .... . 
Santa Cru1 ... ...... ... .. ... . .......... . 

Jacarepaguá . ........ . . ......•...... . •.... 
Campo Grande e Sta. Cru1 ............. . . 
Santa Cruz ... . , . . ... ... . . . . ...... .. . . .. . 

3. Canais 

Área 
(m•) 

11 056 800 
3 765 900 
3 042 000 

70 427 000 
28 330 000 
27 820 000 

Profundidade 
média (m) 

3 
3 
2 

DIMENSÕES (ml 

DESIGNAÇÃO Distritos abrangidos pele percurso 

São Francú;co . .... . ............... . Santa Cruz .••.. • . •. .•• •.. ....... 
Itá . .. ....... . ............ .. ...... . Santa Cru• . . . .... . . . .. . . .. . .. .. . 
Pavuna . ......... . ... . .......... .. . 
Visconde de Albuquerque . . ......... . 
Santa Luzia .. .......... . ... . ...... . 

Realongo e Madureira e Penha . . . . 
Botafogo .. . . .. . . ....... . . .. . .. ' .. . 
Santa Crus ......... ..... . . . . ... . 

D. Pedro II ... . . . .. . . . ...... . .... . Santa Cruz ....... .. .... . . ...... . 
Mangue ...... .. .. .. .............. . Centro . .. . ..... . ...... . ... . ... .. 
Benfica .... . .. .. . . .. ... . .. . .. . ... .. BAo Cristóvão . . . . ............... . 
Bar. Lagoa Rodrigues de Freitas . .•. Botafogo e Copacabana ... .. .... .. 

(•) Junto ao Morro do Vidigal. 

Compri
mento 

li 750 
g 450 
3 950 
3 520 
3 200 
2 800 
2 720 

500 
530 

Foz 
(larg.) 

12 
12 
20 
10 
12 
20 
12 
12 
8 

Locallzaoão da Foz 

Rio Guandu e It.aguaí 
Baía de Sepetiba 
Rio Meriti 
Oceano Atlântico (~) 
Canal do Itá 
Rio Guandu 
Bala de Guanabor~ 
Baía de Guanabara 
Oceano Atlântico 
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V - NESOGRAFIA 

Ilhas existentes 

DESIGNAÇÃO Área (m2) DESIGNAÇÃO 

- - - --- - - ---- -·--- - - -·-------- --- -------·--·-·----- - --- - -
NA BAÍA DE GUANABARA 

Governador . ............ . .............. . 
Paquetá . . . . ...... ... ..... ............. . 
Bom Jesus ou Coqueirada .. .•........... 
Fundão . .. ............................ . . 
Sapucaia .... . ...... . ....... ...........• 
Boqueirão ou doo Coqueiros . ............ . 
Catalão . . •...... ... .. •................. 
Cambembe (duas) .. . .. ........ . ........ . 
Cobr&11 .... ....................... . .... . 
Broooi6 .. . ..... . ................ : ...... . 

1:.°i'.'.'·:::::::::::::::::::::::::.::::: 
Barava!á ou Camarão . ................. . 
Raimundo .... . ... ..................... . 
Pindais (duas) ..... ..................... . 
Itapooma de Baixo . . ................. : .. 
Jurubalbu (dU&ll) .. .................... . 
Enxadas .. .................. . ... . ...... . 
Seca .. ............................... . 
Bl'a\10 Forte . . .. .... . .................. . 
Pancaraíbas .. .......................... . 
Ferreiroo. . . . . • .. .. . . . . . .. ...... . ..... . 
Cahras ............................... . 
Rijo . ......... . ....................... . 
Vilegaignon (Fortaleza) . ................ . 
Baiacu ............................... . 
Redonda.......................... .. . . 
Pita ou Pitanga ....................... .. 
Comprida ................... ,,, ........ , 
Nhanguetá ...... ... .. ........ ...... . ... . 
Santa Bárbara (d&ll Pomba&) ........... . 
Viraponga ...... . ... . .......... . .... • ... 
Lage (canal da barra) .................. . 
Pombeba .. .. ......................... · · 
Palmaa .................... . ........... . 
Fiscal.. ............................... · 
Pedra Rachada . . ....... . .............. . 

28 906 250 
1 093 950 

753 350 
613 476 
440 886 
230 012 
166 129 
162 530 
154 000 
143 718 
86 213 
67 073 
60 776 
42 944 
30 671 
39 209 
31 901 
31 700 
25 521 
25 521 
25 521 
25 200 -
22 167 
21 840 
21 600 
19 385 
15 297 
15 297 
13 252 
11 043 
li 000 
10 307 
7 900 
6 544 
6 134 
5 700 
5 071 

ltapoama de Cima _ .. .............. , 
Manguínhos ............... . .. t ••• ••• 

Aroeiras ................. . .. , ....... . 

+~~!~:::::::" :: : : : : : : : : : : : :;,: : : : : : : 
Mãe Maria .. . .. . ..... .. .. ......... .. 

NO OCEANO ATLANTICO 
Redonda ........ . ................... . 
Rasa ... ..................... . ...... . 
Comprida ........................... . 
Cagarra ............................ . 
P,.Jm...., ... ·" ...... . ........... . ..... . 
Cotunduba ... . .. ... .. .. . ..... . ..... .. 

T'" {Pontuda ..... . .......... . 
11ucas .. · · Alfavaca .. .............. . 

Meio ............... , .. .. 
Pec:.as ou P""ecas ........... < ••••••••••• 

Redonda . ..... , ....... . ............. . 
Palmas .. . . . .. . ... .. .... ............ . 

NA CBiªtA' H~º~tPETiilA ... ·····" .. . 
Bom Jardim ...... . : ................ . 
Capllo .... ............. .' .. ........... . 
Garças . ................ . ....... -'· .. . 
Gariboa ...... .. .................... . 
Pescaria .. .................•.... _ ... . 
Tatu ..... . ........................ .. 
Guachae . .. .. . ..................... . 
Guaraqueçaba . ...... .. .............. . 

NA LAGOA DE CAMORIM 
Pombeba ........................... . 
Ribeiro ... . .. . ..... . ........... . .... . 
Coroa da Paasagem . ............... . .. 
Mina ....... . . . .. . .. . ... . ... ... .... . . 

1 NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

1 

Ilha do Y ............. . . .. ...... . . . 

1 

Pi':3'1Uê ............................. . 
Caiçaras . ....................... . 

VI - GEOLOGIA 

1 . Distribuição dos terrenos 

CLASSIFICAÇÃO 

8:l:: =t=i~.i~o::: '. :: :: : '. '.::: '. '.: '.: '. '. '. '. '.: '. '. '. '.: '. '.: '. : : '. '. '. '. '.: '.: '. '. ~ '. '.:: '.: '.: '. '.: '. '. '. '. '. '. '. '. '.:: '.: '. '. '. '. '. : '. '. : ·-, 

ãi:S~u1:n~i~ ·:::: :: ::: : ::: :: :: : : ::::::::: :: : : : ::: : : ::: : : : : : : :::::: :: : :: : : : :: :: . : : : : : . : : : :: : : : : :: :: : :: 
Leptinito ............... .. ...... - . .. .... ... ..... .. ............ .. . .. ............ · ........ · ....... .. ... . 
Granito .. ..... , . ... ................. · · · .. · .... : . .. · · · · " .... · · · " · .. · " .. · · · · · · " · · .. " · " " · · · · ' " " 
Granito profir6ide . ............................................................... • ... ' ..... . .....•...... 
Alcaligranito ............ · .. .. .. .. : ....... . ............... . ................. · · · .. · ... · .. · ·. · · · · · • · .. .. · 
Dior_itos, gab~~· diabásioe, balaaltitoe e quartzodiabáeios ... ........ . ... . ...... .. ...... . ... . .. .. . .. .... . ... . 
Siemt.os nefehmcos ........ .. ........ .. .... . ......... . ............. - . - . . ........... . ... .. .............. . 
Antigas crateras ................................................................... - ................... .. 

;;~ '::!~=~· ;,.:.~i.i~ .. ~~~i;,;~~~- ~~di&.i.;.;.-.-.::::::.-.. :: : : : : : ::: :: : : : : :: :: : : : : : : : : : :: :: : : : : : :: : : : : : 
Jlrechas e conglomerados. ...... .................................. .. .................................... . 
Sambaquis e leilal conchiferos............................................................. . ......... " - . 
Quaternários ........ .. ....... .... .. . . _. .... . .............. .. .... . ..... . . .. .. . ... .. ................. . . . 
Ãguas intemllll ..... . . ... ...................... . .......... . .... .. ...... . . - . - ... . •..... .. .. . . ~ .. . ..•. . ... 

TOTAL .............. . .... . . . ....... . ........ . ................................................. . 

FONTE: Secretaria Geral de Agricultura, Indústria e Comércio. 

3 026 
2 536 
2 535 
2 535 
2 290 
2 290 

373 700 
221 200 
205 600 
93 700 
91 800 
90 000 
50 000 
a4 300 
30 000 
21 800 
18 700 
15 000 
12 590 

1 399 300 
787 500 
112 500 
61 800 
50 000 
45 000 
25 000 
15 600 

148 700 
131 200 
122 500 

13 100 

35 190 
16 800 
10 760 

Á.rea 
(km2) 

14,20 
3,00 

86,70 
336,30 

14,40 
231,20 

1,5~ 
0,05 

11,70 
33,20 

0,60 
0,30 

22,20 
0,20 

16,80 
376,90 

19,70 

167,00 
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2. Sambaquis (1) 

DIMENSÕES lm) 
NOME Sltuaçãct 

Comprimento Largura Altura 
--------- ---·---------------------1----- ·-1-----11----·---
Pedra............ .... ... Próximo ao povoado de GUMatiba ..... ..... . .... . . 
Pirado... .. . .. ........ . . Ponta da Guaratiba .. ........•.. .... ............. 

2 000,00 
40,00 

40,00 
5,00 

2,50 
5,00 

(1) t..es sambaquis eotão recoberto• por uma eamada de limonita concretizada, mineral que se forma nos pântanos, conforme 
oe estudos feitos pelo profe880r Dr. Everardo Backeuser, divulgados em sua conferência a 10 de outubro de 1918, na Escola Politécnica, 
sôbre os sambaQuio do <:stado da Guanabara. 

MESES 

--·-----
1 ... .... .. ... 

II. "' ........ -
III .. ....... ' .. 
IV . .......... . 

V ............ 
vr .. .......... 

V" ........... . 

VIII . ........... 
IX .. .......... 
X ......... .. . 

XI ............ 
XII ...... .. .. . . 

----
I. . . .. .... . .. 

II ... . ... ..... 

III .. . ......... 

IV . . . .. . . . . . .. 

V .. ....... . . . 

VI. ' . ......... 

VII ......... ... 

VIII . ........... 

IX .. . .... .... 
X .. .... ...... 

XI ...... .. .... 
XII. ... ... ..... 

VII - METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 

Principais observações meteorológicas 1961 

TEMPERATURA DO AR (oC) 
Pressão 

atmosférica Média Média Mhima absoluta 
(mb) das das 

mfiximas mlnimas Graus Dia -----
1009.4 30.0 23.9 36.7 18 

1011.2 30.2 23.7 36.4 27 

1012.8 29.3 23. l 35.4 17 

1013.2 28.7 22.5 34.7 4 

1016.8 25.8 20 .4 31.4 8 
101g.2 25.5 19.5 29.5 4 e 11 

1019.0 25.6 18.7 30.5 25 

1017.6 26.9 19.2 34.4 29 

1013.2 28.0 21.6 35 .4 27 

1013.5 29.0 21.8 !IS.4 14 

1011.0 28.7 21. 7 36.l 29 

1011.6 29 .2 22.6 36.5 23 

PRECIPITAÇÃO 

·-
Umidade Nebulo- Mllxima em 24 horas Média 

compeMada relativa sidade Altura 
(3) (0-10) total Altura 

(mm) total Dia 
(mm) 

- --------
23.9 7.8 7. 7 163.4 43.8 26 

23 .9 7.7 7.1 86.l 16.9 10 

23 .5 7.8 6.2 172.8 62 .7 l 

22 .8 7.7 6.1 . 176.9 64 .4 7 

20.9 8 .0 6.3 89 .5 38. 1 10 

20.0 7 .8 5 .0 35.4 18.4 16 

19.4 7.6 4.2 49 .3 15.1 o 
20.l 7.3 4 .0 4. 7 4 .2 22 

21.6 7.6 6 .5 6.7 4.4 7 

21.7 7.2 6.3 2.7 
t.3· 12 

21. 7 7.3 6 .6 77.5 35 .6 28 

22.6 7 .5 8 .0 142.7 39 .0 3 

FONTE - Serviço de Meteorologia do Ministério da Atll'iaultura. 

Mlnima absoluta 

Graus Dia 

21.S 27 

20.2 14 

18.6 30 

20.1 27 

18.4 21 

16.0 16 

16.4 10 

17.7 3 

19..4 8 

19.6 l 

19.2 12 

19.1 6 

Insolação 
Evaporação total 

total 

(mm) 
(horas e 
décimos) 

117. l 167.l 

101.5 168.7 

114.3 226.S 

92 .5 201.2 

83.5 184.7 

83.8 207 .0 

93 .5 224 .9 -
1120.4 250.0 

117 .2 143 .9 

157.6 168.9 

141.0 211.l 

128.7 171.0 
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Princtpats observações meteorológicM 1962 

TEMPERATURA DO AR (•C) 
Pressão 

MESES atmosférica Média' Média Máxima absoluta Mini ma absoluta 
(mb) das das 

mãximas mlnimas Graus - Dia Graus Dia 
----- -----

1. : . ......... 1010.0 28.5 22.6 32.6 15 20.1 1· 

11. ...... ... .. 1010.7 29.3 23.3 37.7 18 20 .4 25 

Ili .. ., ........ 1011. 9 29 .ó 23.3 35.0 12 22.0 3 
IV .. .' ......... 1014.3 27.2 21.4 33.9 9 19.2 21 

V ............ 1017 .1 25.6 19.4 32.2 2 13.6 31 

VI. .. ...... ... 1019.4 23.4 17 ·º 27.3 21 14.9 1 e IR 
Vil ..... ..... .. 1020.2 23.7 17.5 30.1 17 ló.! 22 

VIII ............ 1017.8 25.4 18.5 31.2 22 14. 7 26 

IX ...... .... .. 1016.3 26.1 19.4 35.4 8 ló.3 24 
x ............ 1015.4 25.6 19.8 32.8 18 16. 7 21 

XI ... ......... 1012.3 26.7 20.9 35.1 20 17.3 9 
XII .. ..... ..... 1011.2 27.8 22.l 35.8 3 19.0 16 

PRECIPITAÇÃO 1 
Evaporação Insolação 

Média Umidade Nebulo- Máxima em 24 horas total total 
MESES compensada relativa si d ade Altura 

(%) (0-10) total Altura (horas e (mm) total Dia (mm) décimos) 
(mm) ------- ~----

I ............ 23 .0 80 7.6 472.9 212. 7 16 99.3 187.6 

II ............ 23.6 80 8.2 325.3 67. 7 24 95.0 141.6 , 
III. . . .•.....•. 23 .4 76 5.3 26 .8 20. 3 2 126.4 229'.4 

IV ....... .. ... 21.3 77 6.6 18.9 4.4 21 110.6 186.0 
V .. ... ....... 19. 6 75 6.5 94 .4 14.2 29 94.9 191.8 

VI. ........... 17.5 75 5 .7 28.4 7 .9 13 .. 88.6 164.7 
VII ..•. .. . •. .. . 17.9 75 5.4 1 43 .9 15.9 24 100.0 184.8 

VIII. .......... . 19.0 73 5 .3 28.3 25 .1 23 110.7 210.8 
IX ............ 19.7 76 5.9 63.2 34.0 22 106.1 . 179. 7 
X ............ 19.8 77 8 .4 105.5 26 .1 28 108.0 119. 7 

XI ... ......... 21.3 77 6.6 134.1 38.8 21 101.2 191.3 
XII-. ........... 22 .5 81 8.4 151.2 51.S 27 99.1 142.0 

FONTE: · Servico de Meteorologia do Ministério da Agricultura. 

Ocorrência de algumas espec1es de aves e mamíferos 
da região da lagoa de Marapendi integradas na biota local 

AVES 

As aves aqui assinaladas consti
tuem menos da metade das espécies 
que ainda se encontram na região da 
lagoa de Marapendi, na Guanabara, 
pois em um pequeno trabalho como 
êste, ficaria desnecessàriamente ex
tensa, a lista, se fôssemos enumerá-las 
tôdas; tal trabalho visa somente dar 

EsTANISLAU KosTKA P. DA SILVEIRA 

uma idéia geral da biota e do ambiente 
físico- da região, tra.balho êsse da equi
pe do Centro de Pesquisas Florestais 
e Conservação da Natureza e da Reser
va Biológica de Jacarepaguá . 

A matéria orgânica do solo, mais 
a sua biota, constituem alimentação 
farta para os pequenos insetos, aracní
deos, vermes, moluscos, etc., que vi
vem naquele elemento físico, tais ani-
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málculos serão, pqr sua vez, devora
dos pelos artrópocfes e outros inverte
brados maiores e êstes, pelos .pequenos 
'Vertebrados, o mundo vegetal, por sua 
vez, vai contribuindo a essa gama de 
alimentos, aos pequenos e grandes ani
mais. Seguindo-se apenas o caminho 
que nos diz respeito às aves, vamos 
observar que os artrópodes, vermes, 
.etc., servem de alimento às aves in
.setivoras, enquanto as sementes e 
&rãos, às aves granívoras e ainda, as 
frutas, às aves frugíveras. Finalmen
te, êstes três grupos de aves cedem 
os seus representantes para servi:rem 
de alimento às aves carnivoras. 

Ordem: CICONIIFORMES 

Garça grande ou guiratinga (Cas
merodius albus) - Ave pernalta, de 
uma brancura imaculada, possui bico 
longo, ponteagudo e amarelo, .pernas 
escuras; atinge a uns 85 cm e às vêzes 
a 1 m de altura; distribui-se pela 
América do Sul e Central, bem como 
no Velho Mundo, nas zonas tropicais 
e subtropicais, nas planicies irrigadas 

. por bacias fluviais, lagos e zonas inun
dáveis, sendo vista também nos pânta
nos salgados e praias não longe dos es
tuários dos rios, restingas, etc.. . . Ali
menta-se de peixes, rãs, moluscos. 
crustáceos, insetos, permanecendo ho~ 
ras a fio, imóvel, à espera de üma 
prêsa . 

Garça .pequena (Leucophoyx thu
la) - Espécie muito semelhante à an
terior, porém, menor. Vive nas Amé
ricas tropical e subtropical. Hábitos 
semelhantes à garça grande. 

Socó-grande ou garça parda (Ar
dea cocoi) - É a maior das garças, 
pois alcança 1;50 m; distribui-se pelas 
zonas baixas da América do Sul, nas 
faixas tropical e subtropical; sua côr 
de fundo é branca, com zonas escuras 
nos encontros, no tórax, nas cobertei
ras superiores da cauda, nas extremi
dades das remiges, no alto da cabeça e 
numa linha que vai da garganta até o 
peito. Possui um penacho escuro e pe
queno na nuca; o bico é amarelado, 
bem como as pernas; de seu .peito, 
saem franjas brancas . Possui os mes
mos hábitos das outras ardeídeas, com 
exceção no fato de ser animal solitário 
ou quando muito, aos casais. 

Ordem : GRUIFORMES 

Frango-d'água ou galinhola (Gal
linula chloropus) - Atinge a uns 30 

cm de comprimento; distribui-se pelas 
zonas baixas, tropicais e subtropicais 
do Nôvo e Velho mundos. Sua colora
ção é escura, bico amarelado, semelhan
te ao das galinhas; pés igualmente 
amarelados e, desde as narinas, pela 
cabeça até a nuca, uma zona verme
lha. Vive nos brejos, à procura de pe
quenos crustáceos, insetos, larvas, ver
mes, peixinhos e rãs. Passa a maior 
parte de seu tempo, entre as plantas 
aquáticas e juncais; pode andar em 
terrenos lamacentos, sem afundar-se, 
fato êsse que também é peculiar às 
outras aves paludícolas. 

Saracura-do-brejo (Aramides caja
nea) - Vive perto das coleções d'água, 
tais como brejos, terrenos alagados, la
goas, etc., desde a América Central 
até a Argentina setentrional. Nutre-se 
com alimentos de origem vegetal e 
animal, com plantas aquáticas e de 
terrenos úmidos, ovos de aves, de rép
teis, vermes, moluscos, artrópodes pe
quenos, etc. Nidifica em arbustos 
baixos, perto d'água; é um péssimo 
voador, preferindo caminhar ·Pelos ter-
renos · encharcados . · 

Ordem: CHARADRIIFORMES 

Gaivotão (Larus domintcanus) 
é a maior das nossas gaivotas, vivendo 
não longe da costa marítima e nos es
tuários dos grandes rios, na América 
do Sul e na Africa Meridional, sul do 
oceano índico, Nova Zelândia, etc. 
Alimenta-se de peixes, mortos ou vivos, 
moluscos, pequenos crustáceos, ovos e 
aves implumes, insetos, tartaruguinhas, 
fezes, etc. É um ótimo voador, po-· 
dendo pousar no mar, coisa que não 
pode fazer o alcatraz. É encontrado em 
praias marítimas, lacustres e fluviais . 

Jaçanã ou piaçoca (Jacana sptno
sa) - Vive nos brejos e lagoas da 
América do Sul, onde se alimenta de 
animálculos e plantinhas; pode andar 
sôbre lama mole, sôbre as fôlhas de 
plantas aquáticas sem afundar, graças 
aos . seus dedos desproporcionalmente 
grandes, que distribuem igualmente o 
seu péso; suas pernas são longas, como 
também o é o seu bico. O vôo é ra
zante à superficie d'água; nidifica entre 
as ta.buas marginais. 

Batuira (Charadrius collaris) 
encontrado nas margens dos lagos, rios 
e mares, desde a Amérlca Central e tôda 
a América do Sul. Alimenta-se de pe
quenos crustáceos, insetos, aranhas, 
vermes, pequenos moluscos, etc. o ma-
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cho possui bico prêto e testa branca; 
no peito há uma faixa negra circun
dante, no pescoço, terminando nos en
contros; remiges secundárias escuras. 
A fêmea não possui as faixas pretas 
da fronte e do' peito. . 

Batuirinha (Crocetia alba) - Ave 
migratória quase cosmopolita, vai re
produzir-sé nas zonas árticas circun
dantes, voando para o sul, no inverno 
nórdico, alcançando o hemisfério sul, 
nas zonas tropicais, temperadas e frias. 
Ocorre nas praias, em grandes bandos; 
alimenta-se de pequenos crustáceos, in
setos, vermes, pequenos moluscos, etc. 
Voam sempre juntas, compactas mes
mo, sôbre a linha da costa e arreben
tação das ondas. 

Ordem: PELICANIFORMES 

Alcatraz ou joão-grande (Fregata 
magnificens) - Ave cujos encontros 
chegam a quase 2 metros, é encontrada 
com muita freqüência nas costas marí
timas e dos estuários dos grandes rios, 
em zonas tropicais e subtropicais das 
Américas, principalmente no hemisfério 

sul. É alongada tanto no corpo, quanto 
na cauda em "tesoura", nas asas e no 
bico. É considerada como o melhor voa
dor que jamais existiu, superando nesse 
mister, ao famoso albatroz .· Como há
bito alimentar; tem no pescado o seu 
"prato-de-resistência" e é levado a pra
ticar a pirataria. pois, assim que uma 
outra ave apanha um peixe, o alcatraz 
persegue-a, obrigando-a a soltar a prê
sa, a qual toma em seu bico, afastan
do-se em seguida. Tal atitude é assim 
similar a de outra ave marinha, a gai
vota-rapineira ou estercorário. 

Biguá (Phalacrocorax olivaceus) -
Ave palmípede de coloração escura, 
corpo alongado e fino, pesco_ço e cauda 
longos, vive nos banhados, rios, lagos 
e zona marítima da América Central 
e Meridional, pelas faixas tropical, 
temperada e mesmo a fria, pois é en
contrado na Terra do Fogo. Atinge a 
mais de 1 metro de comprimento e é 
excelente mergulhador, perseguindo o 
peixe sob as âguas; voa muito bem, 
razante à superfície ou em altura me
diana. É comum em grupos mais ou 
menos numerosos. 

Fig. 1 - Alcatraz ou "folio-grande". Abundante nos mares tropicais, ocorre com certa freqüência 
não só nas costas da restinga de Semambetiba, como também no interior das lagoas. A diretta'. 
vê-se uma fêmea desta espécie. em vôo largo; note-se o .petto branoo, caráter de di8Unç4o 

sexual à dist4ncial 

Ordem: PODICIPEDIFORMES 

Picaparra ou mergulhão pequeno 
(Poliocephalus dominicus) - É um 
palmípede primitivo, algo semelhante 
a um marreco, com o bico reto e ·PQn
teagudo e bem mais fino que nos pa
tos; as pernas· são colocadas bem no 

extremo posterior do corpo e possui 
asas e cauda curtas; o .seu vôo é 
p€ssimo e pesado; nada e mergulha 
muito bem, perseguindo a prêsa de
baixo d'água. O seu ninho é feito de 
plantas aquáticas e é flutuante, para 
poder ficar a salvo dos animais preda...; 
dores de terra firme. Alimenta-se de 
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i&>lantas aquáticas, animálculos, etc . 
:Distribui-se .por quase tôda a América 
do Sul, nas zonas baixas, alagadas e 
~oleções d'água . É bem .provável que o 
extinto Hespercirnts do período Cretá
ceo, fôsse um palmípede bem próximo 
desta ordem arcáica. 

Ordem: F ALCONIFORMES 

Caracará ·ou carancho (Polyborus 
plancus) - P~rtence à família do.s fal
conídeos e vive na maior parte da 
América do Sul e na do Norte. Costu
ma atacar animais pequenos e me
dianos; nutre-se de peixes mDrtos, car
niça, insetos; mistura-se com hordas 
de urubus, quando em seus repastos ne
crófilos. Pratica também a pirataria, 
tomando o alimento obtido por outras 
aves. Nidifica em arbustos e às vê
zes no chão . 

Urubu-peba ou camiranga (Ca
thartes aura) - É menor e mais apla
nado que o urubu comum (Coragyps 
atratus) ; possui coloração escura no 
corpo e nas asas, nestas entretanto, so
mente domina a porção inferior, em 
uma diagonal com o branco; na parte 
superior, é inteiramente escura; cabe
ça p~ueha e avermelhada. O seu vôo 
planado é magistral, pois permanece 
por muito tempo sem bater asas. 
Igualmente a todo abutre, gosta de se 
alimenllar de qarniça, mas não tá'' 

. decomposta; prefere animais pequenos 
frescos ou vivos, animais moribundos 
ou recentemente mortos . É visto em 

Fig. 2 - Caracará-branco ou Carapinhé. Ocor
re freqüentemente na zona. das reBttnga.s, . 
sendo vtsto tanto pela manhá como 4 tarde. 

Fig. 3 - Urubu-peba ou camiranga. Muito 
comum nas Amértca.s, ond.e se !Ustribut por 
várias raças geográficas; ocorre com alguma 
freqilêncta na Guanabara, sôbre os ma.ctços, 
prtn~palmente. i: vtsto aôbre as Lagoas e 
chega a descer nas pratas, onde come resfduos 

d.e pesoodo. 

. 
........ ·~ ! 

• I 
~ 
~ i 

Fig. 4 - Urubu-préto. Ocorrem tanto nas 
restingas, quanto em tôdas as Américas. 

companhia do urubu coinum e do ca
rancho. Habita as três Américas. -

Urubu prêto (Coragyps atratus) -
É .pouco maior que o anterior e é in
teiramente negro, com exceção das 
pontas das asas, que são brancas. O 
filhote é branco. Habita as três Améri
cas e alimenta-se de carniça, no mais 
repugnante grau de putrefação, mas 
também come carne e peixe frescos, 
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etc. O seu vôo é pesado e mais rápido, 
mas não tão bonito quanto o do cami
ranga. É encontrado em grandes ban
dos, mesmo dentro das cidades e dos 
monturos. Chega a penetrar nas latas 
de lixo das ru~s, disputando carniça 
com os cães vadios. 

Gavião-caramujeiro ou de-uruá 
(Rostrhamus sociabilis) - Habita as 
três Américas próximo das lagoas, 
brejos, terrenos alagados, praias, etc., 
alimentando-se preferentemente de 
moluscos gastróp<Jdes tais como o uruá 
(Strophocheilus) e outros; como am
pulariídeos, os quais sabe abrir com 
maestria; acrescenta também bs peixes 
e crustáceos, em sua dieta. Mede uns 
45 centímetros de comprimento, colo
ração geral em castanho-escuro, cauda 
branca com extremidade escura. 

Gavião-caboclo (Heterospizias me
ridionalis) - Habita as Américas Cen
tral e Meridional, em sua porção ci
sandina; é encontrado nos campos, 
nas serras, florestas, etc . Mede uns 60 
centímetros de comprimento, possuin
do penas carijós, de coloração geral 
castanho-bruna e pés amarelados. Ali
menta-se, como todo gavião, de peque
nos animais e também de insetos, lar-
va.s. , 

Gavião-pinhé ou caracará branco 
(Milvago chimachima) - Pertence à 
família dos falconídeos, como o caran
cho (Polyborus), alimentando-se sobre
tudo de insetos, aracnídeos, como car
rapatos; tem o hábito de encarapitar
se sôbre o dorso dos grandes herbívo
ros, à procura de artrópodes e larvas 
ectoparasitos e dermatoparasitos da
queles mamíferos. Nidifica em árvores 
baixas e _ arbustos; possui vôo lento, 
como o carancho. 

Ordem: STRIGIFORIVlES 

Coruja-buraqueira (Speoty'J)O cuni
cularia) - Habita os campos, desertos, 
regiões semi-áridas, restfiigas, do Nôvo 
Mundo, onde se mete e nidifica nos 
buracos de tatus, roedores ou naturais. 
É vista tanto de noite quanto de dia 
principalmente naqueles dias nublados'. 
Persegue tapoitis, pequenos roedores, la
gartos, pequenas serpentes, etc. 

Suindara ou coruja branca (Tyto 
alba) - Habita quase todo o mundo, 
nas faixas tropicais, temperadas e qui
çá, frias. Alcança uns 35 centímetros 
de comprimento e alimenta-se princi
palmente de roedores e outros pequenos 
mamíferos; caça igualmente morcegos. 

Emite um som áspero como se fôsse 
o rasgar de um pano grosso, donde o 
seu nome "rasga-mortalha', em certos 
lugares. 

Ordem: TINAMIFORMES 

Inhambu-chintã (Crypturellus ta
taupa) - Habita a América do Sul, em 
sua porção centro-oriental, nas matas 
e macegas compactas, capões, restin
gas; nidifica no chão, ao pé das árvo
res e os ovos são de côr beije, com' a 
casca lisa e são ovais, em número de 
quatro. Seu grito é um trinado inces
sante, crescente, demorado mesmo, 
algo semelhante a uma "gargalhada
-de-apito". Alimenta-se de insetos', 
larvas, grãos, etc. 

Ordem: COLUMBIFORMES 

Rôla-roxa (Columbigallina talpa
coti) - É uma pombinha castanha
arroxeada de bico escuro e cabeça cln
zenta-ca.stanha. Habita quase tôda a 
América <lo Sul, nos campos, cerra
dos, restingas, fazendas, até as cida
des, nos jardins, praças, telhados, etc. 
Mistura-se com bandos de pombos do
mésticos, quando alimentando-se; nu
tre-se de grãos, sementes, etc. Seu 
canto é um lamento a curtos interva
los, dando ao lugar um aspecto de so
lidão e nostalgia. Vive e reproduz-se 
bem em cativeiro. É muito perseguida 
pelos falcões e gaviões medianos e pe
quenos felinos. 

Rôla-cinzenta (Columbigallina mi
nuta) - É uma rolinha pouca coisa 
menor que a precedente, de dorso acin
zentado. Possui hábitos e distribuição 
semelhante à e. talpacoti, sendo po
rém bem mais arisca e selvagem do que 
esta, não vindo nem perto das grandes 
cidades e subúrbios. É muito abundan
te na restinga, ao mesmo que nos cam
pos, cerrados, etc. 

Ordem: GALLIFORMES 

Jacupemba (Penelope superciliaris) 
- É um galináceo elegante, castanho
escuro, com um papado vermelho; o 
peito e a garganta são pintalgados de 
branco. Os pés são escuros e a cauda 
longa. Alimenta-se de grãos, frutas, se
mentes, etc. Passa a noite empoleira
do, em grupos, nas fJorestas e cerra
dões. Atinge a 1 metro de compri
mento; habita as Américas do Sul e 
Central. 
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Ordem: CUCUL!FORMES 

Anum branco (Guira guira> - É 
um lindo cuculídeo branco, com ban
das castanho-escuras na porção final 
da cauda e das remlges, bem como 
nas penas arrepiadas do alto da cabe
ça . Habita quase tôda a América do 
Sul tropical e subtropical, nos campos, 
cerrados, matas cillares. etc. Alimen
ta-se de insetos, carrapatos, aranhas, 
frutinhas, etc. Anda sempre em ·pe
quenos bandos . 

Anum prêto (Crotophaga ant) -
É outro cuculídeo, menor e inteira
mente negro-azulado, com pés e bico 
também d.a mesma côr; vive em quase 
tôda a América Meridional, chegando 
até a Setentrional, nas zonas tropical 
e temperada dos continentes, onde vive 

. nos campos, cerrados, margem dos 
rios, lagoas, restingas. Gosta muito de 

lllllliiíiiillllillllll•••~-~«-•<'""'' '~·-·· 
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sol e foge da chuva; é comum vê-lo 
pela manhã, em pequenos bandos ou 
logo após um aguaceiro. É encontrado 
perto dos grandes herbívoros, onde 
pousa sôbres ó dorso daqueles animais 
ou junto aos Heus pés, à procura dos 
insetos e às vêzes de carrapatos . O 
seu vôo é lento e retilíneo, com ligeiro 
bater de asas, pausado com planeio, 
como nos anuns brancos e tucanos. 

Ordem: ANSERIFORMES 

!rerê (Dentrocygna mduata) - É 
um pequeno ganso que habita as Amé
ricas Central e Meridional, bem como 
a Africa, nas faixas tropicais e sub
tropicais, incluindo-se as Antilhas e 
Madagáscar; vive · em lagoas, brejos 
banhados, alimentando-se como os 
anatídeos, em geral, de plantinhas 
aquáticas e de brejo, moluscos, vermes, 

Fig. 5 - !rerê. Abundante nas zonas trapicats de todo o mundo, OCOTre em enormes bandas. 
nas lagoas da Guanabara, funtamente com outros anat!deos. (Foto CNG). 

insetos, peixinhos, larvas, girinos, etc. 
Antes de pousar na água descreve cir
culos no ar, para ·orientar-se e fazer 
reconhecimento, em defesa própria 
contra seus inimigos. Vive em bandos 
numerosos. Mede uns 45 centímetros. 
Reveza-se com a fêmea, durante o chô
co . Quando levanta vôo, o faz com es
trépido, num barulho surdo, coletivo. É 
mais difícil a sua reprodução em ca
tiveiro, do que outras espécies de mar
requinhas. 

Ananaí (Amazonetta brasiliense) 
- É um pequeno pato de uns 45 cen
tímetros de comprimento, sendo que o 
macho possui bico rosado-avermelha
do e a fêmea, bico escuro, mas ambos 
os sexos possuem os pés encarnados. 
É a marreca mais espalhada e abun
dante pela América do Sul (os inglê
ses. e americanos a denominam "Bra
zillan teal" ou "Marreca brasileira"), 
sendo encontrada nas lagoas, brejos, 

Ftg. 6 - /rerê. Abundantfssima também na 
América dO Sul, senão que, nas lagoas carto

cas, há grande quantidade delas. 
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em grandes bandos. Gosta de separar
se em canais bem estabelecidos, na 
época da procriação; o macho emite 
um assovio, donde se conhece está es
pécie, pela alcunha de "marreca-asso
viadeira"; a fêmea emite apenas um 

· grasnado surdo. Gosta de freqüentar 
os arrozais, onde se nutre com êste ce
real. No norte a conhecem êomo pa
turi, além de ananaí, conforme a re
gião ou zona visitada. 

Ordem: PASSERIFORMES 

Sabiá-una (Platycichla flavipes) 
- Comum em tôda a América do Sul, 
na porção cisandina; vive em flores
tas, capões, restingas, etc. É frugívero, 
de preferência; possui coloração bem 
escura, pés e bico amarelos. Goza da 
fama de ser grande cantor. · 

Tié-sangue <Ramphocelus brasi
líu.s) - Habita grande parte do Brasil, 
nas regiões .próximas a coleções de 
água. Preferentemente frugívoro, ali
menta-se também de insetos. Sua côr 
é vermelho-rubra, com cauda e asas 
escuras, bico claro e escuro. Nidifica 
próximo ao solq, mais ou menos a 
1 metro dêste . 

Tico-tico (Zonotrichia capensis) -
Hábita quase tôda a América do Sul. 
O seu tamanho regula ao do pardal. 
Nutre-se de insetos, pequenos aracní
deos, ovos e larvas, vermes, sementes 
e grãos pequeninos, etc.; investigações 
demonstraram que cada ave ingere, 
diàriamente, uns 120 insetos e larvas. 
Na época da procriação, os machos en
volvem-se em lutas pelas fêmeas, coi
sa aliás que acontece com muitas es
pécies de animais. Nidifica em peque
na altura e també~ no chão, oculto 
pelas folhagens das moitas . O ninho é 
em forma de IJ·ires, feito com palha, 
radicelas, fôlhas, fibras, etc., onde são 
depositados geralmente '3 ovos. Costu
ma ser hospedeiro do chopim (Molo
thr?UJ bonariensts), chocando !:l tratan
do dos ovos e filhotes desta espécie 
parasita . . 

Avinhado ou curio (Qryzoborus 
angolensis) - Espécie espalhada por 
quase tôda a América do Sul; mede 
uns 15 centímetros; o macho é prêto, 
com a parte inferior castanha-averme
lhada e espelho branco na asa; a fê
mea é parda. e nas partes inferiores 
parda-amarelada. É considerado um 
grande cantor. Nidifica em arbustos, 
não longe de coleções d'água e seu ni
nho é feito de raízes, hastes, talos, de-

positando uns 3 ovos de cada postura, 
de côr branca-acinzentada, pintalga
dos de castanho-cinza. Vive nos cam
pos, restinga.s, .etc., mas não é abun
dante em-- parte alguma. 

Viuvinha (Arundinicola leucoce
phala) - Habita a América do Sul, 
onde nidifica nos brejos, sôbre arbus
tos baixos, em forquilhas de galhos fi
nos, sendo seu ninho mais ou menos 
oomo um bola, globuloso e cerra~o. 
feito com capim, talinhos, raízes, pe
nas, paina, etc.; vivem aos casais, nas 
regiões alagadas, brejos, lagoas, rios, 
etc., nutrindo-se de grãos e sementes 
de vegetação palustre, como capins 
d'água, canarana, juncos, tabuas, etc. 
Mede uns 10 centímetros de compri
mento, de coloração preta, com cabeça 
branca, no macho e, na fêmea, dorso 
pardo-escuro, com a fronte, garganta e 
pescoço brancos, ventre acinzentado e 
cauda negra. Um fato curioso é que, 
se morre uns dos membros do casal, é 
imediatamente substituído por outro. 
Gosta de fazer vôos breves, retornando 
logo para o seu pouso, geralmente o 
ninho. 

Veludinho ou tiziu (Volatinia jaca
rtna) - Habita quase tôda a América 
Meridional; mede uns 10 centímetros, 
com coloração azul, bico embranqueci
do, pés escuros; o macho muda a co
loração entre o t.nverno e o verão, con
fundindo-se com indivíduos jovens, que 
são pardo-amarelados, remiges e cau
da escuras, garganta pardo-clara e 
região inferior enbranquecidas; a fê
mea é parda. As vêzes é visto em ban
dos numerosos, às vêzes isolados. Vive 
nos campos, restingas, etc. Nidifica 
em arbustos, bem oculto, com baixa al
tura. O ninho é em forma de pires 
achatadd, feito de raízes, talinhos, gra
vetos, onde deposita 2 ovos em cada 
postura, brancos salpicados de casta
nho. Alimenta-se com grãos e se
mentes. 

MAMíFEROS 

O que dissemos no capítulo sôbre 
as aves, podemos reafirmar agora, em 
se tratando de mamíferos da mesma 
zona, ou seja, as restingas e lagoas da 
área de Marapendi-Sernambetiba. A 
região apresenta-se com duas restin
gas que ligam, ou melhor, que separam 
as lagoas de Jacarepaguá e Marapen
di e esta última, do oceano Atlântico; 
a grande lagoa de Jacarepaguá, por 
seus estreitamentos, recebe subdivisões 
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com os nomes de lagoas de Camarim, 
Jaracepaguá e Tijuca; do lado oposto 
Jl.O mar, erguem-se os maciços de Ban
gu-Ja.carepaguá, Carioca-Tijuca, etc. 

A vegetação destas zonas é carac
terística das restingas litorâneas e 
após ultrapassar a lagoa de· Marapen
di, nas restingas de Itapeba e Jacare
paguá e outras, vemos capões de mata 
e capinzais. 

-

·Área do Logoo de Moropead~ abrangida no ·prtHnle 
trabalho, rtftrtnft o fauno local, 

Fig. 7 

Os microrganismos edáficos são a 
ronte de energia para os .pequeninos 
insetos, miriápodes, aracnídeos, molus
cos, crustáceos, etc., que, como já vi
mos, servem de alimento a animais 
maiores, tais como os grandes e mé
dios insetos, aracnídeos, miriápodes, 
pequenos vertebrados (répteis, anfí
bios, aves e roedores), etc.; com a cola
bOração do reino vegetal, no forneci
mento de frutos, tubérculos, bôlbos, ri
zomas, fôlhas, sementes, grãos, etc., 
vai tôda essa gama de pequenos ani
mais servir de alimento para. as aves 
carnívoras e onívoras, bem como para 
os mamíferos lnsetívoros-granívoros, 
frugívoros, herbívoros e finalmente, 
para os carnívoros. Particularmente, 
ainda temos os hematófagos, como os 
vampiros, que são enquadrados na ca
tegoria de micropredadores. 

Ordem: CET ACEA 

Os referidos cetáceos são-vistos nas 
costas guanabarinas, desde a baía do 
Rio de Janeiro até a de Sepetiba . O 
bôto brêto (Sotalia guianensis = S. 
brasiliensis) .é o mais comum, seguido 
da toninha (Tursiops truncatus); o 
bôto prêto é visto dentro daquelas ba
ias, principalmente na de Guanabara. 
Em fins do ano de 1964, vimos com 

auxílio de binóculos, um exemplar de 
cachalote (Ph11Seter catod.on), ao lar
go da costa carioca, observado da ave
nida Sernambetiba (Litorânea) , perto 
do pontal do Recreio dos ·Bandeirantes, 
num dia meio nublado. Os cetáceos 
em foco alimentam-se de peixes, mo
luscos cefalópodes, talvez crustáceos . 
O cachalote, quando no oceano Pací
fico, desce a grandes profundidades, à 
procura do maior invertebrado vivo, o 
calamar gigante (Archtteuthts prtn
ceps), com uns 15 metros de compTi
mento . 

Ornem: LAGOMORPHA . 

Tapiti (Sylvtlagus braisiliensis) 
O tapiti é o único coelho selvagem 
brasileiro, onde sua espécie é repre
sentada por várias raças geográficas, 
sendo a que ocorre nas restingas é S. 
brasüiensis tapettllus. Vive em boa 
parte da América do Sul, nos campos, 
cerrados, capões e restingas . Nidifica 
em buracos cavados por êle próPTio, 
como todos os leporideos. Hábitos pre
ferentemente noturnos. Possui orelhas 
menores que nos coelhos comuns 
(Oryctolagus cuniculus), corpo casta
nho-trigueiro, com faixas escuras e 
claras, no rostro. É perseguido por ser
pentes, aves de rapina, marsupiais 

· grandes e carnívoros em geral. Mede 
uns 30 centímetros de comprimento, 
mais ou menos; dá a luz a 4 a 5 fi
lhotes de cada vez, sendo êstes depi
lados e de olhos fechados; abandonam 
o ninho em duas semanas e são se
xualmente maduros aos seis meses. O 
tajt;dti nutre-se de plantinhas, espe
cialmente gramíneas, brotos tenros 
das plantas, grãos, sementes, frutinhas, 
etc. · 

Ordem: EDENTATA 

Preguiça-de-bentinho (Bradypus 
infuscatus) - É um anlmal florestal 
e também de cerradões, capões, sendo 
também encontrado na vegetação lito
rânea baixa, como os capões de mati
nhas existentes entre as lagoas dé Ca
morim, Marapendi e as serras cario
cas. Distribui-se pelo leste e sudeste 
do Brasil. O macho apresenta no dor
so uma zona escura . em forma de pião, 
de pêlo menos denso, como se fôsse 
em "baixo relêvo"; o resto da pelagem 
é amarelo queimado, pálido, com pêlos 
desarvorados e bastos. Alimenta-se de 
fôlhas e brôtos tenros, dando ·preferên
cia pelas fôlhas da embaúba (Cecro-
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pia), de alguns Ficus etc. Curioso é que 
após as tempestades nas florestas e 
cerradões, é relativamente comum en
contrar-se vários indivíduos caídos 
ao chão, numa espécie de letargia ou 
apatia e encharcados pelas chuvas. 1 

Tivemos, na sede do Centro de Pesqui
sas Florestais e Conservação da Natu
reza, uma preguiça desta espécie, cap
turada próximo ao Mirante D. Mar
tha, por um período de quase dois me
ses, solta nas árvores adjacentes à Es
tação Biológica, na Estrada da Vista 
Chinesa; a referida animália se alojou 
por quase vinte dias, em uma única 
árvore, tendo caído por duas vêzes, du
rante duas tempestades; depois disso, 
mudou-se para outra. árvore, mais longe 
e noutra tempestade, à noite, caiu, 
morrendo dessa queda. Parece que 
caem das árvores, com certa facilidade. 

Na água, nada com facilidade e 
ligeireza e, em terra firme, torna-se 
penosa, a sua progressão. Quando em 
repouso, enrola-se ou melhor, embo
la-se nos galhos das árvores, parecen
do uma colméia ou um ninho de joão
-de-barro (Furnartus rufus) . 

Tatu-galinha (DasypUS novem
ctnctus) - Ttatu-de-rabo-mole (Ca
bassous unicinctus) - Tatu-peba (Eu
phractus sexcinctus) - Os tatus em 
geral, habitam tôda ou quase tôda a 
América do Sul, sendo que o tatu-gali
nha. (D . novemcinctus) , alcança o 
Texas, U. S. A. , onde é conhecido por 
"armadillo". São animais noturnos, 

Fig. 8 - Tatu-galinh.a . Abundante, relativa
mente, na restinga, sendo visto nos capin
Mts, margens da · lagoa; é apreciado como 
excelente tguaria. (Foto cte "Maravflhas de 

la Vtd.a Animal" -,;- Edtt. Labor) . 

Fig. 9 - Tatu-peba-. Encontrado nas locas e 
capinzais da restinga, ;untamente com ou
tros tatus. É ligeiro e caminha trotando. 

(Foto de New York Zoological Society). 

hábitos fossoriais, alimentando-se de 
vermes, la.rvas, insetos, aracnídeos, mi
riápodes carne, tanto fresca quanto 
decompÓsta, frutinhas, grãos e semen
tes, etc. Correm com muita velocidade 
e, nas noites de luar, brilham pàlida
mente, devido ao reflexo da luz fraca, 
contra as suas carapaças. São muito 
abundantes e mostram mesmo perten
cer a uma fauna de grande antiguida
de geológica (Paleoceno), neste mesmo 
continente. São encontrados nas flo
restas, capões. matas ciliares, cerrados 
e cerradões, restingas, .p.Janaltos, ser
ras, baixadas, etc. De vez em quando, 
se necessário, penetram n'água, fato 
êsse comprovado fotogràficamente. 
com D. novemcinctus. São abatidos 
por grandes e médios carnívoros e cães 
de caça, que os matam a dentadas na 
garganta, como tivemos ocasião de ob
servar em um exemplar de e. unicinc
tus, morto por cães nas matas da Ti
juca, não longe da Estrada da Vista 
Chinesa e da Estação Biológica do 
C .P.F.C.N., em maio último. Aliás, é 
sabido que a carne dos tatus é muito . 
apreciada como a melhor caça no 

Bra.sil. 

Ordem: CARNIVORA 

Gato-do..:mato pintado (Felis ti
grina) - Habita quase tôda a América 
do Sul; vive nas restingas, cobertas 
por vegetação litorânea e de praia, nos 
cerrados e canadões, capões de mato, 
matas ciliares, florestas, etc.; é o me
nor dos gatos pintados que existem 
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ne,ste continente; possui cauda longa 
e pelagem ocelada, com pintas meno
res do que na jaguatirica (F. pardalis). 
A sua coloração é amarelada, com pin
tas e listas escuras e ·ventre branco. 
:Xgualmente a todo gato, gosta de tre
par nas árvores, onde procura ovos, 
trves, pequenos répteis e mamíferos, 
Jtc.; alcança uns 70 centímetros de 
i:omprimen to. 

Jaguarundi ou gato mourisco (Fe
lis yagouarottndi) - Habita desde o 
Paraguai e norte-nordeste da Argen
tina, até o sul do Texas e Arizona, 
U.S.A.; existem três formas cromáti
cas: uma negra, outra amarelo-laran
ja e outra cinza. Parece que aqui ocor
rem duas, a negra, e a laranja. A cin
za não avistamos. 

Fig. 10 - Jaguar unãi. Visto raramente na 
lagoa embora fôsse assinalado trê vê2es em 
um ano, pelo autor dêste trabalho. (Foto
desenho de H ering, B. von - " da Vida dos 

Nossos A nimais"). 

Vive no mais espesso das florestas, 
sendo um ótimo arborícola; vive igual
mente nos cerradões, dando preferên
cia por locais próximos às coleções 
d'água. O período de gestação é de 
umas nove a dez semanas. O seu com
primento total pode alcançar 1 metro. 
1:: visto, tanto de dia, quanto de noite, 
permanecendo por pouco tempo em seu 
abrigo . Alimenta-se de pequenos ma
míferos, aves e talvez de rãs e peixes 

Voltando às formas cromáticas, sa
be-se que as três . podem ocorrer num 
mesmo sítio. 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon tho
us) - Habita quase tôda a América 
do Sul, em regiões cisandinas, onde 

:--

vive nas restingas, cerrados, cerradões, 
matas ciliares, campinas, capões, etc.; 
alcança a 1 metro de comprimento to
tal e a sua coloração geral é cinza
acastanhada, mais escura sôbre o dôr
so e mais clara sôbre o ventre, que 
chega a ser esbranquiçado; a coloração 
varia muito de um individuo para o 
outro . Alimenta-se de pequenos ma
míferos, insetos, frutas, lagartos, ser
pentes, crustáceos e· rãs; às vêzes cap
tura aves e seus ovos; aprecia os ovos 
das tartarugas Podocnemys, os quais 
consegue, cavando a areia que cobre 
os ninhos destas, localizados não lon
ge das margens dos rios, lagoas, iga
pós, etc . Duarante os dias claros, dei
xa-se ficar na sua toca, porém nos 
dias nublados, sai a caminhar, o . que 
faz de preferência à noite e ao cre
púsculo. 

Guaxinim ou mão-pelada (Procyon 
cancrivorus) - Distribui-se desde a 
Costa Rica, na América Central, até 
quase tôda a América Meridional. 
Mede uns 80 centímetros de compri
mento; é encontrado nos cerrados, cer
radões, matas ciliares, brejais, res
tingas. Alimenta-se de crustáceos, mo
luscos, rãs, peixes, pequenos répteis e 
mamíferos, aves, ovos, larvas, insetos, 
frutas, sementes, grãos, mel, etc., sen
do assim tipicamente onivoro. O pe
ríodo de gestação é de 75 dias, nas
cendo em média, de 3 a 4 filhotes. É 
bem mais noturno que diurno, sendo 
um excelente trepador e nadador. O 
seu esconderijo - costuma ser em um 

Fig. 11 - Mão-pelada ou guaxin{m. Ocorre 
.com freqüência nas restingas, onde é visto 
sempre d noite e ao entardecer. (Gentileza 

da Enciclopédia Infantil Brasileira) . 
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ôco de pau. A coloração básica é de . 
um cinza-escuro, com a cauda anelada 
e uma "máscara" negra sôbre os olhos 
até a região. temporal; o.s pés são quase 
desnudos e negros, donde um dos seus 
nomes populares. 

Lontra (Lutra enudris) - Distri
bui-se pelas porções setentrional e 
oriental da América do Sul, onde vive 
nas planicies irrigadas .pelas bacias 
fluviais, lacustres, etc.; alimenta-se 
preferentemente de peixes, rãs, ·girinos, 
larvas grandes, vermes, moluscos, crus
táceos, tartarugas e às vêzes pequenos 
vertebrados terrestres, ovos. É exce
lente nadador, mergulhador, ativo tan-

to de dia quanto de noite. Costuma 
caçar e pescar isoladamente ou no má
ximo, em pares ou casais. o seu es
conderijo é limitado por vegetação 
mais sêca. Sua coloração é castanho
escura e quando está molhada é quase 
negra. O pêlo é curto, aveludado e 
suas patas são curtas, com dedos inter
ligados por membrana natatória. As 
orelhas são pequenas e as narinas po
dem se fechar, quando o animal está 
sob a água. A cabeça é achatada e 
arredondada. o seu compdmento total 
é mais ou menos 1 metro. Sua voz é 
estridente, mais fraca porém que a da 
ariranha (Pteronura brasiliensis) . 

Fig. 12 - Lontra. Ainda ocorrendo nas lagoas de Marapenài e Camarim, talve:i: em um tempo 
relativamente curto, esteja esta esPécie completa.mente banida da região. (Foto do CNG) . 

Furão (Grison vtttatus) - Distri
buí-se desde o sul do México, até a 
América do Sul, onde vive em restin
gas, cerrados, cerradões, florestas, cam
pinas, matas . ciliares, plantações e 
mesmo nas cercanias das casas, onde 
gosta de visitar os galinheiros, prati
cando devastações nas aves, bebendo
lhe o sangue até a embriaguês aparen
te: é portanto, um animal sanguisse
dento; alimenta-se também de peque
nas e médias aves, mamíferos, répteis,. 
rãs, fruta$, abelhas e mel, etc. É muito 
ágil e ativo, tanto de dia, quanto de 
noite; é um animal sociável, sendo vis-

. to em pequenos grupo!!. É excelente · 
trepador e nadador; cava também bu
rac0s rara seu refúgio, habitando tam-

bém nos tocos caídos, ôcos na base 
das árvores, tocas de outros animais, 
grutas pequenas, etc. Alcança uns 70 
centímetros de comprimento total, sen
do sua coloração um cinza-claro no 
dorso, castanho-negro no ventre, ros
tro, garganta e pata.s, mais uma man
cha oranca desde o alto da cabeça até 
o pescoço, em forma triangular-alon
gada; a cauda é felpuda. Caminha ve
lozmente, num trotar incessante. 

Ordem: RODENTIA 

Guirá-de-rio (EuryzygC11TLatomys 
spinosus) - Distribui-se pela América 
do Sul, nas porções centro-oriental e 
sudeste; vive de preferência em ca-
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~eiras baixas, capinzais, não longe 
8'água, em restingas, campos, onde 
cava galerias na areia. Não é aquático, 
como o nome .popular indica; o dorso 
é negro-fosco acastanhado, acentuan
do-se mais esta última tonalidade, nos 
lados da cabeça, pescoço e corpo; o 
ventre é branco, exceto na garganta, 
que é de côr castanha-pálida; a cauda 
é curta e escura. Mede uns 32 centíme
tros de comprimento. Costumam nas
cer uns 3 a 4 filhotes de cada vez. Ali
i:ienta-se de capim, brotos, sementes, 
grãos, frutinhas, etc. 

Preá (Cavta aperea) - Habita a 
.América do Sul, na parte centro-orien
tal e sudeste; vivem em abundância 
nos capinzais, junto aos brejos, . rios, 
lórregos, lagoas, restingas, campos, 
iiatas ciliares, florestas, pelo menos, 
nas suas orlas, etc. São bem mais no
turnas que diurnas, alimentando-se de 
capim, grãos, sementes, frutinhas caí
das no solo, brotos tenros, etc.; o seu 
ninho é feito de capim, .palha, nas moi
tas de gramineas; nasce normalmente 
apenas 1 filhote e, em casos mais ra
ros, 2; é possível que haja duas pari-

Fig. 13 - Prect. Abundantfsstma niío só nas 
restingas, mas também em todo o Brasil, 

prtnctpalmente nos ca.ptnzais e brejos. 

çÕes anuais. As preás são muito tími
das e velocíssimas. Sua côr é em geral 
prêta e amarela-suja; o ventre é desta 
última côr, mas pálido e o peito cinza
bruno. Mede uns 30 centímetros de 
comprimento e carece de cauda. São 
bastante perseguidas pelos ·mais varia
dos predadores, incluindo o homem, 
sejam êles diurnos ou noturnos. 

Paca <Agoutt paca) - Distribui
se .por quase tôda a América do Sul, 
alcançando a América Central; vive de 
preferência nas baixadas pantanosas, 
nos capinzais, onde existe elemento lí
quido por perto, nas restingas, nas pe
quenas moitas de mato, nas matas ci
liares, etc., onde faz sua moradia em 
locas de pedra, buracos de tatu ou ou
tros animais, pequenos buracos natu
rais, etc., donde sai preferentemente à 
noite, mas pode ser encontrada tam
bém durante o dia, como pela manhã 
e naqueles dias nublados ou ameaça
dores. Quando perseguida, .procura as 
margens, fugindo pela água, quer na
dando à superficie, quer submergida, 
pois é um grande nadador; é um dos 
maiores roedores atualmente vivos, 
pois é a segunda em tamanho; possui 
cauda curtíssima e alcança um com
primento de mais C1U menos 66 cen
tímetros; a sua coloração é acastanha
da, com malhas ou pintas brancas em 
séries de 3 a 5 e longitudinafs, sendo o 
ventre claro. Alimenta-se de frutos 
caídos, coquinhos, capim, raízes, tubér
culos, rizomas, bolbos, etc.; pare nor
malmente 1 filhote, sendo raro 2, pre
sumindo-se que há duas parições 
anuais. Nos· tempos do Pleistoceno, en
tre outros animais que abundavam por 
aqui, havia um canídeo, o Spe<>thos 
pactvoru.s, que, como seu nome indica, 
alimentava-se principalmente de pa
cas. 

Cutia parda (Dasyprocta aguti) -
Distribui-se pelas porções orientais da 
América do Sul; vive, de preferência, 
nas florestas e matas ciliares, etc.; sua 
coloração é parda meio trigueira, ten
dendo para avermelhada; em alguns in
divíduos, sendo os pés escuros. Alimen
ta-se de frutinhas caídas, coquinhos, 
raízes, tubérculos, etc.; pare normal
mente 1 filhote por vez. No estado 
da Guanabara e regiões adjacentes, 
ainda existe esta espécie, nas serras 
de Bangu-Jacarepaguá, Gericinó, Tin
guá, Cantagalo. Nas restingas, não há 
porém, desde agôsto de 1964, o autor 
libertou na restinga de Itapeba, dentro 
da Reserva Biológica de Jacarepaguá 
(Refúgio de Marapendi) , onze exem
plares destas cutias, estando atualmen
te . o grupo inteiramente ambientado 
e familiarizado com a região, tendo 
sido vistos alguns machos em perse
guição a fêmeas e uma destas acom
panhada de seu filhote. Além da ali
mentação natural que elas estão en
contrando na área ·em foco, ainda mi-
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nistramos-lhes ração e frutinhos da 
amendoeira roxa (Terminália cata
pa), que é exótica . Pouco a pouco, 
poderão elas se espalhar nas restingas, 
desde que continuem a ser convenien-
temente protegidas. • 

Fig. 14 - Cutia-parda. Outrora abundante 
nestas paragens, /oi completamente extinta 
da resti nga, estando sendo feita tenta.tiva de 
sua reintrodução, pelo autor déste trabalho, 

desde 1964. 

Ratinho-praga (Oryzomys . nigri
pes) - Distribui-se pelo Brasil orien
tal e meridional, bem como nas zonas 
centrais; vive nas regiões <;le cultura, 
matas, campos, matas ciliares, taqua
rais, etc.; o ninho é feito de um amon
toado de fôlhas, sôbre árvores ou no 
chão, ou ainda, em ôcos de pau, ninho 
abandonado de joão-de-barro (Furna- , 
rius rufuJs); a sua côr é alaranjado
bruno escura no dorso e, no ventre, 
branco-acinzentado, levemente casta
nho; sua cauda é longa. Alimenta-se 
de tudo, sementes, grãos, frutinhas, 
larvas, insetos, etc. É muito persegui
do por corujas, falcões, gaviões, ser
pentes, furões e outros pequenos pre
dadores. 

Rato-d'água <Nectomys squamipes) 
- Distribui-se pela América do Sul, 
onde vive em matas e terrenos culti
vados, próximo a coleções' d' água: abún
dantes, rios, córregos, brejos; o ninho 
é feito no chão, em moitas, longe 
d'água. Pare uns 5 filhotes, parecendo 
haver duas ou três parições anuais. 
Nada muito bem, pois possui membra
nas interdigitais, parciais; o dorso é 
oliváceo, ventre fulvo, meio cinzento, 
com garganta parcialmente branca. 

Mede uns 37 centímetros ·de compri
mento total. É perseguido por preda
dores, tanto noturnos como diurnos, 
tais como serpentes, garças, socós, fu
rões, lontras, etc. 

Ordem: CHIROPTERA 

Vampiro (Desmodus rotundus) -
Ocorre desde a América Central até a 
Meridional; vive tanto em regiões ári
das, quanto em florestas úmidas, cerra
dos, campinas, nos trópicos e subtrópi
cos do Nôvo Mundo. Sua alimentação 
é exclu.sivamente hematófaga, sendo 
portanto, o único mamífero micropre
dador; assim agindo, torna-se veículo 
de várias doenças infecto-contagiosas, 
como a hidrofobia, murrina, etc., po
dendo êle P'róprio vir a morrer das mo
léstias que transmite. Sua colora'.!ão é 
um castanho-bruno, algo aveludado· 
o corpo é rechonchudo e mede uns 9 
centímetros, sendo a sua envergadura 
uns 34 centímetros . O vampiro não 
suga o sangue, pràpriamente, como o 
fazem aquêles animais providos de 
aparelho pungidor; após abrir uma fe
rida, com seus anavalhantes incisivos, 
de modo indolor, lambe o sangue que 
flui, como fazem os ratos e cães, quan-

. do bebem água. As suas vítimas são 
em geral animais domésticos, aves. 
mamíferos, mas também os selvagens 
não fogem da regra. O cão é mais ra
ramente atacado, pois consegue ouvir 
o ruido da aproximação do morcego, 
pela vibração ou batida de suas asas 
e assim desperta. O próprio homem 
às vêzes é também atacado, quando 
dormindo. Como dissemos, a ferida é 
indolor e assim os animais não se in
comodam com a presença do hema tó
fago, agarrado geralmente em seu pes
coço; nas aves, costuma infiltrar-se 
sob suas asas. O período de gestação 
é de uns 120 dias, parindo 1 filhote; 
pode haver mais de uma parição por 
ano. Vive uns 12 anos em cativeiro. 

Andiraguaçu (Vampyrum spec
trum) - Distribui-se pelas zonas tro
picais da América Central e Meridio
nal; é o maior morcêgo do Nôvo Mun
do, alcançando uma envergadura de 
uns 95 centímetros e um com rrimento 
corporal de 13 centímetros. ~ carni• 
voro, atacando a pequenos roedores, 
outros morcegos, répteis, aves, peque
nos marsupiais, mas, também nutre
se de insetos e frutas. Sua toca é um 
ôco de pau; vive nas florestas, tanto 
em serras e planaltos, quanto em pla-
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~icies, matas ciliares, campos, cerra
dos, restingas; é geralmente solitário, 
mas também é visto em pequenos ban
do1t. de 3 a 4 indivíduos. Sua coloração 
é eastanho-avermelhada, mas pálida 
no ventre. Quase 'nada se conhece sô
bre a sua reprodução. 

Morcêgo amarelo (Dasypterus ega) 
- Distribui-se desde a América Cen
tral até as zonas temperadas da Amé
rica do Sul; sua coloração é um bruno
lrnarelado, às vêzes pálido e às vêzes 
Saranjado; o seu comprimento alcan
lfa uns 15 centímetros; alimenta-se de 
tnsetos, os quais captura · em vôos de 
6 a 15 metros do solo. Aparece logo ao 
intardecer e recolhe-se à aurora. Pare 
iormalmente 2 a 3 filhotes; é um óti
mo e vigoroso voador. Alguns autores 
!nodernos (Walker, 1964 e outros) 
S>referem colocar êste gênero como si
nônimo de Lasiurus, com preferência 
dêste último nome, como gênero válido. 

Morcêgo-de-cauda longa <Tadari
da brasiliensis) - Habita as zonas 
t1.uentes e subtropicais do Nôvo Mundo, 
onde vive em cavernas, buracos de pau, 
saindo ao crepúsculo para passar a 
noite à procura de insetos, preferindo 
.mariposas, gafanhotos, grilos. Mede 
uns 10 centímetros de comprimento e 
sua cauda 6 centímetros; a sua colo
ração é de um castanho-escuro a quase 
negra. Seu período de gestação é de 
12 semanas, nascendo normalmente 1 
filhote. Encontra-se em tôdas as par
tes, tais como serras, planaltos, planí
cies, restingas e até já foi capturado 
sôbre o mar, bem longe da costa, 
quando caiu no convés de Ull1 navio, 
talvez exausto. 

Morceguinho-caboclo (Myotis ni
gricans) - Vive nas áreas quentes, 
Bubtropicais e temperadas da América 
do Sul; o seu comprimento total é uns 
12 centímetros; alimenta-se de inse
tos; pare 1 filhote de ca.da vez, mas 
às vêzes parem 2. O período de ges
tação é de uns 65 dias, talvez. Sua 
coloração é escura . 

Ordem: MA.RSUPIALIA 

Gambá (Dide.lphis azarae) - Dis
tribui-se pela América do Sul em sua 
maior parte, vivendo nas florestas, 
quer seja de planalto e serra, quer · 
seja de planície, mas em cerrados, 
campinas, capões de matas ciliares e 
até próximo a cidades. Seu compri
mento total é de uns 60 centímetros, 
sendo sua aparência semelhante a de 
um ratão, também com a cauda des-

nuda, focinho l.evemente truncado e 
dentes de animais carniceiros. Alimen
ta-se de pequenos mamíferos, aves, 
ovos, vegetais, sendo portanto, onívo
ro. Sua coloração é de um cinzento
escuro, com algumas estrias ou man
chas claras, no rostro e cabeça e alguns 
pêlos mais claros no corpo; sua cauda 
é preênsil, "denunciando hábitos arbo
rícolas, mas também passa muito 
tempo como animal terrícola; é ativa 
assim que surge o anoitecer, esconden
do-se durante as horas do dia; raro 
é vê-la durante os dias claros, mas na-. 
queles nublados e escuros, ela aparece 
mais. Nidifica em. tocas, buracos de 
tatus, ôcos de pau, etc. O período de 
gestação é de 13 dias, nascendo cêrca 
de 18 filhotes imaturos, dos quais ape
nas uns 7 ou 8 sobrevivem, na bôlsa 
marsupial . Depois que destas saem, 
andam sôbre o dorso materno, man- · 

. tendo suas caudas enroscadas na da 
mãe. Após se tornarem adultos, levam 
vida solitária. Há de 2 a 3 parições 
anuais, nas zonas tropicais. 

Catita. (Marmosa cinerea) - Dis
tribui-se por grande parte da América 
Meridional, vivendo tanto em zonas 
montanhosas, planaltos, quanto em 
planícies, restingas, florestas, campi
nas, capóes, cerrados, matas ciliares, 
etc. 

Carece de bôlsa marsupial e sua 
cauda é bastante preênsil, denotando 
assim sua adaptação à vida arbórea; 
é noturna, alimentando-se de insetos, 
ovos, aves, larvas, aracnídeos, roedo
res, frutas, etc.; é animal solitário de 
grande atividade; possui as dimensões 
de um rato; sua coloração predomi
nante é cinzenta. Seu ninho é feito de 
tallnhos e fôlhas, colocado sôbre as 
árvores, mas também aproveita ninhos 
de aves, que encontra abandonados; 
já fói verificado que também nidifica 
sob pedras, em locas, grutas pequenas. 
Pare umas 2 a 3 vêzes por ano ou até 
mais. 

Jupati (Monodelphis scalops) -
Habita o Brasil oriental. Sua coloração 
geral é escura; comprimento total, 
mais ou menos 20 centímetros; nutre
se de insetos, roedores, carniça, semen
tes, grãos, etc.; é encontrado no chão, 
estando muito pouco adaptado para 
ser arborícola. Seu ninho é feito em 
cavidades naturais, em ôco de pau, de
baixo de pedras, etc. É animal notur
no e solitário. Aparentemente, procria 
através de todo o ano, nas regiões tro
picais. É dotado de grande ferocidade. 
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O rio que deu nome ao habitante do Rioº* 

No Rio, carioca não é apenas o ha
bitante. É serra, formada pelo colo da 
Boa Vista, pico da Boa Vista, alto da 
Boa Vista, morro Queimado, pico de 
Dona Marta, morro do Salgueiro e por 
àquêle que é mais famoso, o morro do 
Corcovado. E é, também, tendo sido 
antes de tudo, rio. 

Já quase não existe o rio Carioca, 
filete ·que corre, quase desapercebido, 
pela Ladeira do Ascurra, passando, 
também, na Rua Indiana, no Cosme 
Velho, e no tradicional e pitoresco 
Largo do Boticário. E não é atração 
turistica. Quando muito, tradição e 
reminiscência do Rio de Janeiro do 
tempo dos vice-reis e dos governadores 
que começaram a mudar sua paisagem. 

Muitos nomes tem o rio: Buraco: 
(Suar-rio-ogio, como era conhecido 
pelos indígenas) , ao nascer a sudoeste 
da serra da Carioca; Laranjeiras, ao 
se p•recipitar no vale, quando então 
adquire o nome de Mãe d'Agua; a~ 
cruzar o Largo do Machado, é das Ca
boclas (ou das Lavadeiras); das Pi
tangueiras, ao passar no catete, na 
altura da Praça José de Alencar; para, 
finalmente, com o nome de rio Cario
ca, desaguar na Praia do Flamengo. 

O nome Carioca, que .tomou ao 
desaguar nessa praia, é influência dos 
aca.ris, peixes cascudos de água doce, 
encontrados ali em ocas e, por ex
tensão, passou a designar quem nasce 
na ex-capital. 

Que as águas do rio tinham pro
priedades miríficas - e, inclusive, fa
ziam mais belas as índias - contam 
cronistas da época. Rocha Pi ta asse
gurava que não só "davam voz suave 

• Extraido da Revista Esso, ano X:XVII, ' 
n. 0 4. 

nos músicos" como, também, "mimo
sos carões nas damas". Fato que o 
frade pernambucano, Frei Antônio de 
Santa Mari_a Jaboatão, confirma acen
tuando, numa de suas obras, que, para 
os índios tamoios, a água do rio Ca
rioca "não só lhes serve de' saborosa 
bebida para conservar a saúde, tam
bém de suave e efetivo lambedor, para 
afinar as vozes nos músicos, e sem ar
tifício de vaidade, afirmam também 
que para aumentar no vulto feminino 
o lustroso parecer". 

Não é de admirar, pois, que os 
indígenas o vigiassem como coisa sa
grada, não permitindo que o branco 
usasse suas águas para pesca ou até 
mesmo banho. 

Mas é a canalização do rio - que 
tinha um curso de 4 300 metros de 
extensão - como solução para o abas
tecimento d'água à população local, 'o 
fato que lhe dá fama e historicidade. 

A idéia original do governado.i 
João da Silva e Souza, que mando• 
construir 0672) um aqueduto de ma· 
,deira, foi aperfeiçoada pelo governa., 
dor Aires Saldanha, que ordenou 0 721) 
fôses construído nôvo aqueduto, agora 
de pedra e cal, para adução das água.a., 
Os trabalhos duraram cêrca de dois 
anos e ocuparam quinhentos escravos. 
As águas do rio, desviadas para o atual 
morro de Santa Teresa, corriam pelo 
aqueduto até o Campo de Santo Antô
nio (hoje, Largo da Carioca) , onde 
estava localizado o chafariz, com mui· 
tas bicas. E também jorravam em cha
farizes localizados na Rua das Marre
cas, nas proximidades do Passeio Pú
blico, no Largo do Moura, nos arredo
res do atual Ministério dá Agricultul'll 
e no Largo da Glória e Praça 15 de 
Novembro. 
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Mas a cidade foi progredindo, as 
valas, as lagoas, os rlos aterrados, o 
homem lutando para tornã-la cada 
vez mais bonita . E com o tempo, fo
ram-se também os 4 300 metros do rio 

Carioca . Quase nada ficou de suas 
ãguas outrora tão decantadas por cro
nistas deslumbrados; hoje, apenas um 
pequeno rio na cidade grande de quà
trocen tos anos . 

:Formação de lateritos na bacia do Alto Purus 
(estado do Acre) ~ 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visarã o estu
do de algumas amostras de lateritos 
por nós coletados nos munlcipios de 
Rio Branco e Brasiléia, ou mais espe
cificamente, na rodovia Plácido de 
castro, que liga a. cidade de Rio Branco 
nas margens do rio Acre, à Vila Plã
cido de Castro nas margens do Abunã, 
no Alto do Leprosãrio, próximo à ci- · 
dade de Brasiléia, e nas margens do 
próprio rio Acre . 

A idéia de escrever tal trabalho 
nos adveio dos resultados fornecidos 
pelos exames químicos 1 procedidos em 
tais amostras, e a importância da di
vulgação que os mesmos merecem, uma 
vez que o laterito representa um mal, 
ou melhor uma verdadeira lepra do 

· solo . 

1) Aspectos físicos da região 

Nos municípios de Rio Branco e 
Braslléia a topografia da região é cons
tituída por grandes superfícies mais 
ou menos planas, apresentando algu
mas vêzes certas ondulações em virtu
de da dissecação produzida ~lo afun
damento da rêde hidrogrãfica e, se
cundàriamente pela erosão em lençol. 
Esta última age com violência quando 
encontra superfícies descobertas, ou 
melhor, nas ãreas desflorestadas. 

A topografia plana tem grande im
portância no desenvolvimento do pro-

• Tese apresente.da. e a.prove.da. no XI 
Congresso Nacional de Geografia., realizado na 
cidade de Pôrto Alegre em me.lo de 1954. 

1 Os exames qulmlcos !oram feitos no Ins
tituto Nacional de Tecnologia. graças à grande 
amabilidade do Exmo. Sr. Dlretor ' Dr. Sílvio 
Fróls Abreu. 

/ 
ANTÔNro TEIXEIRA GUERRA 

cesso da laterização, uma vez que vai 
permitir a migração dos sais formando 
crostas Uuviais, quando a.s condições 
cllmãticas, como é o caso observado na 
zona do alto Purus, concorrem também 
para tal. Dizemos crostas iluyiais 
uma vez que as mesmas se constitui
ram a certa profundidade do solo. 

A ãrea que ora estudamos é tôda 
coberta ' pela densa e luxuriante flo
resta . Somos portanto levados a con
siderar tais lateritos como constituídos 
pela migração descendente dos sais e 
sua conseqüente concentração, forman
do concreções e crostas em profundi-

. dades diversas. 
No que diz respeito ao clima, sabe

mos que ai existem duas estações bem 
marcadas: inverno - denominação 
dada pelos habitantes da região ao pe
ríodo das chuvas e verão - época das 
sêcas. Os dados fornecidos pelos postos 
de Sena Madureira, Rio Branco• e 
Cobija • no tocante à temperatura mé· 
dia anual, são os seguintes: 24°7, 25º3 
e 23°5 respectivamente . A média das 
máximas é 33°1 em Sena Madureira 
(mês de fevereiro), 32°4 em Rfo Bran
co (mês de setembro) e 32°6 em co
bija (mês de setembro) . 

Quanto às precipitações, a estatís
tica meteorológica que abaixo trans
crevemos fornece grande número de 
informações, necessãrias para se com
preender o. desenvolvimento do proces
so da la terização nesta ãrea: 

• o pôato de Rio Branco só começou a 
runclona.r em 1948, de modo que os seus dados 
sômente servem em caráter precário. 

• Consideraremos também os dados rere. 
rentes à Coblja, na. Bolívia., tendo em vista 
e. sua loce.llzação, junto à c idade brasileira de 
Braslléle.. 
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SENA MADUREIRA RIO BRANCO COBIJA 

MESES 
Altura Número Altura Altura Número 
total de dias total total de dias 

em mm. de chuva em mm. em mm. de chuva 

Janeiro ... .•.............. , ...... . . . ~16,6 
Fevereiro .......... , . . . . . . . . . ...... . 285,4 
Mar<J<>. , ..••........•.......• ,. •... 266,4 
Abril. ... ......................... . 231,3 
Maio ... . . ......•..........•.....•.. 125,1 
Junho ............................. . 66,0 
Julho ... .. ......................... . 36,0 
Agôsto . .. . . ....... , .. , ............. . 45,5 
Setembro .......................... .. 126,3 
Outubro ............................ . 173,2 
Novembro .......................... . 193,2 
De1embro .......................... . 27Z,9 

ANO .. ..... . .................. . 2 138,8 

A alternância da estação sêca e 
pluviosa, constitui, como dissemos, um 
dos elementos para explicar a existên
cia dos lateritos nesta área, onde o 
homem quase não transformou os as
pectos da paisagem natural. 

Os meses de maio a setembro são 
os mais secos no município de Rio 
Branco e Brasiléia como se pode ver 
no quadro já enunciado, Isto produzi
rá uma exudação da água contida no 
solo. Porém, é preciso não esquecer 
o papel exercido pelo manto florestal 
(fig. 1), por ocasião dessa evaporação. 
Se não houvesse a cobertura florestal, 
teríamos então a migração dos sais até 
a superficie, formando-se crostas su
perficiais. Na região que ora estuda
mos apenas se verifica a formação de 
nódulos e crostas em profundidades 
variadas. 

II) Lateritos da rodovia 
Plácido de Castro 

No ano de 1952 foi inaugurada ofi
cialmente a rodovia Plácido de Castro, 
cujo percurso de 105 quilômetros, se
gue no rumo de sudeste a partir da 
cidade de Rio Branco, em direção à 
vila Plácido de _Castro. Esta é a pri
meira grande rodovia acreana, cortan
do a densa floresta como se pode ob
servar ao longo de todo o itinerário. 
Nas prox:imidades da cidade de Rio 
Branco a floresta já foi em grande 
parte destruída, e entre os quilômetros 
16 e 35 da estrada, encontra-se a colô
nia José Guiomard dos Santos. A par
tir do último lote dessa colônia raros 

• O pOsto meteorológico de Rio Branco 
não possui o número de dias de chuva. 

3 - 36124 

- --- - - ----
18 319,2 200,2 18 
16 3ll,8 219,5 19 
17 284,8 380,0 22 
14 216,1 184,9 20 
9 57,7 58,9 8 
8 36,3 26,9 4 
5 24,7 13,0 4 
5 45,7 37,1 4 
9 68,7 70,6 6 

11 211,4 237,7 17 
li 221,9 158,0 15 
ll 268,5 293,1 22 

138 2 059,8 1 878,9 159 

são os estabelecimentos humanos. A 
floresta ainda permanece em grande 
parte quase que inteiramente conser
vada. . 

Em vários pontos da rodovia ob
servamos o aparecimento dos lateri
tos", todavia, aqui, apenas vamos estu
dar o material coletado nos quilôme
tros 55 e 64. 

Os lateritos do quilômetro 55 esta
vam sob uma capa de 0,60 m de mate
rial arenoso de coloração amarelada. 
Perfurando mais um pouco, encontra
mos logo abaixo dêsses 0,60 m uma ca
mada de "piçarra" lateritica e concre
ções, cujo tamanho variava em média 
de 0,05 a 0,10 m, juntamente com um 
material areno-argiloso. 

O exame químico procedido nos la
teritos que recolhemos a 0,60 m de pro
fundidade, em área coberta pela densa 
floresta do tipo hileiano, nos forneceu 
os seguintes dados: 

Perda ao fogo 
sio• ..... . ..... . . . 
Fe•o• ...... . .. ... . 
Al'O' .... . ....... . 
Ti02 

• • •••••• •••• •• 

p•o• ..... .... .. .. . 
MgO .. .. ...... .. . 
Alcalis por dife-
rença .......... . . . 

8,4% 
24,4% 
52,0% 
12,1% 
0,7% 
0,9% 

traços 

1,3% 

99,8% 

• No trabalho de nossa autoria Intitule.do 
"Reconhecimento geográfico sôbre o território 
federal do Acre" tornecemoa grande abundAn~ 
ela de detalhes a êste propósito, razão po.r que 
nos excusamos de fazê-lo presentemente. 
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Fig. 1 - Aspecto da pujante floresta que se encontra sôbre uma delgada capa àe solo, cérca 
de 0,20 a 0,30 m de espessura, no quilômetro 35 ãa rodovia Plácido de Castro, sob a terra ardveE 

vem logo abaiXo a crosta formaãa -peEas concreçôes e blocos àe laterito. 
(Foto Tibor Jab"l<>rn11<:y do CNG) 

Como se pode observar· por êstes 
resultados a porcentagem de ferro des
sa canga é da ordem dos 52,0%, o que 
significa um minério de ferro rico, cujo 
teor metálico é de 36,4%. Embora a 
porcentagem de sesquióxldo seja muito 
elevada, já o mesmo não acontece com 
a a.lnmi.na que é de 12,1%. Um elemento 
químico que merece destaque é o fós
foro, cuja porcentagem é relativamen
te elevada para a Amazônia, onde, de 
modo geral, é muito fraca nas terras 
firmes. 

A porcentagem relativamente ra
zoável em fósforo e também em cálcio 
em certas argilas dessa região é que 
explica o fato de ser a agricultura iti
nerante na Amazônia acreana, um 
pouco melhor, que em várias outras 
partes das terras firmes da grande re
gião norte . 

No quilômetro 64 da rodovia Pláci
do de Castro, em um recente campo de 
cultura de milho, cuja roça foi restabe
lecida há cêrca de dois anos, observa
mos que a "piçarra", isto é, as concre-

ções lateriticas de pequeno diâmetro 
cobrem quase tôda a superfície do solo. 
Considerando que êste solo se encon
tra em adiantado processo de lateriza
ção, ou em outros têrmos, que a lepra 
tropical o atingiu com certa intensida
de, aconselha a boa técnica que a refe
rida área continuasse cobe-rta com a 
floresta (fig. 2) • 

O resultado da análise química 
procedida nas concreções encontradas 
na superfície do solo, revelou que o 
material está altamente laterizado: 

Perda ao fogo .. . 
810ª ............. . 
Fe'Q3 ............ . 
Al"O" ............ . 
TIO" ............. . 
p"()• ............. . 

cao ·············· 
MgO .•..........• 
Alcalis por dife-
rença 

8,8% 
21,5% 
46,0% 
20,1% 

1,3% 
0,1% 
0,7% 

traços 

1,5% 

100,0% º 
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Fig. 2 - A roça de milho que vemos na foto acima (km 64) poderá fornecer uma ou duas 
colheitas e ezcepcionalmente três, dada a circunst4ncia d.e se encontrar num solo em achantaão 

processo de lateri~ação. (Foto Tibor Jablons.ky do CNG). 
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Os elementos Zateríttcos, isto é, o 
ferro, a alumina e o óxido de titânio 
perfazem um total de 67,4%, sobres
saindo o ferro com 46,0%. :mste mate
rial ferruginoso constitui um minério 
com apreciável teor em ferro metálico 
- 32,2%. Comparando-se êstes dados 
com os encontrados na análise do late
rito do quilômetro 55, verifica-se que 
êste possui um teor bem mais elevado 
no que diz resp·eito à alumina, ou seja 
20,1%. 

III) Laterito do Alto do Leprosário 

A noroeste da cidade de Brasiléia 
(próximo à fronteira com a Bolívia) 
na fazenda São José, estende-se um 
grande nível, muito regular, formando 
um terraço de 200 metros, o qual é 
interrompido a uns 2 quilômetros ao 
norte da sede da referida fazenda, 
com o aparecimento de umas elevações 
de 20 metros de altura, denominado 
Alto do Leprosário. Estudando o ma
terial dessas pequenas elevações, cons
tatamos o aparecimento da canga na 
sua parte mais alta, e também nas 
encostas. 

A canga forra quase tôda a super
fície do Alto do Leprosário, e aparece 
de modo variado sob a forma d-e con
creções, de placas ligeiramente conve
xas na superfície do solo (fig. 3), ou 
mesmo ainda sob a forma de blocos 
compactos de 'tamanhos muito varia
dos. Assim, somos levados a conside
rar o Alto do Leprosário como sendo 
um resto d-O nível de 250 a 260 metros, 
que ficou na paisagem, devido à resis
tência imposta pela canga aos agen
tes erosivos de desgaste. 

A análise química procedida na 
amostra do Alto do Leprosário revelou 
os seguintes dados: 

Perda ao fogo .. . . 
SiOº . ..... .... . . . . 
FeºOª .. ........ .. . 
Al20 ' .. .. . . . ... .. . 
Ti O" . . ... .. .. . . . . . 
p•o• 
e ao 
MgO 

8,4% 
24,9% 
52,0% 
12,6% 

1,3% 
0,2% 
0,8% 

traços 

100,2% 

Fig. 3 - A super/tele de Alto do Leprosário é forrada, em grande parte, pelo Zaterlto. Na foto 
actma vemos d.jferentes tipos d.e Zateritos : placas. blocos, "piçarras'' e concreções. 

(Foto Tibor Jablonskl/ do ONG). 
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Como se pode observar, a canga 
do Alto do Leprosário tem alta percen
tagem de ferro e alumínio; apresen
tando no entanto dois elementos im
·portantes para a agricultura, quais 
sejam: cálcio e fósforo num total de 
1 % . Estas bases trocáveis são, no en
tanto, fàcllmente lixivíadas com as 
fortes chuvas que caem durante a épo
ca do "inverno". 

A região do Alto do Leprosário, 
embora esteja atualmente com a co
bertura florestal quase que tôda des
truída, por causa do estabelecimento 
de alguns campos de mandioca e milho 
era até meados de 1930 a 1935 inteira
mente coberta pela floresta. 

IV) Conglomerado laterítico 
de Pôrto Limpo (rio Acre) 

Alguns qullômetros a jusante da 
cidade raiana de Brasiléia, na altura de 
Pôrto Limpo, aflora, na margem direi
ta do rio Acre, grossa capa de material 

laterítico, cuja espessura é de 1,00 m 
aproximadamente, repousando sôbre 
camadas de argilito (?) de coloração 
cinza. Estudando-se a natureza do re
ferido conglomerado laterítico encon
tramos seixos de hematita e grande 
número de fragmentos de llmonita em 
forma de placas levemente convexas 
(figs. 4 e 5), à semelhança da que es
tudamos no Alto do Leprosário, a no
roeste da cidade de Brasiléia. Essas 
placas de limonita têm, por vêzes, até 
0,30 m de tamanho e a espessura rara
mente é superior a 0,03 m. 

Na constituição dêsse conglomera
do encontramos além do material late
ritico referido, blocos de argila cinza, 
juntamente com areia, levemente aver
melhada em virtude da laterização so
frida pelo material. Sôbre a carapaça 
de conglomerado laterítico aparece 
uma delgada camada de · terra arável 
suportando frondos~ floresta. 

o aparecimento de tal conglome
rado laterítico, que se apresenta em 
placas tão grandes, nos leva a pensar 

Ftg. 4 - conglomerado laterftico de Pôrto Ltmpo, no rio Acre (município de Brastléia) onde 
./le pode observar a existéncia de grandes placas, que resultaram do desmantelamento de uma 
01'08ta, poss\velmente em reguto n4o longínqua da que encontramos o presente conglomerado. 
~ate fato nos parece Zógioo quando e:raminamos a forma das placas e a falta de deagaste das 

arestas. (Foto Tibor JablonskY ão ONG) 
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Fig. 5 - Argila àe coloraç/io ctnza capeada por uma camada àe sedimentos profundamente 
Zaterizadoa, onàe aurge grande quantldaàe àe fragmentos àe laterito, e pedaços àe conglomerado 
também lateritico . Isto prova o desmantelamento àe uma crosta àe Zaterito em outro ponto àa 

regi/io e o seu respecti vo transporte . (Foto Tibor Jablonsky ào CNG). 

na existência de extensa crosta e na 
ausência da floresta, permitindo, as
sim, o seu desmantelamento e um cur
to transporte. Todavia não podemos 
deixar de apre!entar tal fato como sen
do uma hipótese para pesquisas fu
turas. 

CONCLUSÕES 

Na bacia do alto Purus não encon
tramos grandes afloramentos de can
gas, como se verifica no leste paraen
se, ou nos campos de Macapá. A falta 
dêste produto I?-ºS arredores dos cen-

tros urbanos, como Rio Branco, Brasi
léia, e outros, no Território, tem-se 
constituído em grave problema para os 
engenheiros de obras, no que diz res
peito a obtenção de materiais de cons
trução, como a pedra, já que domina 
na região os terrenos de natureza se
dimentar. 

O processo de laterização é essen
cialmente geológico, e na região atra
vessada pela rodovia Plácido de Castro 
pode-se observar a existência de níveis 
iluviais . Assim a formação das crostas 
de concreções, dos blocos, e da "piçar
ra" está ligada à migração dos sais da 
superfície para baixo. A floresta vive 



RESENHA E OPINIÕES 757 

de uma pequena camada de terra ará
vel existente sôbre as crostas, cêrca de 
0,30 a 0,40 m, algumas v1êzes. 

O trabalho do homem desflores
tando áreas onde o processo da lateri
zação se acha em marcha, poderá ter 
aspecto ruinoso quando a densidade de 
população aumentar e exigir uma ro
tação de terra.s com um pousio mais 
curto. Urge, no entanto tomar diretri-

zes no sentido de que não seja destruí
da a floresta em áreas onde os late
ritos estejam aflorando. 

Quanto aos afloramentos de can
ga, é preciso que salientemos que pos
sivelmente êstes existam em número 
bem maior, ocupando áreas extensas, 
mas que atualmente pouco sabemos, 
em virtude da cobertura florestal da 
região. 

Brasil - Gigante complexo * 

Para o caboclo da planície amazô
nica, que mergulha o seu remo nas 
águas lamacentas do largo rio ou que 
desliza através de um túnel de árvo
res e de folhagem em algum tributário 
de águas negras, existe só uma reali
dade brasileira. Outra realidade, bem 
diferente, existe para o vaqueiro no 
Nordeste, que percorre, com a sua ves
timenta de couro, montado em seu ca
valo, a vegetação espinhosa de sua ter
ra castigada pela sêca. 

I 

Imagens diferentes do Brasil são 
feitas pelo garimpeiro, que procura ou
ro em Minas Gerais, pelo homem que 
colhe erva-mate no Mato Grosso, pelo 
pastor de ovelhas no Rio Grande do 
Sul, pelo fazendeiro de café de São 
Paulo ou por outro dos muitos tipos 
regionais do Brasil rural. O operário 
industrial ou o homem que trabalha 
em construções pode lembrar-se com 
nostalgia do interior de onde veio, mas 
agora o Brasil é, para êle, o pujante 
centro fabril, uma aglomeração urba
na e talvez a favela do morro situada 
dentro de uma paisagem maravilhosa 
e de onde se vêem prédios de aparta
mentos luxuosos. 

Há, na verdade, uma extraordiná
ria diversidade na terra e nos habi
tantes do Brasil. Essa diversidade se-

• O 11resente texto é a reprodução de 
um artigo dlvulg!!.do na edição de 17 de ja· 
nelro dêste ano de O Estado de S4o Paulo. 
Nêle, dà-nos o autor uma visão geral do Brasil 
e dos seus probelmas na esfera da geografia, 
da sociologia e da economia. Pelo que contém 
e Informa, cremos ser de grande utllldade e 
sua leitura. 

HILGARD O'REILLY STERNBERG 
(Catedràtlco de Geografia do Brasil da Fa

culdade de Filosofia da U.B.) 

para regiões de diferentes latitudes, es
truturas geológicas, formas de terreno, 
clima e vegetação. Também separa pes
soas que vivem lado a lado mas em 
diferentes idades culturais - algumas 
das quais somente podem trabalhar, 
talvez, com uma simples enxada, e ou
tros que empregam a tecnologia mais 
avançada. É exatamente à luz dessa 
diversidade cultural, entrelaçada com 
um conjunto complicado de aspectos 
fisico e bióticos, que a unidade do Bra
sil parece tão surpreendente. 

II 

A personalidade do país - tão di
fícil de definir - está sendo moldada 
por um processo de combinação e de 
assimilação de componentes étnicos e 
culturais muito heterogêneos. O Brasil, 
que até o século XVI era habitado por 
gente da idade da pedra, é um palco, 
fisicamente diversificado, sôbre o qual 
se desenrola um processo impressio
nan te de mescla de europeus, africa
nos e orientais - entre êles próprios 
e com o elemento aborígine. 

Enquanto os espanhóis, na época 
da conquista, puderam encher seus na
vios com os tesouros acumulados pe
los nativos subjugados, os portuguêses 
foram obrigados a voltar-se para as 
tarefas mais prosaicas da agricultura.. 

Nessa atividade, sofriam dificulda
des pelo fato de a população da mãe-
-pátria ser apenas da ordem de ..... . 
1300 000 habitantes e porque suas co
lônias ultramaTinas na Africa e no 
Oriente, em muitos casos, causavam 
um escoamento maciço de armas, di
nheiro - e homens. Nessas circunstân-
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cias é compreensível que a miscigena
ção se tenha tornado a tônica do pro
cesso de expansão e de colonização. O 
sangue português foi "diluído", mas 
mestiços - como os mamelucos lusos
-índios, saindo de São Paulo para to
dos os quadrantes - estabeleceram a 
soberania de Portugal sôbre milhões de 
quUômetros quadrados. 

Depois de quatro séculos, ainda 
existem algumas tribos isoladas de. ín
dios, parte delas vivendo em regiões 
não exploradas e outra sendo inva
dida pela civilização. As vêzes, tais con
tactos resultam em conflitos sangren
tos, tais como a chacina, de julho de 
1962, quando a tribo Apuranã, consi
derada "pacificada" e mais ou menos 
integrada, matou sete brancos e dei:
xou ferida mais de uma centena, numa 
região de seringais ao longo do Purus. 
Apesar de tais guerras de guerilhas, o 
índio está sendo assimilado ràpida
mente e desaparece como componente 
individualizado da população brasilei
ra, da qual representa, segundo esti
mativas liberais, consideràvelmente 
menos do que 0,2 por cento. 

Como logo ficou demonstrado que 
os ameríndios não cooperavam e eram 
trabalhadores ineficientes - isto é, do 
ponto de vista dos portuguêses - os 
colonos recorreram à mão-de-obra es
crava, importada da Africa. De a.côrdo 
com os últimos dados, os negros repre
sentam mais ou menos dez por cento 
da atual população do Brasil. Mas qua
tro séculos de casamentos interraciais 
resulta.ram numa ampla gama de ma
tizes de côres, de branco a pardo e a 
negro, e não se deve confiar muito na 
vera.cidade dessa cifra, bem como de 
outras que se refiram, a classificação 
por grupos étnicos. Elas certamente não 
se revestem de muita significação pa
ra a grande maioria dos brasileiros, 
acostumados à livre e fácil realização 
de casamentos interraciais. 

A partir de 1808, quando se garan
tiu aos estrangeiros o direito de possuí
rem terras, a imigração da Europa e 
do Oriente vem ocorrendo em ondas 
mais ou menos bem definidas, cada 
uma das quais caracterizadas pela pre
·dominância, mas não excl"G.sividade, de 
um grupo étnico. Houve assim uma fase 
alemã, uma italiana e uma ja.ponêsa. 
Alguns imigrantes vieram para radi
car-se como livres proprietários de ter
ras, como os alemães e os italianos no 
Rio Grande do Sul. Outros, como . os 
italianos que chega·ram ao estado de 

São Paulo, pegaram nos implementos 
rudimentares· que os negros deixaram 
cair, quando sobreveio a abolição da 
escravatura. Em alguns casos, peque
nos contingentes de imigrantes causa
ram um impacto cultural despropor
cionado. Um caso extremo talvez seja 
? d~ influência cultural francesa, que 
impos uma ma·rcha duradoura aos cír
culos sofisticados da socieda.de urba
na brasileira e para a qual pràtica
mente não existe substrato de imigra
ção francesa. Durante todos êsses pe
ríodos, imigrantes portuguêses conti
nuaram a desembarcar no que fôra a 
sua maior colônia. 

Apesa·r da complexidade da com
posição étnica e cultura do Brasil, tem
-se a impressão de que ressoa um só 
tema brasileiro em todo o país - com 
tôdas as fascinantes variações que se 
fazem sôbre êsse tema. É interessante 
notar que o pescador do nordeste se 
faz ao mar em jangadas, versão de 
embarcação aborígine, ou que, em mui
tas regiões do Brasil, a música popular 
reflete ritmos provenientes da Africa. 
Mas tais características culturais abar
cam vários grupos étnicos: por exem
plo, certos ritos religiosos africanos fo
ram adotados por integrantes da po
pulação branca - mesmo por alguns 
brancos pertencentes à alta sociedade. 

A importância de alguns grupos de 
imigrantes deve-se, em primeiro lugar, 
ao fato de serem portadores de cultu
ra aptos, mesmo em número pequeno, 
a enriquecer o legado cultura brasilei
ra. Não se deve à sua contribuição li
mitada para o crescimento muito rá
pido da população brasileira. Com efei
to, é de duvidar-se que imigrantes não 
portuguêses e seus descendentes nas
cidos no Brasil representem mais de 
10 por cento da população atual do 
país, cujo crescimento se deve princi• 
palmente à multiplicação natural. Im
protante fator nesse sentido é o alto 
índice de natalidade que ultrapassa 
um alto índice de mortalidade, mas 
que está em rápido declínio. 

Em 1850, os habitantes do Brasil 
eram ao todo 7 200 000, total bem infe
rior ao da população da França, da 
Itália ou da Espanha. Em 1960, o Brasil 
com 71 milhões de habitantes, suplan
tou de longe aquêl.es países e tornou
-se, em número de habitantes, o maior 
país de língua latina e - .com vários 
enriquecimentos - da cultura. latina. 
Caso o ritmo de crescimento por decê
nio continuar em tômo dos 37 por cen
to observado · no período que mediou 
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entre 1950 e 1960, o ·Brasil chegará ao 
marco dos 100 milhões em 1970. 

A população brasileira, examinada 
sob o ponto de vista das idades, regis
tra grande proporção de gente jovem 
com relação às pessoas em idade pro
dutiva, que, portanto, arcam com pe
sado fardo de sustento. Tal situação 
é, na.turalmente, desfavorável ao 
acúmúlo de capital e ao desenvolvi
mento econômico do pais. Além do 
mais, com tantas bôcas a alimentar, 
as crianças e os adolescentes começam, 
bem cêdo, a ajudar no sustento da fa
mília, especialmente nas áreas rurais, 
e não podem terminar - ou em mui
tos casos nem começar - a sua ins
trução escolar. Um alto índice de anal
fabetismo constitui, portanto, outro 
obstáculo ao soerguimento dos padrões 
de vida. 

Afirmar que a densidade média da 
população brasileira é de mais ou me
nos 25 habitantes por 1 600 metros 
quadrados <recenseamento de 1960) 
dificilmente seria muito elucidativo, 
visto que os brasileiros estão distribuí
dos da maneira mais desigual sôbre a 
vasta terra, verificando-se notável con
centração ao longo da costa. Um as
pecto marcante da distribuição geo
gráfica do povo brasileiro é a exist;ên
cia de imensa área onde há menos de 
duas pessoas e meia por 1 600 metros 
quadrados e que abrange pràticamen
te tôda. a região amazônica, grande 
parte do estado de Mato Grosso <loca
lizado ao longo da frontei'ra com a Bo
lívia e o Paraguai) e uma parte do 
norte do estado de Goiás, no Brasil 
Central. Dentro dessa área podem-se 
encontrar municípios, como o de Ca.
racaraí (no extremo norte) ou o de 
Diamantina <no estado de Mato Gros
so) , cada um com uma área corres
pondente ao estado de Arkansas e 
mantendo uma população de 3 321 e 
4 148, respectivamente; êsses municí
pios contam, portanto, com uma den
sidade de apenas 0,05 e 0,08 habitan
tes por 1 600 metros quadra.dos. 

Na verdade, a maioria dos brasi
leiros vive num cinturão de uma lar
gura de 500 a 650 quilômetros que 
acompanha a costa, da protuberância 
oriental do Brasil até o Rio Grande do 
Sul, no extremo sul (onde êle ocupa 
tôda a largura do pais) e apresenta 
uma grande protuberância no sul de 
Goiás. As densidades dentro do cintu
rão variam consideràvelmente e as for
mas de distribuição que daí resultam 
são explicadas por um entrelaçamento 

de farores físicos e históricos. Embora 
algumas regiões rurais situadas dentro 
dêsse cinturão apresentem densidade 
superiores a 200 pessoas pol.' 1 600 me
tros quadrados, elas são raras, e ainda 
se enco~tram regiões de consideráveis 
extensões - algumas delas quase lite
ralmente a uma distância do Atlântico 
que permite ouvir o ruído do quebrar 
das ondas - que mantém pouco mais 
de uma dúzia de pessoas por 1 600 me
tros quadrados. 

O quadro da-distribuição da popu
lação não é somente intrincado, mas 
está também mudando ràpidamente, à 
medida que áreas de terra exaustas se 
vão tornando relativamente despovoa
das e novas fronteiras são abertas por 
pioneiros (como sucede no estado do 
Paraná, ao sul de São Paulo, cuja po
pulação aumentou de mais de cem por 
cento na década de 1950. Enquanto al
gumas "ilhas" de população mais den
sa são resquícios de ciclos econômicos 
anteriores, outras são alvo de incessan
t<: afluxo de migrantes. 

Uma importante mudança, que 
ocorre em todo o Brasil - mas que 
evidentemente não é típica do pais ~ 
é o intenso movimento da população 
no sentido da cidade. De acôrdo com 
dados obtidos nos últimos dois recen
seamentos (1950 e 1960) , êsse movimen
to sobrepuja, de longe, só pelo número 
de pessoas envolvido, o deslocamento 
de pessoas para regiões anteriormente 
desocupadas ou de esparsa densidade. 
Com efeito, a população urbana do 
Brasil aumentou durante aquela déca
da num ritmo três vêzes superior ao 
ritmo em que aumentou a população 
rural. Os mais impressionantes qua
dros dessa fantàstica expansão urbana 
são oferecidos pelas duas maiores áreas 
metropolitanas do Brasil. São Paulo e 
Rio de Janeiro, cada uma das quais 
conta agora com mais de cinco mi
lhões de habitantes. ~ste fenômeno 
pode ser observa.do em tôda parte e 
não se limita às capitais de estado. E, 
é ·claro, tôda cidade tem os seus cor
tiços encarapitados impudentemente 
em encostas íngrem~, tais como as fa
velas do Rio; sustentado por estacas 
em terreno lamacento, atingido pela 
maré, tais como os mocambos do Re
cife; ou balanceando suavemente sô
bre a superfície das águas, como a ci
dade flutuante, que recentemente sur
giu sôbre um milhar de embarcações, 
em frente de Manaus, no alto Ama.zo
nas. 
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:msse movimento em massa das 
áreas rurais para as cidades tem, evi
dentemente, profundas implicações so
ciais, econômicas e políticas. Pois co
mo explicou recentemente o prof. T. 
Lynn Smith, os milhões de pessoas mo
destas procedentes do campo represen
tam exatamente a parte da população 
brasileira que está menos preparada 
educacional, econômica, cultural e po
liticamente, a enfrentar os problemas 
da vida nos grandes centros metropo
litanos da nação. 

São vários os motivos do êxodo da 
fazenda. para a cidade. Alguns fatôres 
são a fôrça de atração das cidades: co
mo disse o prof. Charles Wagley, os 
brasileiros são profundamente urbanos 
em suas esperanças, sendo seduzidos 
pelo esplendor e pela vivacidade das 
cidades. Mas o valor que êles atribuem 
ao modo de vida urbano é aumentado 
ainda mais pelas perspectivas som
brias existentes para os habitantes de 
zonas rurais. E a maioria. dos brasilei
ros - apesar da existência de 31 cida
des com mais de 100 000 habitantes -
continua a compor-se de cidadãos que 
vivem no campo. Ainda em 1960, 55 por 
cento da população foram classifica.dos 
como pessoas domiciliadas em áreas 
rurais. 

III 

A maneira como se explorou parte 
substancial das terras agrícolas do Bra
sil resultou em erosão, não só do solo, 
mas também das legítimas aspirações 
do homem de encontrar, num pedaço de 
boa terra, meios de sustentar a si pró
prio e à sua família. Com efeito, quan
do os coloniza.dores atravessaram o li
miar do Nôvo Mundo, deixaram de lado 
o hábito da economia, adquirido em 
milhares de anos de agricultura nos 
confins limitados da Europa. Nesse tipo 
de agricultura, conjugava-se a diversi
ficação de culturas com a. criação de 
animais e ambas representavam um ci
clo biológico integrado. Mas no nôvo 
continente, a terra era, ou parecia ser, 
ilimitada. E a fertilidade dos solos era, 
ou parecia. ser, garantida pelo secular 
acúmulo de detritos da selva. Ao in
vés de se adotar o sistema da rotação 
de culturas, praticou-se o do desloca
mento das culturas. Nesse sistema, a 
terra, depois de limpada, é cultivada 
a.té exaurir-se e depois, abandonada. 
Outras florestas são destruídas, sa
queando-se o seu solo. E êsse sistema 
perdurou até hoje. A medida que os 

pioneiros avançam por território vir
gem, derrubando o mato e queimando .. 
-o, o cinturão dei produção agrícola 
afasta-se cada vez mais dos mercados. 
As terras espoliadas habitualmente 
passam a ser pastagens, ao passo que 
a colonização de novas áreas eviden
temente exige novas aplicações de ca
pital e cria o problema de transporte 
inadequado e custoso. 

É verdade que se podem discernir 
certas tendências favoráveis, entre as 
quais a mais importante é a mudan
ça de uma economia baseada essen
cialmente na monocultura para uma 
agricultura realtivamente diversifica
da. Iniciou-se o processo de aplicar a 
ciência e a tecnologia à agricultura, 
aqui e acolá, o know-how agrícola, está 
mudando o tradicional panorama do 
Brasil rural. No interior de Pernambu
co, no nordeste, por exemplo, o cultivo 
em curvas de nível está sendo usado 
por emprêsa comercial para conservar 
o solo e a preciosa água; em São Pau
lo, vão-se aceitando, em escala cada 
vez maior, as práticas de conservação 
e a irrigação dos cafêzais também está 
sendo levada a. sério, enquanto a tri
ticultura mecanizada está produzindo 
sofisticado quadro de agricultura no 
Rio Grande do Sul. 

Entretanto, costumes e atitudes 
inibidores e instituições insensatas 
continuam impedindo a aplicação in
tegral da tecnologia. agrícola existen
te, à maioria das terras agrícolas bra
sileiras. Assim, por exemplo, embora 
os proprietários de muitas fazendas 
grandes sejam pessoalmente ricos, as 
suas emprêsas no domínio agrícola 
ressentem-se de falta de capital, como 
o demonstram a insuficiência ou a au
sência de maquinaria agrícola e de ins
talação para armazenamento. Tais 
proprietários podem gastar dinheiro 
para adquirir mais terras ou para em
prêsas em setores alheios à agricultu
ra, mas raramente cogitam de reinves
tir quinhão significativo de seu lucros 
na terra que já possuem, com vistas 
a melhorá-la. 

Quando se passam em revista 
questões tais como o baixo índice de 
produtividade na. agricultura, do pre
valecimento da pobreza nas zonas ru
rais e da ampla destruição de rique
zas naturais, esquece-sei, às vêzes, o 
âmago do problema - isto é, a estru
tura institucional da produção agríco
la. As ca.racterísticas principais da es
trutura agrária brasileira são latifún-
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dias e agricultura em escala extensa. 
As propriedades com mais de 2 500 
acres dificilmente representam mais de 
2 por cento do número total de esta
belecimentos agricolas; contudo, algu
mas delas são tão imensas que, em 
conjunto, representam mais de 50 por 
cento das terras agrícolas do Brasil. 

A existência de âreas ocupadas por 
grandes fazendas, ou latifúndios, onde 
a terra. é cultivada muito menos in
tensamente do que nas fazendas pe
quenas, representa uma barreira con
siderável a mudança culturais, sociais 
e tecnológicas. Em tais âreas não pros
peram cooperativas. O analfabetismo 
e os índices de mortandade são altos. 
A mobilidade vertical é difícil e a mo
bilidade horizontal é a norma. 

Num pais em que 80 a 90 por cen
to da população empenhada na agri
cultura não são constituídas de pro
prietários da terra que cultivam e re
cebem remuneração irrisória pelo seu 
trabalho, não causa espécie que surja 
agitação social em Incidentes dos mais 
diversos. Tremendas injustiças sociais 
em regiões rurais oferecem um meio 
ambiente ideal pa.ra o surto de gran
des tensões, favorecendo um clima de 
subversão que é hàbilmente explorado 
por agitadores e oportunistas. 

É premente a necessidade de ado
tarem-se medidas tendentes a condu
zir a uma distribuição mais equitativa 
da terra. e à criação de uma classe mé
dia rural no Brasil. Poucos assuntos 
resultaram no consumo de mais tin
ta ou saliva nos últimos anos do que 
a reforma agrâria. Ela tem sido ar
gumento preferido de politicos em 
campanha., e a argumentação filosófi
co-politica em tõrno do tema vai de 
um extremo a outro, partindo da de
fesa da criação de fazendas de famí
lia com nível de rendimento de classe 
média e chegando a sugestões no sen
tido de que o Brasil se aproprie das 
terras. Do que o Brasil necessita, cer
tamente, não é só de redistribuição de 
terras, nem de cartas brancas para a 
invasão indiscriminada de proprieda
des. Uma reforma agrâria que permita 
ao maior número possível de pessoas 

- possuir, administrar e cultivar o seu 
próprio pedaço de terra deve assegurar 
ao fazendeiro o direito inalienâvel à 
terra e à água, créditos, assistência 
técnica, organização cooperativista e a 
possibilidade de desenvolver indústrias 
rurais - entre outras coisas. Dando
-se atenção meticulosa a tais porme
nores "prosaicos" - êste seria o método 

adotado por um técnico no assunto, 
em contraste com o improvisador -
obter-se-ão resultados. caso contrârio, 
o malôgro sobrevirá desmoralizador. 

Tomemos, por exemplo, a questão 
dos titulos de propriedade. Uma lição 
proveitosa pode ser tirada do que re
presenta talvez a mais bem sucedida 
emprêsa em matéria de colonização em 
larga escala no Brasll - a realizada 
por uma companhia de estrada de fer
ro e de colonização no noroeste do es
tado do Paraná. A fim de garantir a 
todos os futuros compradores o direi
to inalienável a terra, a companhia 
comprou todos os títulos que lhe foram 
apresentados - mesmo quando se viu 
obrigada a adqurir a mesma gleba cin
co ou seis vêzes. 1!:sse método deu óti
mos resultados e a colônia agrícola 
estâ em forte contraste com a maio
ria das âreas colonizadas, onde a apro
priação indébita de terras e disputas 
interminâveis representam um obstá
culo para a estabilidade rural. 

Ao estudar uma reforma destina
da a combater ao mesmo tempo o ocio
so e improdutivo latifúndio e o ine
ficiente minifúndio, poder-se-ia per
guntar se é possivel encontrar no Bra
sil fatos concretos, capazes de provar 
que as metas propostas são realmente 
a tingiveis e não são apenas sonhos 
irrealizáveis. 

A resposta é afirmativa. Existem, 
com efeito, algumas poucas emprêsas 
capazes de fornecer uma orientação 
útil para tal programa. Estão em con
dições de oferecê-la, por exemplo, vâ
rias emprêsas agrícolas no sul do Bra
sil, tais como "Holambra", comunida
de holandesa. de mais 'de cem familias, 
que desfrutam de alto padrão de vida 
no estado de São Paulo, a mais ou me
nos 110 quilômetros da capital do es
tado. O que ali se realizou demons
tra que o cultivo de terras exaustas 
pode dar bons ·resultados. A emprêsa, 
fundada com base numa agricultura 
diversificada ;e na criação animal e 
organizada como cooperativa, recupe
rou uma propriedade abandonada e 
está entretanto, agora, em sua segun
da fase de desenvolvimento. A "Holam
bra" é reconhecidamente um notável 
êxito. Encontrar as razões para êsse 
êxito é o primeiro passo na execução 
da tarefa de aquilatar as possibilida
des de ser repetido em larga. escala. 

Um fator importante . foi a atitu
de dos agricultores em relação à ter
ra. Embora não tivessem experiência 
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com os problemas da agricultura sub~ 
tropical, preferiram resolver o grande 
número de dificuldades que encontra
vam e fizeram todos os esforços nesse 
sentido, ao invés de abandonarem a 
propriedade e se deslocarem para ou
tra gleba, do outro lado da colina. Es
tando alfabetizado e acostumado a 
aproveitar os resultados das pesquisas 
científicas no domínio da agronomia, 
serviram-se das informações forneci
das pelo famoso Instituto de Agrono
mia, situado a . 40 quilômetros, em 
Campinas (em 1960, população 180 000 
habitantes) . 

De igual importância foi o fato de 
estarem em condições e dispostos a 
investir capital em sua emprêsa. É ela~ 
ro, a escôlha de uma localização pro
pícia., com a topografia apropriada 
para a mecanização, e com boas es
tradas ligando a emprêsa a um mer
cado urbano em rápida expansão 
(também uma fonte de fertilizante, na 
forma de lixo) contribuíram para o 
êxito obtido. Finalmente, a unidade 
cultural permitiu ao grupo manter, de
senvolver e aproveitar bem a sua he
rança comum, e uma eficiente organi
zação cooperativista lhes permitiu con
jugar os benefícios de um sistema de 
fazendas de propriedade privada, do 
tamanho próprio para sustentar uma 
família (na média de 90 acres) com 
os de uma grande e dinâmica emprêsa. 

IV 

Um resultado dos baixos níveis de 
produtividade ainda existentes na 
maioria das emprêsas agrícolas brasi
leiras é a irrisória fôrça aquisitiva da 
população rural. ::G:ste fato impede que 
a indústria do pais lucre com o que 
poderia ser, do contrário, um signifi
cativo mercado interno. E a indústria 
é faminta de novos mercados, pois 
cresceu num ritmo tremendo nos úl
timos anos, na década de 1950, a ren
da da indústria ultrapassou a produ
zida pela. agricultura. 

A medida que a produção indus
trial se desenvolve e se diversifica, 
tende a concentrar-se na região sul
-oriental, já muito tempo o coração 
politico do Brasil. Três quartos da mão
-de-obra nacional trabalham nesse 
cinturão industrial em desenvolvimen
to, que se estende sôbre partes dos es
tados de São Paulo, da Guanabara (o 
antigo Distrito Federal, do Rio de Ja
neiro, de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. Com efeito, o desenvolvimento 

do centro industrial sul-oriental fêz
-se, até certo ponto, às expensas dos 
habitantes de outras regiões. 

Há muito tempo, vêm sendo de
nunciados os contrastes regionais no 
ritmo de crescimento entre a metade 
subdesenvolvida, no norte, e a outra, 
econômicamente vigorosa, no sul do 
país, e h!l até referências ao paralelo 
fatídico que supostamente divide o 
Brasil em regiões que "têm" e outras 
que "não têm". A menos que falta de 
progresso possa ser equacionada com 
baix.a 1atitud!e, num fácil raciocínio 
de determinismo climático, pode-se 
a.crescentar que o Rio Grande do Sul, 
o estado brasileiro mais afastado do 
equador, ultimamente tem mostrado 
sina.is de desequilíbrio econômico. De 
aeôlrdo com um estudo realizado pelo 
Conselho Nacional de Economia, êsse 
desequilíbrio era o efeito de contrôle 
de preços impôsto pelo govêrno fe
deral, que atingia produtos agrários e 
industriais ligados à agricultura, fun
damento da economia do Rio Grande 
do Sul. 

Por meio de legislação para o Nor
deste que, subseqüentemente, foi es
tendida à região amazônica, fizeram
-se esforços deliberados para dissemi
nar os benefícios da indústria e para 
contrabalançar sua crescente concen
tração no Sudeste. Ela permite uma re
dução no impôsto de renda proporcio
nal às quantias investidas em indús
trias consideradas úteis à promoção de 
desenvolvimento regional. Por outro 
lado, o que promete ser um dos meios 
mais eficientes de estimular o desen
volvimento de pequenos e médios cen
tros industriais no interior, está ago
ra sendo iniciado no vale do Cariri, 
no semi-árido estado do Ceará, Nor
deste do país. Ali, mais de 150 fontes 
que emanam de uma vasta plataforma 
de arenito permitem a concentração de 
mais ou menos meio milhão de pessoas 
numa área que se parece com um 
oásis, onde surgiram numerosas indús
trias caseiras em ·pequena escala, que 
produzem cutelaria, anzóis, artigos de 
couro, sinos, armas de carregar pela 
bôca, cordão de sapato, rêdes de dormir 
e artigos semelhantes. 

Em 1961, Morris Asimow, profes
sor de mecânica industrial da UCLA, 
interessou-se pelas possibilidades da 
região, que está agora recebendo ener
gia da importante usina hidrelétrica 
de Paulo Afonso, localizada no rio São 
Francisco. Com a. ajuda de estudantes 
brasileiros e norte-americanos, fêz e.s-
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tudos sôbre a viabilidade de suas idéias 
e elaborou projetos referentes à ins
talação de pequenas indústrias na re
gião. ~les incluíam estabelecimentos 
tão diversos como uma fábrica de in
dustrialização de milho, outra de lei
te em pó e uma pequena indústria me
cânica com instalações para a fabri
cação de máquinas de costura., moto
res elétricos, rádios e equipamentos se
melhantes. O método pelo qual foram 
elaborados, e estão sendo postos em 
prática. êsses projetos é instrutivo sob 
mais de um aspecto. Os planos funda
mentam-se não só nos recursos natu
rais da região, mas também em valô
res que se negligenciam com demasia
da freqüência: os recursos humanos -
tomando-se em consideração a expe
riência prévia dos indivíduos nas artes 
manuais - e a sua atitude em relação 
a elas - desenvolvidas pelos trabalha
dores e artesões do vale do Cariri. 

A iniciativa de Asimow é essencial
mente simples e prevê a mais ampla 
participação possível dos elementos 
mais diretamente interessados no de
senvolvimento da região. O povo do 
Cariri não recebeu algo, sôbre uma 
travessa, de uma autoridade remota, 
pa.ternalista e, no fundo, cética a res
peito das possibilidades de os caririen
ses resolverem seus problemas. o gru
po de estudos, desempenhando papel 
puramente catalítico, apontou as opor
nidades existentes e o povo do Cariri 
passou ràpidamente a servir-se delas. 

E, ao fazê-lo, o povo do Cariri pa
rece ter desmentido, inconscientemen
te, uma filosofia de pla.nejamento ado
tada amplamente, pela qual a inicia
tiva do govêmo no processo da forma
ção de capitais é o pré-requisito para 
a eliminação dos contrastes entre as 
duas metades econômicas do Brasil. 
Pois ficou demonstrado que os habi
tantes do Cairri - comerciantes, agri
cultores e grupos profissionais - con
tavam com economias que se dispu
nham a investir depois de se terem 
convencido da viabilidade das novas 
emprêsas. Embora estivessem acostu
mados à Idéia de emprêsas individuais 
ou de familia, dispuseram-se a tentar 
o princípio da propriedade corporati
vista. Formando corporações com 20 a 
300 acionistas, levanta.raro o surpre
endente total de quase um milhão de 
dólares, mais ou menos metade do ca
pital necessário para começar · (a ou
tra metade foi subscrita pelo Banco 
do Nordeste, órgão federa}). 

11:: verdade que na execução do pla
no se encontraram mais dificuldades 
do que haviam previsto os seus promo
tores: alguns projetos tiveram de ser 
arquivados e outros estão sendo postos 
em prática com atraso. Bem tipica
mente, uma inflação aguda - tolerada 
por um govêrno "desenvolvimentista" 
- foi um dos principais obstáculos· en
contrados nessa tentativa de desen
volver uma região retrógrada do Brasil. 
Enquanto estava sendo coletado dos 
acionistas o capital necessário para o 
funcionamento da emprêsa, e emissá
rios iam e vinham na execução de in
termináveis tarefas burocráticas e na 
tentativa de obter a aprovação do 
banco governamental - e emprésti
mos - os preços da maquinaria ne
cessária subiram a ponto de se toma
rem inacessíveis para as indústrias 
nascentes. Quando visitamos a região, 
no verão passado, capital adicional es
tava sendo subscrito e outros ajustes 
se faziam à luz da experiência adquiri
da desde a conclusão dos estudos sô
bre a viabilidade do projeto. Não so
mente estavam sendo postos em prá
tica alguns projetos, mas também vá
rias novas indústrias, independentes do 
programa do professor Asimow, tinham · 
sido instaladas, algumas delas encora
jadas pelo clima de otimismo gerado· 
por êsse plano. 

se o projeto-pilôto de Cariri fôr 
coroado de êxito, os métodos básicos 
que ali se adotaram, com indispensá
veis ajustes às respectivas condições lo
cais, podem aplainar o caminho para 
a aceleração do desenvolvimento eco
nômico não só do Nordeste braslleiro, 
mas também de outras regiões subde
senvolvidas da América Latina. Através 
da criação de oportunidades de emprê
go não agrícolas em zonas rurais, a 
industrialização descentralizada dêste 
tipo pode impedir que o êxodo inevitá
vel de mão-de-obra da agricultura as
suma proporções catastróficas. O des
locamento de mão-de-obra agrícola 
para o setor industrial pode, portanto, 
verificar-se sem um correspondente 
deslocamento geográfico de grandes 
proporções e sem resultar em aglome
rações maiores ainda nas grandes ci
dades. 

V 

Os atributos naturais físicos e bió
ticos de uma região podem ser consi
derados invariáveis, mas não o é a in
terpretação dêsse ambiente pelo ho-
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mem: avanços tecnológicos podem re
duzir desvantagens e aumentar ao má
ximo as vantagens. Por outro lado, téc
nicas inadequadas podem fazer com 
que recursos valiosos permaneçam ina
proveitados ou, pior ainda, promover 
a sua destruição acelerada. As rela
ções da.s pessoas com a terra, portan
to, são condicionadas por numerosos 
fatôres culturais, criados pelo próprio 
homem: instrumentos científicos, "tec
nológicos e admin.tstrativos, que teóri
camente são acessíveis a todos os sêres 
humanos, e a específica estrutura ins
titucional de determinada região ou 
pais, que favorece ou impede o emprê
go de tais instrumentos a bem do de
senvolvimento. 

De tempos em tempos, o estudioso 
da geografia brasileira é levado a no
tar que obstáculos que surgem como 
conseqüência do ambiente natural de 
uma região podem ser menos signifi
cativos em estreitar as possibilidades 
econômicas de uma nação do que o são 
pecados de omissão e o perpetrar de 
tais pecados pelos seus lideres. Contu
do, quando se estudam regiões retró
gradas - e há mui tas no Brasil -
com demasiada freqüência, há incli
nação para explicá-las em têrmos de 
ambiente e de fatôres de raça. Visto 
que nove décimos do Brasil se situam 
dentro do cinturão intertrópico, o fu
turo do país tem sido analisado fre
qüentemente à luz de todos os precon
ceitos ainda existentes, ·relativos a re
giões úmidas, de baixa latitude. Acon
tece que os recursos naturais do Brasil 
não são nada esparsos. Existem vas
tas extensões de boas terras ará veis 
e recentes estudos mostraram que 
grande parte mesmo dos solos mais po
bres - tais como as terras do alto 
Amazonas ou a sua planície centro
-ocidental - embora de um índice de 
fertilidade extremamente baixo, fre
qüentemente contam com boa estru
tura natural e, da maneira alguma, 
devem ser consideradas inúteis. Repre
sentam terras agrícolas em potencial 
que se podem fazer produzir algum 
dia, quando se tornar econômlcamente 
viável aplicar capitais adicionais na 
forma de fertilizante ou de criação ani
mal de boa qualidad·e. Por outro lado, 
as jazidas minerais existentes no Bra
sil - com os minérios em primeiro lu
gar - e o seu vasto potencial hidre
létrico formam uma ampla base para 
a continuação do processo do desen
volvimento de uma sólida indústria na-

cional. Com efeito, quanto a muitos 
importantes minérios e recursos ener
géticos, as reservas de que dispõe o 
Brasil colocam-no indubitàvelmente 
na posição do quarto ou quinto melhor 
dotado país do mundo. 

No que diz respeito aos recursos 
humanos, somos quase escusados de re
futar preconceitos raciais, tais como os 
que estabelecem alguma relação direta 
entre o subdesenvolvimento e caracte
rísticas negativas inatas da população 
local. É verdade, entretanto, que o fa
tor humano alcançará plena eficiên
cia só quando revestido dos recursos 
culturais e econômicos apropriados. 
Nesse contexto, lembramos-nos sem
pre de um grupo de agricultores do 
Nordeste que, aplicando métodos agrí
colas impróprios, causavam grandes 
danos à. região semi-árida; a sua ca
pacidade destruidora incomum não se 
devia a algum defeito, como a pregui
ça, mas exatamente a uma. virtude, que 
é a diligência. 

· O que então está faltando para o 
desenvolvimento harmonioso dos vá
-rios setores econômicos do país e de 
suas diversas regiões geográficas - fa
tor tão importante para a estabilidade 
política? 

O Brasil sofreu transformação no 
decorrer de sua evolução de colônia 
para a monarquia e daí para a repú
blica e teve várias revoluções durante 
a sua História. Nenhum dêsses movi
mentos destruiu efetivamente a arcai
ca estrutura social e econômica dos 
tempos coloniais. A revolução de 1930 
poderia ter trazido profundas mudan
ças estruturais, mas Vargas e seus su
cessores deixaram pràticamente intac
tos os privilégios econômicos e políti
cos dos "bem nascidos", brilhante ex
pressão usada por José Fernando Car
neiro, um dos mais inteligentes e bem 
informados observadores do cenário 
político brasileiro. 

Tomemos o caso da reforma agrá
ria, que o ex-presidente Goulart, re
centemente derrubado, parece defen
der, para a grande aflição dos proprie
tários que viviam longe de suas ter
·ras e que tremiam por mêdo de per
der as suas terras. Um relatório de 48 
páginas, divulgado agora. pelo Conse
lho de Segurança Nacional, revela o 
que se vinha suspeitando em alguns 
círculos, isto é, que o herdeiro politico 
de Vargas aproveitava em seu próprio 
benefício a atmosfera criada com a 
propaganda em tôrno da reforma agrá-
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ria. Em seu nome, ou no de membros 
de sua família ou de sócios, reuniu 
uns 1 750 000 acres de terra, área equi
valente a sete vêzes a do estado da 
Guanabara! E visto que essa proprie
dade se compunha de fazendas situa
das muito longe uma da outra, empre
garam-se às vêzes, aviões da Fôrça 
Aérea para transportar de uma a ou
tra objetos de tôda espécie, de gado 
a materiais de construção. Temos aqui 
outro exemplo da longa série de frau
des com que burlaram o povo brasi
leiro supostos campeões da gente hu
milde. 

f:les ao invés de arrancarem a uma 
minoria excessivamente privilegiada o 
contrôle sôbre as riquezas existentes e 
potenciais de uma terra generosa, te
ceram uma malha de restrições que, 
progressivamente, foram piorando as 
relações entre o homem e a terra. Um 
exemplo de como incompetência ad
mistrativa somada a manipulação po
lítica influiu adversamente sôbre a es
trutura e as relações geográficas do 
país é o da navegação. O Brasil tem 
uma costa na extensão de uns 6 500 
quilômetros, dotada de vários portos 
excelentes, e a sua população está con
centrada no cinturão lltorâneo. Nessas 
circunstâncias, seria de presumir que 
um comércio baseado na navegação 
fôsse um dos elos naturais e vitais da 
economia brasileira. Entretanto, as 
vantagens oferecidas pela geografia 
foram pràticamente anuladas, à me
dida que os navios e o equipamento de 
carga se foram tomando obsoletos e 
se permitiu que a areia se acumulasse 
no fundo dos portos. Ainda mais im
portante do que tais obstáculos físicos 
é o desvirtuamento institucional resul
tante da astuta seleção de estivadores 
e de tripulantes da Marinha Mercan
te como o sustentáculo principal de de
magógicos governos "populistas". Nos 
últimos anos, desenvolveu-se no Brasil 
uma indústria naval, mas, ao mesmo 
tempo, uma nova casta de "marajás 
das docas", como é chamada, cresceu 
em poder e em inescrupulosidade. Mo
nopolizando completamente o merca
do de mão-de-obra doqueira, êles exi
giram e obtiveram de um govêmo con
descendente privilégios estravagantes, 
que os colocaram em situação inteira
mente isolada de outros, politicamente 
menos estratégicos integrantes da clas
se operária. Por remuneração princi
pesca, o menos trabalho possível. Co
mo os navios passassem a gastar me-

nos tempo em viagem no mar do que 
esperando pela carga e descarga nas 
docas, as despesas portuárias aumen
tando dia a dia e os prejuizos com fur
tos se tornando enormes, as rotas ma
rítimas estavam fadadas a serem aban
donadas pelos armadores, amplamen
te a favor do transporte mais rápido 
e mais seguro - e acima de tudo mais 
econêmico - por via rodoviária. Um 
flagrante exemplo dêsse estado de coi
sas foi noticiado pelo Jornal do Brasü, 
do Rio, quando certa emprêsa fêz con
corrência pública para o transporte ro
doviário de 20 000 toneladas de sal de 
cozinha de suas salinas situadas na 
costa do Rio Grande do Norte para 
o sudeste do Brasil. A emprêsa era a 
Companhia Comércio e Navega.ção, 
uma das maiores companhias de na
vegação costeira, existente no pa.is. 

VI 

Aquêles estudiosos da geografia 
brasileira que incluem em suas consi
derações o papel desempenhado pelos 
governos para mudar o destino da Ter
·ra, para melhor ou pior, encontrarão 
enorme número de itens a serem re
gistrados no lado do passivo, a partir 
da reforma agrária (ou melhor, da fal
ta de reforma agrária) , para a cons
trução de Brasilia e dai para uma po
lítica irresponsável, em ziguezague, no 
domínio econômico. E, contudo, há 
quem acredite que a revolução de mar
ço passado, que irrompeu em meio de 
um caos quase completo, na verdade 
entravou a marcha do Brasil no cami
nho para a redenção do homem da rua. 
Certa.mente, é de lamentar-se que ob
servadores, normalmente judiciosos, se 
·recusem a enfrentar a.s realidades; que 
tão ingênuamente se neguem a distin
guir entre os slogans do grupo recen
temente destituído do poder (que ca
pitalizavam a imagem de um govêrno 
progressista, dedicado ao bem-estar. so
cial e ao combate dos vilões da rea
~ão) e a realidade da corrupção, do 
oportunismo e do apadrinhamento po
litico, que tanto desgostou os democra
tas brasileiros de mentalidade refor
mista. Deve-se responsabilizar, em 
parte, por tal falta de ver as coisas 
nas devidas perspectivas uma espécie 
de "conspiração de silêncio" por parte 
de certos intelectuais, pois ao reconhe
cerem o verdadeiro caráter dos líde
·res "populistas" brasileiros, êles deve
riam ter-se manifestado hostis aos 
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slogans que êsses últimos tão entu
siàsticamente ostentaram. Muitos dês
ses slogans são justos e condignos, e 
visto que êles foram empunhados por 
mãos maculadas, é chegado o tempo 
de serem retomados e levados avante. 

Naturalmente há aquêles que gos~ 
tariam de ver tais slogans abandona
dos e esquecidos. ~ses acham que a 
recente Revolução os salvou definitiva 
e permanentemente do comunismo, 
assegurando-lhes assim o direitO de 
continuar paclficamente a explorar 
seus concidadãos, ao mesmo tempo em 
que proclamam a necessidade de sal
vaguardar a "civilização cristã". J;: pos
sível que êles se rejubilem cedo de
mais. Pois não parece que o govêrno 
atual pretenda limitar sua ação à ta
refa de "limpar a casa", mas sim, que 
deseja realizar mudanças estruturais, 
de base. 

Em seu primeiro meio ano no po
der, o presidente Castelo Branco en
viou quase 150 mensagens ao Congres-

so, quase metade delas propondo re
formas de natureza social, fiscal e ad
ministrativa. Cinco dessas reiormas 
introduzirão mudanças na Constitui
ção de 1945. Com referência à reforma 
agrária, por exemplo, a emenda pro
posta permitiria o pagamento de lati
fúndios expropriados em títulos gover
namentais, eliminando assim a barrei
ra representada pela norma constitu
cional existente de que tais pagamen
tos devem ser realizados em dinheiro, 
a vista. 

Os novos lideres do Brasil parecem 
ter evitado o peca.do imperdoável de 
não se importar com a premência de 
encontrar soluções e ter compreendido 
que a estrutura arcaica herdada dos 
tempos coloniais deve ser substituída 
sem demora, a fim de que os recursos 
existentes - e a tecnologia necessária 
para explorá-los - se tornem a.cces
síveis ao maior número de pessoas, em 
tôdas as regiões do território que re
presenta metade de um continente. 

Geografia das relações internacionais - O Alaska 

1 - INTRODUÇAO 

Os Estados Unidos não possuem 
um império colonial, entretanto, são 
uma república federativa formada, 
além do vasto território na América 
do Norte, por terras descontínuas, pois 
possuem além do Alaska, separado pe
las terras do Canadá, as ilhas Havaí 
na Oceânia e o Estado Livre Associado 
de Pôrto Rico na América Central. 
Ocupam ainda pontos estratégicos na 
base de Guantânamo em Cuba, zona 
do canal do Panamá, ilhas Virgens, 
Guan no arquipélago das Marianas, a 
Samoa Americana, arquipélago do Riu
Kiu1 além de várias pequenas ilhas no 
l>ac1fico. . · 

2 - IMPORTANCIA DO ALASKA 

Fifield, Pearcy diziam em 1944 que, 
"num mapa da idade do ar, que tem 
por centro o oceano Artico, o espaço 
aéreo estratégico das zonas de comér
cio do futuro estariam na área do 
Atlântico norte, na linha Dakar-Natal, 
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no Mediterrâneo, nas Caraíbas, no Pa
cífico Norte, na área do Japão a Sin
gapura e norte da Austrália. A posi
ção dos aeroportos estratégicos do fu
turo tomará por base estas áreas co
merciais e os roteiros do grande cír
culo Artico". Assim sendo, a importân
cia do Alaska para os Estados Unidos, 
decorre do valor geopolítico represen
tado, na época atual, pelo oceano Gla
cial Artico. ~ste nôvo mediterrâneo 
do ar, torna muito mais curto o cami
nho entre o Panamá e Singapura; com 
a técnica moderna, o avião, ao subir 
a 36 000 pés de altura cruza tão bem 
o equador como o círculo polar ártico. 

São de grande importância as ba
ses localizadas em territórios no Arti
co. A segunda Grande Guerra provou 
o fato, quando os Estados Unidos cria
ram no Artico cabeças de ponte ,para 
chegar à Europa', ocupando a Islândia, 
Groelândia e Labrador . Pela posição 
estratégica (o Alaska foi logo trans
formado num distrito militar em sepa
rado, sob a direção do "Alaskan Co
mand", com quartel general em Ancho-
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rage, porque Attu e Kiska (arquipélago 
das Aleutas) haviam caído em poder 
dos japonêses . 

Se Fifield, Pearcy subordinaram 
várias áreas ao Artico, evidenciou-se 
a importância estratégica do Alaska 
para os Estados Unidos que, além das 
bases navais espalhadas pela região, 
têm em Anchorage o quartel general 
das suas fôrças aéreas e, nas Aleutas 
o caminho natural até a península rus
sa de Kantchaka. Dêste modo, a im
portância do Alaska não está apenas 
no fato de ser "o extremo de um conti
nente com relação a outro, mas por 
haver se convertido numa ampla fa
chada norte-americana frente à pro
longação asiática da URSS" (Geografia 
Universal - Gallach - pág. 42) . 

3 - ASPECTO GEOGRAFICO 

Localizado na zona polar, se con
siderarmos como tal tôdas as terras 
além do paralelo de 60º, o Alaska é o 
território projetado no noroeste da 
América do Norte, separado da Asia 
i)elo estreito 010 quilômetros de lar
gura) e mar de Bering, entre os ocea
nos Pacifico e Glacial Artico. Tem, 
pela latitude que ocupa, um clima ri
goroso e, de sua superfície de 1 518 717 
quilômetros quadrados (pouco . menor 
que o nosso estado do Amazonas) só
mente 2 200 quilômetros quadrados po
dem ser cultivados . Com a agricultura 
reduzida, por motivos climáticos, terá 
que apoiar-se na economia recoletora 
- explotação florestal, caça e pesca; 
no campo mineral o petróleo, ouro e 
cobre constituem as principais rique-
zas. · 

Segundo Terris Moore, presidente 
da Universidade do Alaska, podemos 
dividir geogràficamente o território em 
diferentes regiões: 

1.ª - o. "Panhandle" (cabo de pa
nela) à sudeste, espécie de cunha no 
território canadense, paisagem de fjor
des e numerosas ilhas . A vegetação é 
de pequenos bosques (northern jungl6) 
em decorrência da corrente quente de 
Kuro-Sivo que torna quase desconhe
cidas as temperaturas abaixo de zero; 
embora, de um modo geral, o pequeno 
porte das árvores só permita a produ
ção de lenha, há na região abundante 
energia elétrica, aproveitável para ser
rarias mecânicas e moinhos. 

-As montanhas do Alaska e montes 
Wrangell, paralelas à costa, separam 
a região do "Panhandle" do restante 
do território; se os centros habitados 

daí mantêm intercâmbio entre si atra
vés de rodovias, para as demais regiões 
só o fazem por mar ou ar, pois são bem 
altos os picos Logan (5 956 metros), o 
Santo Elias (5 487 metros) e, mais para 
o interior o Mac Kinley (6 096 metros), 
ponto mais elevado do continente nor
te-americano. 

· As chuvas são mais abundantes 
que no restante do território, pois as 
densas nuvens procedentes do Pacifico 
descarregam ai sua umidade ao se cho
carem com as altas montanhas; isto 
permite, nos poucos hectares aprovei
táveis, o cultivo de hortaliças e bata
~as que alimentam os centros locais, 
Juntamente com a carne da criação 
de carneiro e caribu que é feita nas 
m~tanhas. 

A população vive, de um modo ge
ral, da mineração (ouro, chumbo e zin
co), jazidas encontradas principalmen
te no vale do rio Copper. Aí estão lo
calizadas: a capital do estado, Juneau, 
com 6 797 habitantes (censo de 1960) 
também importante mercado de peles! 
Sitka, antiga capital, fundada pelo 1.º 
governador russo, do mesmo nome· e 
ainda Wrangell, Haines e Skagway.' 

A pesca do salmão fornece matéria 
prima para a principal indústria do 
Alaska; o peixe é exportado fresco, 
salgado ou em conserva (70% da ex
portação), saindo de cêrca de 150 esta
belecimentos localizados nas enseadas. 
O pôrto de Ketchikan tem uma expor
tação anual avaliada em 4 a 5 milhões 
de caixas de salmão, perfazendo 3/4 
da produção mundial. 

2.ª - Segue-se a região de Ancho
rage, pôrto ao fundo da baía de Cook 
que domina a península do Kenai onde 
é explorado o petróleo e gás natural e 
o vale do Matanuska, centro agrícola 
(batata e trigo) . Além do terminal do 
Alaskan Highway, que segue para o 
Canadá, Anchorage é ponto de escala 
do vôo Nova York, Londres, Oslo e 
Tókio . 

3.ª - Anchorage está ligada a 
Fairbanks por estrada de ferro; esta 
última cidade, que possui a Universi
dade do Alaska e o Instituto Geofísico, 
domina a vasta região do interior, 
onde o clima rigoroso, do tipo conti
nental oferece contrastes violentos 
(mínimas de 320 e máximas de 13,) . 
Além de centro cultural, é considera
da a "porta do interior'', pois está no 
trecho do entronoamento ferroviário 
e margem do rio Tanana, afluente do 
Yukon, principal via fluvial do Alaska. 
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O Yukon foi a via de penetração 
durante a corrida para o estado, atraí
da IJtllo ouro.. Seria explêndida via de 
navegação, não fôsse êle desembocar 
no mar de Bering, gelado durante 
quase o ano todo; quando suas águas 
não se gelam também é navegável em 
seus 3 218 quilômetros até Whitehorse, 
transformando-se em via comercial 
para as jazidas auríferas do Klondike. 
A navegação então, se faz também 
através do Tanana, até Fairbanks, vale 
promissor para a cultura de cereais, 
entre os quais se destacam a cevada, 
a aveia e um tipo de trigo aclimatado 
na Sibéria. 

4.ª - Além das montanhas Brooks, 
surge a chamada região da declivida
de do Artico, onde os poucos povoados 
são quase todos formados de esquimós. 
A cidade mais importante é Barrow, na 
p<>nta do mesmo nome, onde foi ins
talada uma pequena base naval du
rante a segunda Grande Guerra. 

Nesta região foi descoberto em 
1949 o gás natural e, dois anos mais 
tarde verifica-se a existência de pe
tróleo em Umiat. Na paisagem vegetal 
de musgos e liquens, a criação de ca
ribu constitui o único meio de subsis
tência. 

5.ª - A zona compreendida entre 
a península Seward, a que mais se 

Allu .... 
' 11. P~ibllof 
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projeta para a Asia e a baia de Bristol, 
denomina-se costa de Bering. É a 
região da tundra, habitat da rena e 
outros animais de pele valiosa; cêrca 
de 300 granjas dedicam-se à criação da 
raposa prateada, 49 000 estabelecimen
tos são destinados à rena, dos quais 
cêrca de 7 000 estão na ilha Nunivak 
e são administrados pelo Burea u of 
Indians Affairs. Predomina aí tam
bém a população esquimó, sobressain
do-se o centro mineiro de Nome, pois 
a região é rica em ouro . 

6.ª - A seguir, apresenta-se a ca
deia insular das Aleutas, picos submer
sos da montanha do Alaska que for
mam as ilhas Aleutas e Kodiak. Nes
tas últimas está instalada a Floresta 
Nacional de Chugach que, juntamente 
com a de Tongass no Penhandle, cons
tituem as reservas sistemáticas para a 
explotação florestal (abetos e cedros) 
que alimenta comércio exterior. A po
pulação esquimó também predominan
te, vive da caça da raposa e da foca 
principalmente; para proteger os ani
mais de caçadas exaustivas, as auto
ridades dos Estados Unidos transfor
maram as ilhas Pribilof numa das mais 
importantes reservas do Artico. Duas 
bases militares em Unalaska e Dutch 
Harbour, formam os únicos agrupa
mentos brancos. 
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4 - ALASKA E CANADA -
FRONTEIRA 

Embora a região fôsse ainda des
conhecida, quando os russos chegaram 
ao Alaska firmaram com os ingleses, 
pelo tratado de 1825, uma fronteira 
fictícia. Isto velo formar mais tarde, 
após a compTa feita pelos Estados Uni
dos, uma questão, em virtude da im
precisão das fronteiras. O principal 
ponto de discordância localizava-se no 
"Panhandle", espécie de cunha feita 
no litoral do Pacífico canadense, que 
os Estados Unidos tinham como trecho 
importante para a exploração do 
Alaska . 

Em 1892, o Canadá propôs que a 
disputa fôsse submetida à "alguma au
toridade imparcial". Coube à Ingla
terra sugerir a formação de um tribu
nal de 6 juízes, sendo 3 britânicos e 3 
americanos, o que não foi aceito pelo 
Canadá, que reivindicava o direito de 
ter diplomacia própria, para não de
.pender da ação de Londres em defesa 
de seus intQfêsses. 

Finalmente, em janeiro de 1903, a 
Inglaterra e Estados Unidos assinaram 
um tratado pelo qual se propunham a 
formar um tribunal de 6 juristas re
nomados, espécie de Comissão Interna
cional. Mista. anglo-americana, já que 
não desejavam um arbitramento es
trangeiro . Dois, dentre os três ameri
canos escolhidos não foram aceitos pe
los canadenses, pois Elibu Root era sus
peito como Secretário de Estado e o 
Senador Lodge havia se pronunciado 
contra o Canadá. Entretanto, em vista 
dos interêsses crescentes da explota
ção do ouro e necessidade de acesso ao 
Alaska, foi lavrado um acôrdo que a 
nenhuma das partes satisfez; a Ingla
terra fêz concessões no Panhandle que 
desagradaram os canadenses. 

5 - HISTóRICO 

Foi em 1741 que o navegador dina
marquês Vltus Bering, a serviço da 
Rússia, descobriu o Alaska. Entretan
to, o primeiro estabelecimento só foi 
feito em 1784 nas ilhas Kodiak, de onde 
passou p>Rra o continente. Surgiu Sit
ka, a capital, de onde uma companhia 
formada por russos e americanos fa
zia a exploração da caça e pesca. Mas 
desde a descoberta, o Alaska passara a 
ser colônia dos czares que sonhavam 
transformar todo o norte do Artlco em 
lago russo . Como a última carta de 

concessão à Companhia expirava em 
1861, os americanos já pleiteavam ou
tro contrato quando estoura a guerra 
de Secessão. 

Desfez-se a Companhia e a Rússia 
considerando o Alaska como inútil e 
improdutivo vendia-o aos Estados Uni
dos a 30 de março de 1867, pela quan- • 
tia de 7 200 000 dólares, saindo por me
nos de 2 cents o acre. A aquisição foi 
obra do secretário de Estado, W1lliam 
Seward que contou com grande oposi
ção, pois como os russos, o público ame
ricano considerava-o como "um deser
to gelado e imprestável", taxando-o a 
compra de "a loucura Seward" 
(Seward's folly) . 

Sua primeira organização política 
(1884) deu-lhe a categoria de distrito, 
governado pelo estado de Oregon; e 
mais tarde de território (1912) quando 
Já então haviam seis anos que a capi
tal funcionava em Juneau. Nesta épo
ca, já o Alask havia saído da obscuri
dade em que vivia, pois a noticia da 
descoberta do ouro no Klondike levou 
ao território dos Estados Unidos, atra
vés do Yukon, cêrca de 30 ooo pessoas, 
determinando o famoso "rush do ouro"; 
a produção aurífera atingira o seu 
apogeu em 1900. A imigração em mas
sa fêz com que a população que era 
de 33 426 em 1800, passasse a 63 592 em 
1900; depois ficou estacionária, pois 
em 1940 chegou a 72 524 habitantes. o 
censo levado a efeito em primeiro de 
abril de 1960 indicou 226 167 habitan
tes, o que significa um crescimento de 
75,8% sôbre 1950. A mais populosa ci
dade é Anchorage com 44 237 pessoas, 
seguida por Fairbanks (13 311), e de
pois Juneau. O grupo branco é bem 
maior que os demais (174 546) para 
28 637 esquimós, 6 771 negros, 1 769 ja
ponêses, chinêses e fillpinos . 

O Alaska e êste conjunto de ilhas, 
transformados num só território, era 
regido por um governador assistido 
pelo Senado e Câmara dos Represen
tantes; as questões legislativas de 
maior importância ficavam a cargo do 
Congresso de Washington, onde o ter
ritório possuía um representante ape
nas. 

A partir de 1952, inicia-se um mo
vimento em prol da admissão do Alas
ka como 49.0 estado americano . As 
leis apresentadas não foram sancio
nadas pelo Congresso. Entretanto, a 
30 de junho de 1958 o Senado aprovou 
essa admissão por 64 votos contra 20, 
dispositivo que já havia passado na 
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Câmara dos Deputados por 208 contra 
166. Para que o Alaska gozasse do titu
lo de estado, era necessário um refe
rendum popular e eleições gerais. A 
aprovação popular foi manifestada 
por 35 000 votantes. O governador do 
Alaska demitiu-se para concorrer às 
eleições para senador do nôvo estado. 

De acôrdo com os dispositivos le
gais, a união garantiu ao Alaska 70% 
dos lucros obtidos nas ilhas Pri:bilof, 
que são de prop'fiedade do govêrno 
(administradas pelo Departamento do 
Interior); calcula-se que 80% da pro-

dução mundial de peles de foca provém 
dessa reserva faunística. Também fo
ram garantidos ao estado 90% das mi
nas de carvão (localizadas entre Fair
banks e Anchorage) e 37% dos lucros 
das matas. Por outro lado, certos dis
tritos do norte e noroeste do Alaska fi
caram reservados à defesa nacional. 

Foi criada recentemente uma "Co
missão Internacional para o Desenvol
vimento do Alaska", a fim de prover, 
em comum acôrdo com o Canadá, a 
explotação de jazidas minerais (petró
leo e gás) e também de pastagens. 

Quais os segredos que Marte esconde? 

MARTE ATRAVÉS DOS TEMPOS 

A ordem cronológica das desco
bertas mais importantes que possibili
taram as informações atuais sôbre a 
superfície e atmosfera de Marte, des
de o século passado, apresentaria os 
seguintes acontecimentos: 

1877: Nesse ano foram reunidos 
os conhecimentos que os astrônomos 
haviam adquirido desde muito tempo, 
sôbre a existência de manchas cinza
azuladas na superfície de Marte, des
tacando-se contra o fundo amarelo
ocre. Nos dois pólos do planêta obser
varam-se extensões brancas que dimi
nuem de tamanho na primavera para 
desaparecer quase totalmente no verão, 
refazendo-se no inverno. . Há seme
lhanças com a Terra nessas manchas: 
as regiões claras situam-se como os 
nossos continentes, enquanto as man
chas escuras parecem os oceanos e as 
extensões brancas polares seriam as 
calotas de gêlo. Os cientistas concluí
ram que Marte possui uma atmosfera 
porque a variação de estação destas 
calotas só poderia ocorrer pela circu
lação de vaPQr de água de um hemis
fério a outro. Todavia, é uma atmos
fera mais sêca do que a da Terra, por
que as nuvens são raras. 

Coube ao italiano Schiaparelli, di
retor do Observatório de Milão, des
cobrir que os mares de Marte são liga
dos entre si por longos braços escuros 
que atravessam os continentes e se 
apresentam fazendo curvas e com 
aparência de serem duplos. 

1894: O fascínio pelo estudo de 
Marte chega a seu ponto máximo; o 

• Extraído do Jornal do Brasil de 14 de 
julho de 1965. 

americano Lowell investiu sua fortuna 
em Flagsaff construindo um observa
tório (que até hoje tem seu nome) so
mente para observar o planêta ver
melho. Na França, Flammarion obser
va que as manchas escuras estão su
jeitas a profundas modificações ao 
longo dos séculos, modifi<~.ndo-se em 
forma, extensão e intensidade, em vir
tude das estações climáticas. Os fran
ceses Liais e Trouvelot atribuem tais 
oscilações a uma mudança de côr con
forme as estações. 

Lowell aprofundou seus estudos, 
descobrindo pequenas manchas escuras 
nos canais; est~s serias oásis, enquanto 
os canais seriam trechos de vegetação 
em desenvolvimento nas margens de 
verdadeiras canalizações construídas 
pelos engenheiros marcianos para irri
gar os continentes com a água coletada 
nas calotas polares. Segundo Lowell 
a existência de vida inteligente em 
Marte não poderia ser posta em dúvida. 

vanJ~ºiiart~ ~~~~r~r:~~n;:~i~~s~~: 
lescópio do Observatório de Meudon 
- mais poderoso que o de Lowell -
descobriu que os canai& geométricos 
são ilusórios, provocados apenas pelas 
lentes mais fracas usadas até aquela 
época. De qualquer modo, adiantou 
que êsses canais tinhas "alguma base 
de realidade", pois se observam traços 
largos e irregulares de pequenas man
chas. 

No Observatório francês do Monte 
Midi, o astrônomo Baldet obteve as 
primeiras fotografias de Marte com luz 
violeta, revelando a existência de véus 
atmosféricos difundindo seletivamente 
as radiações de pequenos comprimen~ 
tos de onda. 
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A VEZ DOS ASTROF!SICOS 

1924-1933: A partir de 1924, os 
poderosos métodos da astrofísica mo
derna começaram a ser aplicados no 
estudo de Marte. Na França, Lyot con
cebe e realiza um polarímetro extrema
mente sensível que êle utiliza para es
tudar a superfície planetãria. O ins
trumento revela que as regiões claras 
de Marte são cheias de pó, cobertas de 
finas camadas de poeira; ficou confir
mada a analogia com os desertos da 
Terra. 

Nos Esta.dos Unidos, Menzel, Lam
pland e Coblenz mediram a radiação 
infravermelha emitida das diferentes 
regiões da superfície marciana, por 
meio de minúsculas termocuplas colo
cadas na lente de um grande telescó
pio. Deduziram que as temperaturas 
de Marte seriam as seguintes: ao nas
cer do Sol, seria de 60 grãus centígra
dos abaixo de zero; a atmosfera mar
ciana, muito rerefeita, não é boa con
dutora elétrica. Ao meio-dia a tempe
ratura se eleva a dez graus sôbre os 
desertos claros e a cêrca de 20 ou 30 
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graus nas áreas escurecidas. Logo que 
o sol se põe, a noite marciana mergu
lha numa temperatura abaixo de zero. 

As regiões polares de Marte, extre
mamente frias, atingem, no inverno, a 
temperaturas muito baixas, que se ele
vam a poucos graus acima de zero no 
verão; por sua vez, no tempo quente, 
as calotas brancas se constituem de 
água congelada e não de neve carbô
nica, como a princípio se supôs .· 

Adams e Dunham obtiveram, no 
Monte Wilson, espectros de Marte a 
grande di.Spersão, tendo em vista se
parar as faixas de oxigênio e de vapor 
de água Il'roduzidos pela atmosfera 
marciana . o resultado foi negativo; 
em Marte não há oxigênio livre na 
atmosfera e o va'PQr de água deve ser 
muito raro, provocando um ar sêco . 
Em vista dêsses estudos, muitos astrô
nomos não acreditam que haja vida em 
Marte . Para explicar as mudanças que 
ocorrem nas manchas escuras, êles in
vocam os processos cicloquímicos mine
rais, mas recusam as teses de que tais 
modificações seriam artificiais feitas 
por marcianos. Outros astrônomos 
chegam mesmo a negar as ocorrências 
dessas modificações, atribuindo o fato 
ao "excesso de imaginação" dos cientis
tas. Todavia, Antoniadi confirmou 
plenamente as mudanças · e vai mais 
longe, descrevendo também os dife
rentes tipos de nuvens que chegou a 
constatar em Marte; são véus brancos 
mais ou menos semelhantes às nuvens 
cirrus terrestres; outras são amarelas 
como um rastro de IJOeira . Também 
confirmou a existência de um relêvo 
em Marte, comprovando que o gêlo dos 
pólos não se dissolve no verão e subsis
tem em pontos distintos dos pólos, que 
seriam, portanto, verdadeiras monta
nhas de grande altitude. 

1947 : Nesse ano, o americano 
Kuiper descobriu as faixas de gás car
bônico no espectro infravermelho de 
Marte . ~se gás é duas vêzes mais 
abundante do que na Terra, porém cer
tificou-se de que o azôto é que constitui 
o principal elemento da atmosfera 
marciana . 

1948-1954: Lyot e seu aluno Dol
fus acumulam observações visuais de 
Marte através 1a luneta de 60 centí
metros instalada no Monte de Midi, 
enquanto Camichel obteve séries regu
lares de boas fotografias que permitem 
determinar a posição exata do eixo de 
rotação do planêta . 

A partir de 1954, as descobertas se 
sucederam numa cadência acelerada. 
Quanto aos desertos marcianos, por 
exemplo, apurou-se que a matéria que 
ds reveste é limonito pulverizado isto 
é, óxido de ferro hidratado pulverulen
to. Sôbre as calotas polares de Marte 
constatou-se que a polarização da luz 
que elas difundem é idêntica à que se 
observa num depósito de geada sob 
fraca pressão atmosférica e sua espes
sura seria de pouco centímetros . Na 
~rimavera, sublimam-se em vapor de 
agua que caminha para o hemisfério 
oposto. 

Quanto à pressão atmosférica, Dol
fos mediu a polarização deduzindo que 
a pressão do solo de Marte seria cêrca 
de 1/12 da nossa. Finalmente a vege
tação marciana não polariza iuz como 
se fôsse um solo úmido de água ou re
coberto de eflorescências salinas· a 
polarização observada e a de uma' se
mente irregular d.e pequenos grãos, se
melhantes a bacterias terrestres. Tam
bém as praias escuras não variam de 
côr durante o dia marciano, apesar 
das bruscas quedas de temperatura. 

1958: Nesse ano, o astrônomo Fo
cas desenha em Midi o mapa de Mar
te, que foi o mais detalhado de todos 
os conhecidos sôbre o planêta verme
lho. As ocorrências de superfície são 
difíceis de explicar pelas leis conhe
cidas da orogenia, porque a maior par
te dos alinhamentos não evocam, de 
maneira alguma, os vales da Terra . 
Seriam, então, direções ao longo das 
quais, sôbre centenas de quilômetros, 
se desenvolvem e escurecem, preferen
cialmente, as pequenas manchas escu
ras da superfície . 

DESCOBERTA DE AGUA 

1960: O americano Sinton cons
tatou, numa grande praia escura de 
Marte, chamada Syrtia Major, três fai
xas de absorção infravermelhas. A 
primeira foi atribuída à vegetação; as 
duas outras são mais difíceis de iden
tificar; elas são atribuídas aos hidra
tos de carbono, isto é, a substâncias 
carbonadas de origem vegetal, nas 
quais o hidrogênio ·e o oxigênio exis
tem nas mesmas proporções que na 
água. Em conclusão: existe água em 
Marte. 

1963: Dollfus evidencia, pt!la pri• 
meira vez, o vapor de água atmosférico 
em Marte. l!'Jle obteve tal resultado 
observando o planêta através da at-
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mosfera sêca do inverno de Jungfrau
joch, a 3 600 metros de altitude. A 
quantidade de vapor encontrada é 
pouco inferior a 0,02 gramas por cen
tímetros quadrado da superfície do 
subsolo marciano. 

1964: Kuiper tenta uma nova de
terminação da pressão atmosférica de 
Marte, segundo o estudo do perfil e da 
profundidade das faixas de gás car
bônico marciano. 

CERTEZA SôBRE MARTE 
Em meio às hipóteses e fantasias 

criadas sôbre o planêta Marte, a ciên
cia já possui, em contrapartida, razoá
vel soma de conhecimentos. ASsim, sa
be-se, com segurança, que Marte fica 
a 228 milhões de quilômetros do Sol 
e 79 milhões de quilômetros da Terra, 
em distância média. 

Sua órbita solar - o ano marcia
no - é de 687 dias e gasta 24 horas 

· e 37 minutos no seu dia, isto é, somen
te 37 minutos mais que a Terra. É 
um planêta duas vêzes menor que a 
Terra no diâmetro e têm um têrço 
apenas da gravidade terrestre. Seu 
equador é inclinado de 24º48' sôbre 
o plano da órbita, contra 23°37' da 
Terra. Isto significa que o planêta 
vermelho possui estações anuais seme
lhantes às nossas: verão, outono, in
verno e primavera, embora sejam qua
!le duas vêzes mais longas em duração. 

Sendo o nosso mais próximo vízi
nho, dentro do sistema solar - jun
tamente com Vênus - o planêta Mar
te desde os tempos mais remotos tem 
apaixonado os astrônomos. Estaria 
agora a ciência diante de importantes 
revelações em face da nave espacial 
Mariner-IV? Ficaria comprovada a 
tese sôbre existência de sêres inteli
gentes no planêta vermelho? 

HIPóTESES DE VIDA 
As especulações sôbre a vida em 

Marte não se chocam com as evidên
cias científicas; ao contrário, muitas 
delas foram elaboradas pelos astrô
nomos com base nas suas próprias des
cobertas concretas sôbre o planêta. 

Em síntese~ admite-se hoje que a 
hipótese de vida vegetal em Marte é 
perfeitamente aceitável. Necessària
mente construida à volta do átomo de 
carbono, como qualquer vida, ela teria, 
entretanto, bastante diferença da Ter
ra, pelo seu metabolismo. 

As condições climáticas de Marte 
e da Terra são muito distintas. Po-

rém, como se constata em nosso pla
nêta, que a característica da vida é, 
ao contrário, a evolução incessante 
para formas mais complexas e diver
sificadas, um paralelo poderia ser tam
bém traçado em relação a Marte. 

Assim, uma forma primitiva de 
vida vegetal já constatada, em seus 
têrmos gerais, poderia evoluir para for
mas mais complexas. Em recente pu
blicação, Carl Sagan, especialista em 
astrofísica planetária no Observatório 
de Harvard, observou que o solo de 
Marte, constituído de óxidos de ferro 
hidratado, contém num todo 5 a 10% 
de água. 

Isto quer dizer que os organismos 
marcianos adaptados há milhares de 
séculos às condições daquele planêta 
poderiam perfeitamente ter aprendido 
a retirar esta água do solo, onde é 
abundante. E acentua o .astro-físico: 

- É muito possível que o meio 
marciano não pareça mais árido aos 
organismos que vivem sôbre o planêta 
que os nossos próprios oceanos não o 
parecem aos organismos aquáticos da 
Terra. . 

Em conseqüência, a proliferação 
da vida em Marte e seu alto grau de 
evolução estariam dentro dos limites 
da possibilidade. O polarímetro - ins
trumento que mede a superfície dos 
planêtas - seria talvez incapaz de re
velar, com precisão, a estrutura real 
dos materiais que observa. Logo, os 

·cientistas ainda ignoram realmente se 
os grânulos observados por Dollfus re
presentam organismos infinitamente 
r-equenos ou se, ao contrário, são sêres 
muito maiores e complexos, que reco
brem a superfície de Marte. 

Os numerosos problemas relacio
nados com a vida - tais como a pres
são atmosférica, relêvo, natureza das 
manchas escuras, origem dos alinha
mentos, existência e grau eventual da 
evolução - continuam a ser perguntas 
sem respostas. Mas o Mariner-IV, que 
hoje se aproxima a uma distância de 
apenas cinco mil quilômetros do pla
nêta vermelho, poderá, talvez, abrir 
uma nova e sensacional fase nos estu
dos interplanetários, se confirmar al
gumas hipóteses ou enviar informações 
totalmente ignoradas pelos estudiosos 
de Marte. 

Se tudo correr bem com o Mari
ner-IV as fotografias coloridas que 
êle vai remeter à Terra responderão, 
de certa forma, à pergunta que se faz 
há vários séculos: há vida em Marte? 



Contribuição ao Ensino 

Os sismos - Classificação pelas origens, intensidades 
e efeitos, geografia sismológica 

Prof. JOAQUIM !GNACIO SILVEIRA DA MOTA 
Titular da Cadeira de Geografia Fislca 
d a Faculdade de Filosofia e Pelotas 

(U. C.P.) 

A "sismologia" estuda, especialmente, os abalos sismicos, tremor.es de terra, 
terremotos, seísmos ou sismos, isto é, os movimentos da crosta terrestre, que 
se manifestam bruscamente e são de pouca duração; acessoriamente, estuda 
as deformações lentas, a agitação dita macrossísmica, bem como os tremores 
artificiais. 

Na antiguidade, vários filósofos já manifestavam sua preocupação e a 
impressão que lhes causava a ocorrência de tremores de terra. Assim é que 
podemos citar Thales, Anaxágoras, Aristóteles e Agricola, procurando estudar 
e determinar, desde então, as causas e as origens do fenômeno. 

CLASSIFICAÇAO DOS SISMOS PELA ORIGEM 

Atualmente, segundo as circunstâncias nas quais os sismos têm origem, 
podemos classificá-los da seguinte maneira: 

Cismos de profundidade - são fenômenos excepcionais, devidos à ruptura 
de cavidades em massas calcárias, p. ex., ou bolsões de dissolução nos terre
nos gipsíferos ou salíferos . 

Sismos vulcânicos - quando são acompanhados de erupções vulcânicas 
e se explicam pelos abalos provocados pela subida dos gases e da.s lavas. 

Sismos tectônicos - que são sempre os mais numerosos e os exemplos se 
encontram na literatura sôbre a matéria, mostrando que, pelas manifestações 
- das quais são êsses sismos acompanhados, êles não possuem uma causa 
única. 

Sismos epi.rogênicos - os que se produzem em regiões atualmente por 
assim dizer estáveis, mas que, todavia, sofrem um lento movimento de levanta
mento ou de abaixamento epiro~nico. São decorrentes de movimentos de 
:rsaj'ustamentos isostáticos, isto é, de movimentos que procuram um nôvo 
estado de equilíbrio para a crosta terrestre . 

Srs•nos orogênicos ou de dobramentos - É certo que os mais numerosos 
sismos assinalam as regiões em que se formaram montanhas e estas ainda se 
encontram em processamento . De um modo geral, a sismicidade do nosso 
globo nos dt. disso provas; é o que se observa, p.ex., nas regiqes dos Alpes 
e dos Apeninos, onde existem as mais novas montanhas do globo e onde os 
sismos são freqüentes. Tanto mais novas são as dobras orogênicas, maior é 
a freqüência dos sismos . 

Sismos marítimos ou taunamis - São os que se produzem sob as águas 
marítimas, e cujas ondas elásticas se propagam através da água, dando origem 
a choques a bordo dos navios e podendo causar sérios danos nas regiões costei
ras, bem como modificações bruscas e sensíveis nos fundos oceânicos. 

O FENôMENO SíSMICO 

Um grande sismo é raramente um fenômeno isolado; é por vêzes prece
dido de abalos menos importantes, ditos "premonitórios" e geralmente segui
dos pelas chamadas "réplicas". 
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o estado de agitação do solo, pode durar meses. No sismo ocorrido em 
Assam, a 12 de julho de 1897, verificaram-se 5 233 réplicas; em 3 de dezembro 
de 1933, já haviam catalogadas 2 526 réplicas dos dois grandes abalos que, 
a 19 e a 31 de outubro haviam causado danos de monta, em Helena, capital 
do Estado de Montana (U .S.A.) . 

A procluçã.o de réplicas é natural; as camadas desorganizadas, descompri
midas após os choques, somente reencontram sua posição de equilíbrio depois de 
sobressaltos cada vez mais fracos e menos freqüentes. 

Os sábios japonêses têm procurado estudar o assunto com cuidado, pois 
êsse estudo poderá permitir que sejam previstos os grandes abalos catastróficos. 

O exemplo do sismo de 25 de novembro de 1930, em Indu, é caracteristico: 
três semanas antes do sismo, os sismógrafos "inscreveram" vários choques que 
"não eram sentidos"; na semana seguinte, o "número diário de abalos inscri
tos" atingiu a 100 e os "sentidos'' a 10; na véspera da catástrofe; êsSes números 
atingiram, respectivamente, a 700 e a 70. 

Com esses estudos, o Serviço Sismológico Japonês tem, assim, a possibili
dade de prever as regiões susceptíveis de serem destruídas por grandes sismos. 

Fasf.s dos sismos - A inscrição obtida, seja sôbre negro de fumo, seja 
após desenvolvimento sôbre papel fotográfico, é denominado de "sismograma" 

Em período calmo, um sismograma se apresenta como uma linha quase 
reta ou aptmas perturbada pela chegada regular de vestígios de ondas de fraca 
amplitude, cujo período é da ordem de 10" e que são devidas ao movimento 
microssísmico, de origem meteorológica, espécie de "arfar" ou "arquejamento' 
da Terra, como o denominou Poincaré certa vez. Ao contrário, quando um sis
mo é produzido em qualquer parte das camadas superiores da crosta terrestre, 
o sismograma apresenta um aspecto complicado, em conseqüência da chegada 
ao local do registro das observações, das diversas ondas emitidas por ocasião 
dp choque inicial. . . 

A análise de um sismograma consiste em reconhecer e em ler na inscrição 
o tempo exato da chegada das sacudidas de ondas, particularmente características, 
denominadas "fases". O aspecto das inscrições, varia de um sismo a outro e 
se modifica também para um mesmo sismo, segundo a distância . 

Assim é que os sismólogos se deram logo conta de que é fácil de distinguir 
a chegada das ondas de três fases principais: 

1 -- a marcha da onda que chega em primeiro lugar, é naturalmente fácil 
de distinguir, principalmente nos sismogramas fornecidos pelos aparelhos de 
componente vertical: o primeiro movimento. é um movimento de alto a baixo 
ou de baixo a alto

1 
segundo a natureza do choque no foco e a posição da esta

ção em relação a esse foco. A amplitude dessas primeiras ondas é, geralmente, 
fraca e seu período pequeno. A ela foi dado o nome de "primeiras ondas pre
liminares" ou ondas "P" (primae undae). 

2 - alguns minutos mais tarde, se a estação acha-se, p.ex., a uns 9 000 
quilômetros do epicentro, surgem, sem haver ainda cessado a chegada das 
ondas da primeira categoria, grupos de ondas cuja amplitude, sobretudo nos 
sismógrafos horizontais, se tornam bruscamente maior: são as "segundas ondas 
preliminares" ou ondas "S" (secundae undae) . 

3 - por fim, ainda mais tarde, são inscritas ondas de longo período, que 
constituem a fase principal do sismo; é nessa fase que se produzem as maio
res amplitudes. Começam por ondas de grande período, de vibração horizontal 
tangencial, perpendiculares ao plano que contém o raio sísmico: são as ondas 
de Love (símbolo "Q") ; depois se manifestam ondas de período mais curto e, 
por fim, surgem ondas de movimento vertical e cujo movimento horizontal 
se processa no plano de propagação: são as ondas de Rayleigh ou ondas "L"; 
seguem-se grupos sinusoidais, bastante regulares, cuja amplitude passa por 
máximos bem visíveis, designados pelos símbolos "M1", "M2" , "M3", etc . 

Epicentros - A natureza e a direção das sacudidas que ocorrem em um 
sismo, são fenômenos importantes a observar. Na vertical do "foco" ou "hipo
centro" de um sismo, isto é, na visinhança da superfície que denominamos de 
"epicentro", experimentamos, sobretudo, um movimento vertical de baixo para 
cima, (elevação, por compressão das camadas) ou então um movimento de 
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cima para baixo (afundament-0, por dilatação): se dois compartimentos visi
nhos, do solo, se abalavam em sentido Inverso um do outro_, em conseqüência 
de um movimento de "falha'', a "Unha de falha", na superfície do terreno limita 
os dois tipos de movimento. À medida que nos afastamos do "epicentro", a 
componente vertical do movimento diminui e observamos cada vez mais um 
movimento horizontal, cuja sensação se assemelha a que experimentamos a 
bordo de um navio que voga em mar agitado. A observação da direção do 
movimento é sempre difícil, pols é preciso levar em conta o princípio da inércia. 
Boas indicações são fornecidas pelos planos de oscilação de objetos suspensos, 
à moda de p·êndulos (tais como lustres, lâmpadas suspensas, etc.) e bem assim 
as perturbações sofridas pelos balançins dos relógios, que param quando o 
movimento é perpendicular ao seu plano de oscilação. Admite-se, geralmente, 
que as colunas, as cruzes de pedra, etc., "tombam na direção dos epicentros. 

Todavia, é sempre a onda de componentes transversais, e não a onda lon
gitudinal, a ·que provoca maiores danos. 

Sismógrafos e sismogramas - A observação direta, forçosamente subjetiva 
e incomp·Ieta, dos movimentos do solo, no curso de um sismo, propiciou a pro
cura, desde os fins do último século, sua substituição por registro contínuo, 
mediante aparelhos apropriados, denominados "sismógrafos". 

O nome de "sismógrafo" foi usado pela primeira vez para designar os 
aparelhos destinados a registrar e avaliar os sismos, por David Milne, depois 
conhecido como Milne Home, em 1841. Alguns anos mais tarde, em 1855, L. 
Palmieri instalou o primeiro dêsses aparelhos no "Nôvo Observatório do 
Vesúvio". 

Os gráficos obtidos pelo funcionamento dos sismógrafos, denominam-se 
"sismogramas". 

A solução daquele problema seria simples, caso se dispuzesse de um supor
te fixo, independente dos movimentos da Terra: seria bastante se ter uma pena 
ou lápis, grafando sôbre um registro arrastado diante dêle pelo solo. Mas êsse 
ponto fixo não é realizado e, para nos aproximarmos do mais possível do ideal, 
utiliza-se a inércia de um pêndulo de massa mais ou menos grande. 

Existem duas grandes classes de sismógrafos: os sismógraios ditos hori
zonta.ts e os sismógrafos· ditos verticais. 

Seria impraticável descrevermos aqui os numerosos modelos de sismógrafos 
atualmente usados. Daremos apenas algumas noções disso. 

Sismógrafos horizonta-Bs - Os pêndulos horizontais podem ser comparados 
a uma porta oscilando em tômo da linha de suas dobradiças, essa linha fazendo 
com a vertical um pequeno ângulo. Nos pêndulos horizontais pesados, de ins
crição mecânica (tipo: pêndulo Mainka), a massa de 450 quilogramos é sus
pensa por um grosso fio de aço e mantida fora da vertical mediante uma lâmina 
flexível também de aço. A amplificação mecânica ê assegurada pelo jôgo de 
uma série de alavancas solidárias umas com as outras. 

Já no pêndulo horizontal Galitzine é utilizada uma suspensão Zollner: o 
braço que sustenta a massa de 15 quilogramas, é suspenso ao conjunto por 
meio de dois fios. O amortecimento é eletromagnético: o braço sustenta uma 
placa de cobre oscilando entre dois pólos imantados permanentes; a ampli
ficação é igualmente eletromagnética.. A teoria dêsse aparelho faz intervir 
simultâneamente o movimento do solo, o movimento próprio do pêndulo e o 
movimento próprio do quadro de um galvanômetro. :msses aparelhos são con
cebidos para funcionar com períodos de 10" a: 20" e servem para registrar as 
ondas sísmicas a grande distância do foco ("telessismos") . 

Sismógrafos verticais - Todos os sismógrafos destinados a medir a com
ponente vertical do movimento do solo, são constituídos por uma massa suspensa 
por uma ou mais molas. 

O sismógrafo vertical de Galitzine é essencialmente composto de um braço 
horizontal móvel, em tôrno de um eixo horizontal, constituído por dois pares 
de lâminas de aço flexível e sustentado por uma mola. O braço sustenta a 
massa, um ·sistema de quatro bobinas Ugadas em série e uma placa de cobre. 
As bobinas e a placa de cobre deslocam-se verticalmente entre os pólos de 
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imãs dispostos horizontalmente: assim é realizado, como nos aparelhos hori
zontais, o registro e o amortecimento eletromagnético. 

Um dos mais modernos sismógrafos verticais é o aparelho de Benioff, no 
qual uma massa de 100 quilogramos é sustentada por forte mola. 

Outro tipo moderno de sismógrafo, porém horizontal é o de Wiechert. 
Em todos os sismógrafos, um dispositivo, comandado por um eletro-imã 

aos contactos de um bom pêndulo, permite interromper todos os minutos, du
rante dois segundos, o traçado feito pela pena inscritora, seja sôbre o negro 
de fumo, seja mediante a impressão luminosa sôbre registradores fotográficos. 

Desta forma, na hora da chegada das diferentes ondas sísmicas a uma 
estação sismológica, ela pode ser conhecida com uma jJTecisão de 1/10 de segun
do em alguns registros de desenvolvimento rápido. 

LEIS GERAIS DA SISMOLOGIA 

o sismologista francês Montessus de Ballore, aproveitando inúmeros catá
logos de abalos sísmicos, pacientemente traçados por Perrey, nos áeu, em sua 
Géographie Seismologique, um primeiro apanhado da sismicidade do globo, 
apoiado em uma estatística abrangendo mais de 160 000 sismos. Embora em 
detalhe, muitos dos dados ali incluídos sejam de desigual valor, pelo menos 
as leis gerais da Geografia sismológica, são nitidamente enunciadas: 

1 - "A crosta terrestre treme mais ou menos igualmente e unicamente ao 
longo de duas zonas estreitas que se estendem segundo dois grandes 
círculos que fazem entre si um ângulo de 67°: o Círculo Mediterrâneo 
ou Alpino-Caucasiano-Himalaio, que agrupa 52,6% dos sismos e o 
Círculo Circumpacífico ou Ando-Japonês-Malaio, com 38,5% dos sismos. 
Essas duas zonas coincidem com as duas mais importantes linhas 
de relêvo da superfície terrestre". 

2 - "As zonas encerrando as regiões sísmicas coincidem exatamente com 
as geossinclinais da éooca Secúndária. Assim, as geossinclinais, as 
mais móve.is faixas da superfície terrestre, onde os sedimentos depo
sitados sob as mais fortes espessuras foram energicamente dobradas, 
deslocadas e levantadas na época Terciária, por ocasião da formação 
das principais cadeias de montanhas, encerrando, elas só, com 
exceção de duas ou três zonas duvidosas, tôdas as regiões sísmicas. 
Parece assim, que os sismos sejam diretamente ligados aos principais 
movimentos recentes da crosta terrestre, o que é uma constatação 
de importância quando se trata de investigar a causa principal 
dos tremores de terra". 

As mais antigas geossinclinais, das quais saíram, em certas épocas geoló
gicac, cadeias dobradas que foram a seguir arrazadas e transformadas pela 
erosão, em peneplanicies que apresentam as regiões, por vêzes em que foram 
sentidos abalos (regiões penessismicas") . Quanto às áreas continentais que nun
ca foram sede, senão de vastos movimentos de conjunto e de fraca amplitude, 
estas são, geralmente "assísmicas" ou no máximo "penessísmicas" (Continente 
europeu norte-atlântico, com 5,2% dos sismo&; Continente sino-siberiano, com 
2%; continente africano-brasileiro, com 0,3%; Continente dito de Gondwana: 
Austrália, índias, Madagáscar, com 0,23 dos sismos). 

o interior do Oceano Pacífico ocupa lugar à parte, com 1,2% dos sismos. 
Jndice de sismicidade - Para que se possa calcular o que se denominou de 

"índice de sismicidade" de Úma região (número anual de abalos por 100 000 
quilômetros quadrados de território), no quadro que ilustra êste trabalho, é 
indicado o número médio de abalos sentidos" em cada ano em alguns países 
onde uma organização sismológica científica permite estabelecer estatísticas 
coerentes. 



780 BOLETIM GEOGRAFICO 

INTENSIDADE E EFEITO DOS SISMOS 

Os efeitos dos sismos ou terremotos, são extremamente variáveis, alguns 
sendo sentidos pelo homem até centenas de milhares de quilômetros de dis
tância, outros, pelo contrário, apenas na área ocupada por pequenas povoações: 
os efeitos dependem da intensidade do sismo, elemento fundamental do estudo 
macrossísmico . 

É pelo conhecimento da intensidade em cada região que se avalia o perigo 
que êsses fenômenos oferecem ao homem e às suas construções. 

Há, pois, interêsse em serem conhecidos os têrmos dessa intensidade, de 
maneira fácil e acessível a todos, aplicável a. qualquer lugar, de modo a 
permitir comparações compreensíveis desde logo. A~ós várias tentativas, os 
sábios entraram em acôrdo quanto a uma "Escala de Intensidade Internacio
nal", que permitisse classificar os tremores de terra, o que veio a ser concre
tizado em doze (12) graus de intensidade. 

A definição dêsses graus institui simultâneamente uma descrição dos prin
cipais efeitos sísmicos; essa escala é conhecida como "Escala Internacional 
de Mercali", ou de "Mercali-Sieberg". 

Inicialmente publicada em 1931 e depois modificada por Wood e Neumann 
e bem estudada por Gutemberg e Richter em 1949, em seu livro Sismicity of the 
Earth, a qual, por êsse motivo, é comumente chamada de "Escala de Richter". 

Essa escala pode ser assim resumida: 
Grau I - Sismo apenas inscrito pelos sismógrafos e imperceptível ao homem. 
Grau II - Sismo sentido por algumas pessoas isoladas e, sobretudo, nos 

pisos superiores dos edificios. 
Grau III - Sismo assaz forte para ser percebido por certo número de 

pessoas e para que a duração e a direção do sismo possam ser apreciadas. 
Grau IV - Sismo constatado por um pequeno número de pessoas ao ar 

livre, por muitas pessoas no interior das casas; a louça e os cristais vibram; 
os assoalhos e os forros estalam, como quando um caminhão com carga pesada 
transita em rua pavimentada. 

Grau V - Sismo constatado por tôda a população; os móveis, os leitos tre
pidam; alguns sinos pequenos soam. 
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Grau VI - Tôdas as pessoas, que dormem, acordam; as pessoas, apavoradait• 
saem das casas; sinos pequenos soam; os lustres da iluminação oscilam; Of 
relógios de pêndulo param; as árvores são sacudidas; nas casas mal construida.t 
as paredes se fendem e os rebocos saem. 

Grau VII - Pavor generalizado, porém sem danos aos edifícios bem cons
truídos; os sinos das igrejas bimbalham; ocorrem fendilhamentos em algumas 
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lonstruções; tombam velhas chaminés, o que pode causar danos aos telhados; 
vidraças quebradas; o lôdo dos açudes é remexido; em alguns cursos d'água 
se produzem ondas; as casas de madeira e os ranchos das regiões tropicais bem 
como as casas de bambu japonêsas, permanecem intactas. 

Grau VIII - A maioria das chaminés se abatem; nas boas construções abrem
se fendas; as estátuas oscilam e giram sôbre os i;edestais, ou tombam; os sinos 
bimbalham com fôrça; as chaminés das usinas são as que mais sofrem e suas 
quedas podem causar importantes danos; em regiões montanhosas, rochedos 
rolam das alturas. 

Grau IX - Destruição parcial ou total de alguns edifícios; as casas comuns 
são seriamente danificadas e grande número se torna inabitável. 

Grau X - A maioria das casas ou construções de alvenaria são destruídas; 
as pontes sofrem danos e algumas são igualmente destruídas; as canalizações 
de água, esgotos e gás, são rompidas; abrem-se fendas nas ruas e estradas pavi
tnentadas; nos terrenos cultivados formam-se fendas; verificam-se esboroamen
tos ao longo das rampas e dos cortes; as ·águas dos rios e dos lagos, são lan
çadas sôbre as margens . 

Grau XI - Não restam senão escombros das construções de alvenaria; 
sólidas construções de madeira e armações só em casos isolados · resistem; as 
pontes melhor construídas são destruídas; os trilhos das estradas de ferro se 
retorcem e os diques se rompem. 

Grau XII - Nada resta mais das construções humanas; verdadeira modi
ficação do topografia da região, falhas, deslocamentos horizontais importantes, 
.i\rrasamento de montanhas; formação de novos lagos, cursos d'água, etc. 

Como se vê, na escala de intensidade, o número de vítimas humanas não 
é considerado: isto porque êsse número depende das circunstâncias locais e 
1ortuitas, tais como desmoronamento de construções, incêndios, curto-circuitos 
elétricos, etc. 

No quadro abaixo são dados os números de vítimas de alguns dos mais 
JJnportantes sismos já catalogados. 

Anos LOCAIS DOS SISMOS 

1755.. ... ........... Lisboa (tsunami) ...............•.......................................•..... 
1902. ............... Martinica ............ ...... ................................................. . 
1906........... ..... São Francisco da Califórnia ................................................. . 
1908.. .............. Messina .................... .... ..................... . ..... .... , ............ . 
1912. ............... Turquia ... ... .... .......... . .... . .. ........... . ... . ..... . ...... . ........... . 
1915.... . . . . . . . . . . . . Itália Central... . . . . . . . . ........ . ................. . ..... ... ..... , .......... . 
1919.. ..... .. . . . . . . . Japão ............................................. ... ..................... .. 
1920. . . . . . . . . . . . .. . . Kansu (China) ......... ... ....... ... ............... .. ............... .. ...... . 
192a. . .. . . . . . . . .. . . . Tóquio e Ioeoama ........................... ,. ............................. . 
1929........... ... .. 1rã ......................................................................... . 
19a2......... ...... . Kansu (China) ......... .. ........................ , .......................... . 
19a5.... . . ... .. .... . India ........... . ................................................. .. .... ... . . 
1939.. .. . . . . .. . . . . . Chile ........................................................................ . 
19a9.. .. . .. . . . . . . . . Turquia ........... . ............ .... ..... . .......................... . ....... . 
1940........... ..... Romênia ................................................................... . 
1954.......... . ..... Argélia ......... . .. ..... ..... . ... . .......................................... . 
1957. ............... Irã (!.•) ...................... .... .......... ............ ....... .......... . .. . 
1957... . . . . . . . . . . . . Irã (2.0 ) .................................................................... . 

1958...... ... . . ..... Peru ..............................•.............•. .. .....•.......•........•. 
1960.... ............ Marroeoe (terreetre e marit.imo) .......... . ................ . ... , .............. .. 
1960. .. . . . . .. . . . . . . • Chile ..... ............... . ......... , ........................................ . 
1962. .... .. . . .. . . . . . Ir:i . ........ ... . , ......................................................... : . . 
1963................ Skopke (Iugoslávia) ......... ... .... . ................ . ....... . ............... . 

GEOGRAFIA SISMOLÓGICA 

Número de vitimas 

60 000 
ao ooo 

algumas ce•lenas 
80 000 
3 000 

ao ooo 
6 000 

180 000 
150 000 

2 000 

70 ººº 60 000 
ao ooo 
23 000 

1 000 
1 500 
1 coo 
1 aoo 
1 ªºº 12 000 
5 000 

10 000 
+ 6 000 

O estudo da distribuição dos sismos na superfície do globo, pelo método mi
crossísmico, apresenta. ainda, todavia ela também, certos inconvenientes, em 
razão da desigual distribuição das observações sismológicas, o que faz, p .ex., 
com que numerosos pequenos sismos que passariam despercebidos em outras 
regiões, sejam inscritos pelas estações européias, cuja densidade é bastante 
forte, também em razão dos diferentes tipos de aparelhos utilizados. 
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Para ensaiar a eliminação das causas de êrro e esboçar um quadro da sis
micidade do globo, fiel em tôdas as suas partes, Gutemberg e Richter, classifi
cam os sismos em três categorias, segundo as distâncias máximas às quais as 
ondas foram corretamente registradas pelos sismógrafos; elas têm também 
como base o catálogo anual organizado pelo Observatório de Oxford Cinter
national Seismological Summary) , enorme compilação de dados de observações 
do mundo inteiro, e que apresenta anualmente a determinação de aproxima
damente 600 epicentros. Por outro lado, a fim de comparar a energia dos vários 
sismos, os mesmos autores propuzeram afetar cada sacudida de um número, 
a "magnitude", que é o logaritmo da amplitude máxima do movimento do solo, 
à distância de 100 metros do epicentro, o valor dessa amplitude sendo deduzido 
da inscrição do sismo em um aparelho de tipo "s~andard". 

A escala de magnitudes é, portanto, uma escala física independente do 
observador e do local da observação. Pode porém ser comparada na escala das 
intensidades estudadas por Mercall. Com essa base, Gutemberg e Richter tra
çaram cartas que apenas dizem respeito a sacudidas perfeitamente comparáveis 
entre elas. 

Na carta geral assim traçada, aparecem as regiões em que se produzem 
os sismos realmente importantes. Essas regiões formam várias zonas caracte
risticas: 1 - o Círculo Circumpacífico; 2 - a Zona Transasiática; 3 - a estrei
ta faixa sísmica que vai de Spitzberg à Antártida e que forma a dorsal me
diana do Atlântico; 4 - uma Zona análoga à precedente que atravessa o Oceano 
índico, desde a costa da Arábia até à Ilha Bouvet, na Antártida. 

Calcula-se que mais de 80% da energia sísmica total, seja liberada na pri
meira dessas regiões, ao passo que apenas 15% na segunda e os restantes 5% 
nas demais regiões do globo terrestre. 

Evolução do estudo das línguas indígenas no Brasil * 
J. RoMÃO DA SILVA 

Do Conselho Nacional de Geografia 

A primeira achega - O interêsse pelo modo de falar dos nossos aborígines 
remonta ao contacto inicial que com êstes estabeleceu o conquistador civilizado. 
De sorte que já nos primeiros escritos sôbre o Brasil - crônicas de expedições 
e epístolas de missionários - pudemos verificar a presença de têrmos do idioma 
nativo. Nisto primam, por excelência, as carta.s do velho padre Manoel da 
Nóbrega, que dos textos escritos e publicados em português teriam sido os pri
meiros a registrar brasileirismos. Em português, frisamos, porque pelo menos 
dos que se têm noticia, o mai& antigo documento em que aparecem expressões 
bárbaras desta parte do Nôvo Mundo, foi escrito em italiano e pertence à au
toria do vicentino Ant.ônio Pigaffeta, cronista da expedição Fernão de Maga
lhães, e que com esta transitou por terras americanas em dezembro de 1519, 
part.icipando da primeira viagem de circunavegação. O documento em causa 
é o próprio relato da arrojada emprêsa marítima, cap1taneada pelo intrépido 
mareante português, então, por capricho, a serviço de Carlos V da Espanha. 
Divulgou-o o naturalista Carlos Amoretti, no ano de 1800, em edições italiana 
e francêsa, impressas simultâneamente em Milão e Paris, trazendo na capa o 
que se fêz no idioma em que foi escrito, o seguinte título: · 

Primo Viaggia Intorno al Globo Terraqueo o sia Pagguag!ia DelZa Navega
cione Alle Indice Orientale Per La Via D'Occident.e fatta Dal Cavalliere Antonio 
Pigaffeta Patrizio Vicentino Sulla Squadra de Capi Magaglirine negli ani 1515-
-1522. 

• O presente trabalho constitui parte da conferência pronunciada pelo autor no dia 23 
de setembro de 1965, no auditório do Tnstltuto Brasileiro de Geografia e Estatística, so., os 
auspicias do lnstitut-0 de Colonização Nacloual, sôbre o tema "A Língua chamada Geral dos 
:tndlos do Brasil como Instrumento da Catequese e da Conquista da· América Portuguêsa", 
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Pigaffeta, que acostou no Rio de Janeiro a 13 do referido mês de dezembro 
e . dai arribou a 27 · do mesmo, tomou-se de curiosidade pela linguagem dos 
naturais, recolhendo dos seus lábios algumas palavras que arrumando em siste
ma de vocabulário adicionou àquele seu trabalho divulgado por Amoretti. São 
doze ao todo os vocábulos coligidos pelo cronista entre os índios da Guanabara, 
e que portanto ocorrem na sua narrativa acêrca da viagem que fizera com 
Magalhães. Mas, em relação ao que consignou há muitas restrições a fazer . 
Artur Neiva, por exemplo, tratando do assunto, nos seus apreciados Estudos 
da Língua Nacionv.Ll, reduz a dois apenas os vocábulos propriamente tupis registra
dos como novidade pelo vicentino. São .êsses: pindá e uí, que se traduzem por 
"anzol", "gancho" e "farinha", respectivamente. Os demais, a despeito da fonte 
de onde foram obtidos, não passam, uns de vozes peculiares a outros povos nati
vos da América do Sul, e outros de têrmos portuguêses ou aportuguesados cedo 
tornados correntios na bôca dos índios brasileiros, substituindo, não raro, primi
tivas nomeações para objetos, plantas e animais . 

Aprofundando-se no exame da questão, mostra Artur Neiva que as palavras 
cacique, maiz e canoe, dadas por Pigaffeta como brasilindias, são na realidade 
vozes do Haiti, já, aliás, registradas na primeira viagem de Colombo. E mais: 
que a palavra "anta" encontrada no documento italiano, foi traduzida pelos 
portugueses e aqui adotada pelo bárbaro na designação do mamífero que na 
língua era tapira, de onde se originou tapir, "figura metaplásmica conservada 
n<;> estilo guindado'', e de que se utilizaram os poetas,. notadamente Gonçalves 
Dias, como recurso de metrificação. 

Vê-se, por a.i, que o cronista comeu gato por lebre, aceitando e transmitindo 
como sendo tupis ou de outras variações idiomáticas da língua que se tornou 
geral, tôdas as palavras captadas dos lábios da gentilidade guanabarina. 

Não reP.aremos, porém, no seu engano de viajante apressado, nem lhe reti
remos tão pouco, por isso, o mérito que lhe é atribuído da primasia no que 
respeita a consignação das primeiras expressões do idioma gentio aparecidos 
em documentos que se referem ao nosso país. Cabe, pelo contrário, recolher 
a curiosidade e considerar que justamente por êsses equívocos, adquiriu impor
tância especial a sua pequena lista de palavras colhidas no litoral do Rio de 
Janeiro, porquanto é precisamente ali que encontramos o primeiro convite à 
controvérsia sôbre assuntos indigenistas do Brasil. 

Vale ainda o equivoco de Pigaffeta por .uma demonstração de que a corrupção 
ou o malentender em matéria de terminologia ameríndia vem de muito antes, 
de um convívio efetivo e mais estreito do colonizador com o gentio, e como o 
indagador menos avisado, poderia, já então, fàcilmente equivocar-se na inter-· 
pretação do tupi falado na costa, onde, de fato, primeiro se acentuou a influên
da da língua e costumes portuguêses. 

Necessidade do aprend12ado da língua - Durante os primeiros trinta anos 
que se seguiram ao descobrimento, a única coisa que justificou a presença de 
estrangeiros na América Portuguêsa foi a exploração e o comércio do pau-brasil. 
Nesse período, não houve tentativa de penetração, nem intuito de colonizar. 
Só o tráfico do madeiro colorante seduzia. Por isso, apenas se efetivou a criação 
de feitorias por iniciativa dos que se entregaram àquela rendosa atividade, aos 
quais, antes de se decidir a conquistar em definitivo a Terra de Vera Cruz, 
entregou a coroa lusitana o monopólio do pau de fazer tinta. 

·As circunstâncias, porém, tornaram, desde logo, indispensável o entendi
mento com os nativos. Era imprescindível a amizade dêstt's. Daí surgiu a 
necessidade de se exercitarem na sua lingua os europeus que para aqui então 
vieram. Todos se interessavam por aprender ci idioma dos primitivos habitantes 
do país, tornando-se alguns, desde cedo, hábeis intérpretes, de cuja experiência 
se utilizariam, com grande proveito, as futuras expedições desbravadoras e 
missionários . 

Teodoro Sampaio, num admirável estudo acêrca da. evolução histórica do 
vocabulário geográfico de Brasil, com efeito observa: "Vê-se bem que o trato 
com os naturais da terra, a sua amizade, o conhecimento da sua língua, coisa 
só possível depois que o comércio os aproximou do europeu, são condições que 
deviam proceder a quaisquer outras relações, visando o conhecimento do pais . .. " 
· Mas êsse interêsse, vamos dizer, imediatista, que dominou nas três primeiras 

décadas pela aprendizagem do tupi, cederia lugar à preocupação com o estudo 

4 - 36124 
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e redução da língua a regras gramaticais. Tal preocupação se definiu com o 
advento das "entradas" e da colonização. Vale dizer, com as missões jesuíticas 
de quem, indiscutivelmente, é obra a fundação lingüística americana e a pró
pria expansão do tupi. 

A terra ia ser desbravada e definitivamente conquistada. Nela se estabelece
riam os portuguêses para agricultar, impedir a intromissão dos entrelopos -
enfim, edificar uma nacionalidade nova. Com maior razão se impunha a neces
sidade de transformar o idioma dos naturais da terra em instrumento útil às 
relações entre indígenas e alienígenas. O que agora convinha era estreitar 
essas -relações, visando à assimilação do índio aos costumes civilizados e a sua 
utilização na emprêsa em que se obstinaram os conquistadores. 

Ao esfôrço de educar e converter o autoctone ao cristianismo, juntaram-se, 
pois, o empenho de disseminar entre os que vieram viver em comum com êles 
O-conhecimento da língua em que se comunicavam, e mais ainda, a unificação 
das variações dialetais. Era isso, sem dúvida, mais prático do que incutir na 
cabeça do bárbaro o idioma civilizado. Da Companhia de Jesus era regra, aliás, 
que todos aprendessem a língua da terra em que vivessem, se não vissem ser 
"mais útil que a sua própria". 

E tanto se aplicaram não só os catequistas; como de um modo geral os 
colonos que já no comêço do século dezoito era mais QU menos de três para 
um a relação entre o tupi e o português falado no Brasil. Naqueles tempos 
quando o desbravamento dos sertões apenas se iniciava, diz Teodoro Sampaio, 
"o tupi era deveras a língua dominante, a língua da colônia". Todos a falavam 
e compreendiam, parecendo mesmo haver certa predileção por ela. Saudavam-se 
em tupi, dizendo enecoema, que equivale dizer bom dia, a que respQndia o inter
locutor, reptindo a mesma saudação, ou simplesmente: yauê. Ao toque da Ave
Maria, o cristão da América erguia-se, persignando: Santa Curuçá rangauaua 
récê, que quer dizer: Pelo Sinal da Santa Cruz, repetia na sua língua a oração 
da tarde•. 

A propósito dêsse predominio da língua dos vencidos sôbre a dos conquista
dores, dá-nos o padre Nóbrega, em escrito de 1694, o seu testemunho: "É certo 
que as famílias dos portuguêses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje 
umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e doméstica
mente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguêsa 
a vão os meninos aprender à escola". 

A tal ponto chegaram as coisas, que temendo-se fôsse esquecida a língua 
portuguêsa, determinou o govêrno da metrópole, por provisão de 1727, a sua 
proibição terminante entre os colonos da América Portuguêsa. 

Ao chegarem os padres ao Brasil, diz o padre Serafim Leite, "sem deixarem 
a portuguêsa verificaram que, para atrair e catequisar os índios, era indispen
sável saber a língua dêles". Daquela regra e dessa verificação, observa o autor 
da História da Companhia de Jesus: "Provieram múltiplas vantagens para a 
catequese e para a ciência". , 

A ai:Tendizagem prática do tupi falado no litoral, foi logo feita pelos missio
nários, de sorte que antes mesmo de serem encetados com maior afinco os estu
dos com o :fim de sistematizá-lo, alguns padres nêle já se expressavam nas suas 
pregações. Temos o exemplo do biscaino, Asplcueta Navarro e do não menos 
dextro irmão Pêro Lopes, o qual se tornou conhecedor profundo da língua e da 
psicologia dos índios, aos quais pregava à sua maneira, inspirado em livros que 
especialmente para isso mandava vir da Europa. 

A catequese na língua tupi obteve grande estímulo com a chegada do irmão 
Antônio Rodrigues, com quem se iniciou o seu exercício na Bahia, ao mesmo 
tempo que, em São Vicente, se desenvolvia atividade idêntica, aliás mais vanta
josamente, pois aí encontraram os missionários o concurso de portuguêses, de 
há muito residentes no país; e que dominavam bem a língua. · 

Redução do tupi a "arte de gramática;' - A redução, no entanto, do tupi a 
arte de gramática só se fêz depois de lento e difícil trabalho. Não sem santa 
paciência conseguiram os padres entender os índios, aprender as flexões vocá
licas, as construções silábicas, os segredos, enfim, das suas convenções idiomá
ticas: O .padre Nóbrega, já na sua primeira carta do Brasil, queixava-se da 

• Teodoro Sampaio O '!u11i na Geografia Nacional. Ed. de 1955, p, 49. 
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"boçalidade" dos índios, dizendo que tentara traduzir as orações com êles, não 
o conseguindo, esperando fazê-lo com um homem que "na terra se criara de 
môço". Referia-se a Diogo Alvares, o legendário Caramuru. Embaraços tivera 
também o padre Vieira: "Pm: vêzes, escreveu, me aconteceu estar com o ouvido 
aplicado à bôca do bárbaro, e ainda do intérprete, sem poder distinguir as síla
bas, nem perceber as vogais e consoantes, de. que se formavam". O padre Navarro, 
que teria sido o primeiro pregador em tupi, e a quem Nóbrega encarregara da 
tarefa de gramaticalizar a língua, quase que desistiu da emprêsa. E é certo que 
a transferiu ao padrP- Ambrósio Pires e ao irmão Blasques, desculpando-se: 
"Quanto ao modo de Arte, não alcanço ainda para o fazer, nem me parece têm 
senão certos vocábulos que servem em geral". 

Mas José de Anchieta vislumbraria o que Navarro não alcançou. E da sua 
argúcia nasceria a Arte de Gramática da Língua mais falada no litoral do 
Brasil. 

Superadas as dificuldades do primeiro instante, e menos indócil o índio 
na sua natural desconfiança do estrangeiro o ta-puitingp. como dizia êle -
familiarizaram-se os missionários com o modo de falar dos aborígines. E então 
se tornou mais fácil o entendimento com o bárbaro e exeqüível a metodização 
e unificação dos dialetos do idioma gentílico, conduzindo-se o tupi para o seu 
caráter de Língua geral e para a expansão por onde antes não havia penetrado, 
o qtie se deu com o avanço das bandeiras para o recesso do território imenso . 

. O idioma que, a principio, embasbacou o padre Vieira e a alguns pareceu 
pobre de vocábulos e inexpressivo no seu estado inculto, prestou-se excelente
mente à modelação que, depois dos estudos pragmáticos desenvolvidos na Bahia 
e, principalmente, em São Vicente, lhe deram José de Anchieta e Luís Figueira. 
A êste último afigura-se "'fácil, elegante, suave e copioso". De igual forma. ao 
padre John Vicent Yale que, em càrta datada da aJdeia de Santo Antônio, em 
21 de junho de 1593, dava versão inglêsa àquelas palavras: "On the most easy 
well ordered under the sun", deixando a João de Laet a manifestação em latim; 
"nam facilis est, copiosa neque insuavis". 

Ainda ao autor do Dic'ionário Brasiliano não escapou a observação de que, 
tendo os povos que falavam. o tupi limitado as suas idéias a um pequeno número 
de coisa:; essenciais ao seu modus vivendi, "pudessem conceber sinais represen
tativos de idéias, com capacidade de abranger objetos de que não tiveram co
nhecimento; e isso, não de qualquer maneira, mas com propriedade, energia 
e elegância". De Teodoro Sampaio, em O TuPi na Geografia Nacional, e a asser
tiva de que já no segundo período da sua evolução morfológica - o da aglu
tinação - era a língua gentílica "um idioma rico no vocabulário e bastante 
expressivo". 

Com a reducão, as palavras passaram a ter formas fixas. Perderam os 
vícios do seu estágio primitivo; o caráter dúbio e indefinido que dificultava 
a apreensão das articulações e a diferenciação das maneiras como as pronun
ciavam as diferentes tribos. Por outro lado, o contacto com o português multi
plicou-lhe os recursos, sugerindo hibridações, por vêzes curiosas, das quais não 
raras se incorporam definitivamente ao léxico luso-brasilerio . . 

A disciplinação da língua leva-la-ia, forçosamente, a modelar-se pelo idioma 
dos ·colonizadores, o que, aliás, já se dava na fase do seu uso prático, quando 
os padres, para expressar certas idéias e pensamentos p•ara os quais não en,.. 
contravam o têrmo correspondente, exato, criavam· neologismos· que serviam aos 
seus intentos. Os verbos, por exemplo, se prestavam às adaptações de momento, 
e eram construídos segundo a lógica da lingua portuguêsa. Temos como pri
meiro exemplo nesse particular, o verbo .moquear, que já se encontra nas pri
meiras cartas do padre Manuel da Nóbrega. :ll:sse verbo, efetivamente, não existe 
em tupi. É um brasileirismo, derivado de mocaê, autêntico substantivo indígena, 
que alude ao "gradeado de varas sôbre brasas, para assar caça e pesca". 

Ainda no que se refere às hibridações, convém observar que essas não ocor
riam apenas com elementos da língua portuguêsa, mas também com expTes
sões de dialetos africanos. Gabriel Soares, por exemplo, em 1549, usou o afrl
caIJ,ismo anhangagu.iabo, julgando grafar um vocábulo essencialmente tupi. 

Mas as relações de raças teriam, fatalmente, de implicar nesse intercâm.,. 
bio lingüístico, e também numa mútua assimilação de hábitos e costumes que se 
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acentuou com a fusão étnica, de que resultou o tipo brasileiro e seu linguajar 
característico. Convém considerar, ainda, que pela razão mesma da sua ex
pansão e uso geral ao tempo da conquista e do desenvolvimento da colônia, 
tornou-se o tupi não só um prep-0nderante elemento formador do falar brasi
leiro, como também um ponderável fator de unidade nacional. 

A arte de Anchieta __:A arte de Anchieta foi o marco inicial de um nôvo 
e mais notável ciclo de estudos da língua tupi. Embora menos sistematizada 
do que a Gramática de Luís Figueira, representa a primeira tentativa de 
ordenação da lingua. Teria partido de um esbôço elaborado em seis meses, 
conforme informou o seu igual e biógrafo Pero Lopes. Fruto de paciência sem 
par e árduo labores, com ela "se assentara a interdependência das palavras 
nas ligações lógicas, no exprimir do pensamento". E em que pêse os defeitos 
que lhe têm apontado, não vale a· pena fazer-lhe, mesmo à maneira de Plínio 
Airosa, a restrição de "não refletir", com absoluta precisão, a língua dos abo
rígines, mas, antes, considerar que o catequista de Piratininga foi quem melhor 
penetrou na psicologia do gentio, e mais argutamente perquiriu os segredos 
do seu estranho mas "suave e copioso idioma". Aliás, é o próprio autor das 
Primeiras Lições de Tupi, quem, contraditoriamente, observa que "a sua ·obra 
se ergue como o mais alto monumento da linguistica ameríndia, e constitui a 
melhor fonte saciadora dos conquistadores e estudiosos da nossa etnologia" . 

Para o padre Serafim Leite, a Gramática de Anchieta é "monumento de 
imperecível val.or linguístico e filológico", parte bem razoável da glória da 
Companhia de Jesus. Por ela se guiaram os outros missionários na iniciação 
da língua cultivada; por ela aprenderam os meninos de Lisboa, os discípulos 
dos Colégios da Bahia e de Piratininga. Fundamentados nela, escreveram 
tq_dos quantos até agora contribuíram para a nossa bibliografia etnográfica, 
nao a dispensando os historiadores, corógrafos e mesmo os naturalistas, de 
Marcgrave, Luccock e Frei Vicente do Salvador, aos que, hodiernamente se 
dedicavam aos estudos do gênero. 

Decadência e retomada dos estudos - Passada, porém, a fase dos sucessos 
heróicos, dos primeiros embates entre conquistadores e nativos, da epopéia 
bandeirista na conquista da terra, os estudos caem em desuso, ficando, todavia, 
derramada na lingua do povo mestiço que se manipulava, a influência do 
idioma bárbaro. O entusiasmo que animou os precursores, de envolta aos peri
gos dos primeiros encontros, fenece, quando não mais se impõe, como necessi
dade imperiosa, o aprendizado e prática do tupi da costa, que foi nos primeiros 
tempos, como diria o bom Nóbrega, "o latim da terra", do qual era tido como 
Cícero o padre Gasnar Lourenço, e como Túlio, pela eloqüência e perfeição com 
que êle pregava, o Irmão Leonardo do Vale. 

Mais tarde, no entanto, a investigação científica, a especulação histórica, 
a curiosidade literária, farão renascer o interêsse adormecido pela lingua dos 
primitivos habitantes do país. E então nôvo e fecundo ciclo de estudos inau
gura, inspirado no exemplo dos antepassados. Nesse passo voltam à validade 
as antigas contribuições, não se dispensando das perquirições em que se obs
tinam historiadores, naturalistas e glutólogos, o quanto jazia disperso em tôda 
sorte de documentos que informam sôbre a terra e coisas do Brasil. A curiosi
dade dos pesquisadores e estudiosos, ressurgem como velhos tesouros reencon
trados sob a espêssa cama de poeira dos séculos, os relatos de viagens, as 
crônicas de expedições, os tratados de historiadores dos primeiro e segundo 
séculos do descobrimento. Ao lado dos primitivos dicionários, artes de gra
mática e versões de atos de fé, feitos pelos jesuítas, alçam-se à evidência os 
estudos_ de Gabriel Soares, Gandavo, Cardim, . Hans Staden, Simão de Vascon
celos, Antonil, Lery, Thevet, Abeville, Marcgrave, Laet, d'Evreux, Piso ... De 
todos aquêles, enfim, que baseados em subsídios anteriores e na experiência 
própria, concorreram para a cimentação dos fundamentos da nossa histo
riografia. 

Com os labores de Martius, Spix, J:Iartt, Freire Alemão, Barbosa Rodrigues, 
Adolfo de Varnhagen, Couto de Magalhães, Francisco José de Lacerda, Batista 
Caetano, e outros, rumos novos são traçados às indagações indigenistas, con
duzindo-se os estudos para objetivos mais largos e aplicações mais variadas, 
quando fôr êles passar a interessar-se mais diretamente a sociologia, e o pro-
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blema de recomposição e interpretação com intenções criticas da história do 
país solicitar mergulho mais aprofundado à busca das suas raízes. 

Já então a lingüística não é encarada como um fato isolado, na sua par
ticularidade intrínseca, mas na sua correlação com outros elementos de ordem 
étnica, cultural e social que intervieram na formaçª'o do nosso povo. Estamos 
no estágio em que especialistas de ramos diferentes, para chegarem aos fins 
específicos a que se propõem, terão de se encontrar e completar, com vistas 
alargadas sôbre uma complexidade de fatôres, causas e efeitos. 

o nativismo Ziterá1·io - Concomitantemente a literatura entra -a explorar 
motivos de soberba e genuína brasilidade, reabilitando o índio e a sua língua 
na grande epopéia escrita da nossa história de nação, a qual imaginações· 
fecundas ornamentam com as luminuras do verbalismo suntuoso a que dá 
recursos a plasticidade do idioma também mestiço. O romantismo, que des
pertou o gôsto ·pelo exótico, libertando o espírito do formalismo clássico, ani
ma essa verdadeira corrida ao nativismo. O gênio primitivo, que já em 1550 
inspirava reflexões a Montaigne, através de fragmentos de canções selváticas 
reveladas na Franç::J. por Jean de Lery, conquista lugar de saliência nas criações 
literárias. Já sem os escrúpulos de Santa Rita Durão, José de Alencar, no 
romance, e Gonçalves Dias, na poesia, realizam com fellcidade rara êsse ideal 
de nacionalismo na arte. 

Dizem que essa ressurreição do homem da selva e da sua língua na lite
ratura romântica decorreu da circunstância de não termos uma Idade Média 
a que retornássemos à busca de temas e inspiração para os labores do pensa
mento emancipado. Se em parte justifica-se assim exploração do exotismo 
americano que seduziu também a Coop€r e Chateaubriand, não menos exato 
é que o nosso nativismo literário refletiu também, e antes de tudo, uma reação 
enérgica e consciente contra o lusitanismo clássico, representando, dêsse modo, 
uma singular tendência do movimento cuja eclosão costuma-se datar do lan
çamento em 1830, na França, do Hernani de Victor Hugo. Pretendia-se, como 
insinuou Varnhagen, também uma espécie de Inconfidência Linguística. E 
tanto isso é verdade, que os próprios portuguêses "idólatras da frase", se escan
dalizaram com o fato, chegando um dêles, Pinheiro Chagas, a denunciar o 
brasilismo dos nossos literatos como "dissidência intolerável'', provocando com 
a sua crítica a "profissão de fé", em que o poeta de 1-Juca-Pirama, proclama 
os direitos do tupi · no idioma que aqui se formou, e a não menos veemente 
réplica do romancista de Iracema, na qual afirma José de Alencar: "A revo
lução (idiomática) é irresistível e fatal, como a que transformou o persa em 
gredo e céltico, o etrusco em latim, e o romano em francês, italiano etc.; 
há de ser tão larga .e profunda como a imensidão dos mares que separam os 
dois mundos a que pertencemos". E de fato se operou a "revolução", de que 
não só a literatura e a toponímia fossilizada, mas também a antroponímia, 
a fitonimia e zoonímia conservam expressivos e indeléveis testemunhos, como 
a dizer, no expressar de Teodoro Sampaio, que, da raça vencida, nem tudo se 
perdeu, e que se, no sangue dos descendentes, a dosagem díminui, a se apagar, 
a memória dos primitivos íncolas, perdura ainda onde a civilização ostenta os 
seus triunfos. 

Com essas especulações científicas e essas reivindicações literárias, os estu
dos indigenistas atingem no século XIX a sua plenitude, no Brasil, muito se 
devendo, ·nesse particular, a D. Pedro II, autor, êle mesmo, de umas notas 
sôbre a língua Tupi, redigidas em francês e divulgadas por Levasseur, no ano 
de 1889, em Paris. 

Mediante indicação do próprio Imperador, que assim retomava iniciativa 
anterior de Varnhagen, em 1849 o Instituto Histórico aprovou a recomendação 
no sentido de que: 

1 - se reunissem tôdas as notícias referentes à língua indígena, interes
santes e úteis pela originalidade e pelos preciosos dados que pudessem admi
nistrar à Etnografia do Brasil . 

2 - se elaborassem gramáticas e um Dicionário Geral dos diferentes dia-
letos falados pelos índios brasileiros. · 

Como resultado imediato, inúmeras contribuições originais aparecem, ao 
passo que são descobertos e reeditados não poucos dos textos devidos aos anti-
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gos monhangara,s, por cuja preservação se batera obstinadamente o Visconde 
do Pôrto Seguro. 

É a partir de então que se reimprimem os clãssicos dicionãrios, gramáti
cas e catecismos na língua dos sábios e pacientes abarés da companhia de 
Jesus; elaboram-se e publicam-se subsídios novos e importantíssimos, como 
por exemplo. a Gramática da Língua geral dos índios do Brasil, de J. J. da 
Silva Guimarães; o Vocabulário da Língua lndígen0;: para uso no Seminário 
Episcopal do Pará, do padre Manuel Justiniano Seixas; o Dicionário da língua 
tupi chamada geral dos índtos do Brasil, de Gonçalves Dias; o Compêndio da 
Língua Brasílica, de Francisco ~imundo Correia de Faria; a Crestomatia, 
de Ferreira França; as Qu6stões Propostas, de Freire Alemão; o Glossaria 
Linguarum Bnasüiensis de Carl von Martius; a Gramática da Língua e o 
Tupi, de Pedro Luís Simpson; os Apontamentos sôbre o Abanoonga e o Voca
bulário das palavras guaranis usadas pelo tradutor da Conquista Espiritual 
do Padre Ru.iz Mont<>ya, de Batista Caetano; a Poranduba Amazonense, de 
Barbosa Rodrigues; o Selvagetm, de Couto de Magalhães; o Dicionário de Vo
_cábulos Brasileiros, de Beaurepaire Rohan; o Tupi na Geografia Nacional; de 
Teodoro Sampaio, e numerosos outros, cuja citação se tornaria por demais 
enfadonha. · 

Simultâneamente vem a lume por êsse Brasil afora uma série imensa de 
pequenas monografias e estudos histórico-etimológicos, em tôrno e à mai"gem 
dos quais se acirram discussões, por vêzes acerbas, como as que se travaram 
acêrca dos ainda controvertidos nomes Cearã, Bertioga, Carioca, etc. 

o estágio atual - O estágio atual em que se acham os estudos, é o que se 
pode denominar de fase universitária. Teve como indutores, principalmente 
Teodoro Sampaio, Basílio de Magalhães e João Ribeiro, e nêle se impõem Fre
derico Edelweiss, Lemos Barbosa e Plínio Airosa, aos quais se deve o pionei
rismo da didática e do ensino .sistemãtico da língua tupi em nossas escolas 
superiores, no que deram os primeiros exemplos as Universidades de São Paulo 
e da Bahia, qué nisso devem ser imitadas pelas demais similares, inclusive e 
principalmente a Universidade do Brasil, jã devidamente habilitada com a lei 
que dispõe sôbre a criação e funcionamento da cadeira de disciplina nas Fa
culdades de Filosofia, Ciências e Letras do país. 
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Curso de informações geográficas para aperfeiçoamento de professôres 
de Geografia do ensino médio 

PROGRAMA E PROVAS - JULH0/1965 
r 

Programa geral 

1.8 PARTE :- Aulas e Seminários 

CARTOGRAFIA 

l;.1. Leitura e 'interpretação dos elementos cartográficos do Mapa do 
Brasil 1 : 5 000 000. 

1.2. Leitura e interpretação do Caderno Através dos Mapas. 
1. 3 . Cartografia Geográfica . 

2. GEOGRAFIA FíSICA GERAL E DO BRASIL 

2 .1 Leitura e interpretação de elementos físicos do Mapa. do Brasil -
1: 5 000 000. 

2.2. Análise do mapa de relêvo do mundo do Atlas Geográfico Escolar. 
2.3. Análise de pranchas do livro Exercícios e Práticas de Gecnnorfologia. 

3. GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL 

3 .1. Leitura e interpretação de elementos humanos (elementos de geo
grafia política, fronteiras e limites), do Mapa do Brasil 1: 5 000 000. 

3. 2. Leitura e interpretação de elementos humanos (Geografia Urbana). 
do Mapa do Brasil - 1:5 000 000. 

3.3. Leitura e interpretação de elementos humanos (transportes), do 
mapa do Brasil - 1: 5 000 000. 

4. GEOGRAFIA DO ESTADO DA GUANABARA 

4 .1. Relêvo . 
4.2. Evolução Urbana. 
4.3. Evolução Econômica. 
4.4. A posição econômica e industrial da Guanabara em relação ao Brasil. 
4. 5. Mapas de população e econômico do estado. 
4.6. Leitura de uma carta .do estado. 
4. 7. Elementos Geográficos do Anuário Estatístico do estado da Guanabara. 
4.8. Seminário: Livro Distrito Federal e Seus Recursos Naturais Básicos. 

5. METODOLOGIA 

5 .1. Importância do Anuário Estatístico do Brasil no ensino da Geografia. 
5. 2. O vocabulário do Atlas Geográfico Escolar. 
5.3. Uso de mapas murais. 
5.4. Uso do Atlas Geográfico Escolar. 

6. AULAS PRATICAS 

6.1. Elaboração de Gráficos do Anuário Estatístico do Bra!Sil. 
6.2. Elaboração de trabalhos em massa. 

2.8 PARTE - PROJEÇÕES 

Diapositivos de interêsse geográfico. 

3.8 PARTE - EXCURSÃO 

Pontos de interêsse geográfico do estado da Guanabara. 
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PROVAS DO CURSO DE INFORMAÇôES GEOGRAFICAS - JULHO, 1965 

PROVA DE METODOLOGIA 

Nome .... . . . .. . ... . .. .. . . .. . .... . .. .. .. ... . ....... .. .. . . ... . Grau .. . ... . .. . 
1.ª Questão: Qual a importância do Anuário Estatístico do Brasil no Ensino 

da Geografia Moderna? Exemplifique . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . •' • ... ... ...... .. ......... ..... ...... ........ . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·cvàió~ · 3õ · P-óziiõ~> 

.2.ª Questão: Que principios bãsicos da Geografia devem estar semPTe pre· 
sentes ao utilizarmos o Atlas Geográfico Escolar? Exemplifique. 

(Valor 30 pontos) 
3.ª Questão: Qual o valor dos mapas murais no ensino da moderna Geografia? 

(Valor: 20 pontos) 
4.ª Questão: Qual a importância do vocabulário té,cnico da Geografia? Faça 

correlação com outras matérias . 

(Valor: 20 pontos) 
5.ª Questão: Exemplifique um trabalho de correlação de vocabulário geogrã

fico com o Atlas Geográfico Escolar . 
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .... .. . ...... .. . . .. .. .. ...... .. .. . 

(Valor: 20 pontos) 

PROVA DE GEOGRAFIA DO ESTADO DA GUANABARA 

Nome ...................................................... . .. Grau . ...... . . . 
1.ª - Qual o maciço mais central .do estado da Guanabara? 

(Valor: 3 pontos) 
2.ª - Qual a localização geográfica do maciço de Jericinó? · 

(Valor: 3 pontos) 
3.ª - Qual a caracteristica da distribuição geográfica das ferrovias na Gua

nabara? 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ivãiõ~; · ;,· Põóiõ~> 
4.ª - Qual a característica da linha de divisa entre a Guanabara e o estado 

do Rio de Janeiro? 
........................ ........ ... ...... ...... .. .. .. ... .... .. ..... · ... .. . . 

(Valor: 8 pontos) 
5.ª -- Qual a importância da cana-de-açúcar e do café na evolução econô

mica da Guanabara? 

. (Valor: 20 pontos) 
6.ª -- Qual a caracteristlca da área metropolitana do Rio de Janeiro? 

(Valor: 15 pontos) 
7.ª - Como se classificam os recursos naturais bãsicos? 

7.1 ..................... . .............................................. . 
7 . 2 ......•......• · .... . ... .. ... . ...................... .. .. .. ....... . .... ~. 

(Valor: 8 pontos) 
8.ª - Qual a posição do estado · da Guanabara no quadro da produção indus

trial do Brasil? 

(Valor: 5 pontos) 
9.ª - Qual a localização geográfica do pico culminante do estado? 

......... , ..................................... .......... ...... .. ........ . 
· (Valor: 4 pontos) 
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4.ª - No caderno através dos mapas o Planisfério foi desenhado na escala 
1:300 000 000. O leitor de um livro encontrou como distância gráfica 
entre duas cidades da França 0,001 (1 milimetro) e deseja saber a quanto 
corresponde em metros no terreno. 

' ............. ...... .... .... ..... ..... ... • '• ... ...... ... ... ................. . 
(Valor: 6 pontos) 

5.ª - Qual o sistema de projeção utilizado em um dos mapas do Caderno 
Através dos Mapas em que os pólos são representados por paralelos a 
90º de latitude. 

(Valor: 7 pontos) 
6.ª - Qual a escala do ma11a do Brasil que foi distribuído? 

(Valor: 4 pontos) 
7.ª - Qual o valor das convenções para· um mapa? 

(Valor: 9 pontos) 
8.ª - Como se pode representar o relêvo numa carta? 

8.1 ............................ .... ................................... . 
8.2 .............. · ....... .. ............ .. ......... .... . .......... . ...... . 
8.3 ..................... . .. ...... ... ..................... ... ........... . 

(Valor: 9 pontos) 
9.ª - Representar gràficamente uma rêde hidrográfica, distribuindo os tipos 

de regime e de clima . 

(Valor: 8 pontos) 
10.ª - Em que tipo de projeção foi desenhado o Mapa do Brasil distribuído 

para exercício em classe? 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · <v~i~~~ · 5· j;c;~i~i 

11.ª - Que é um mapa? 

(Valor: 6 pontos> 
12.ª - Faça a escala gráfica de um mapa de 1/10 000 0-00. 

(Valor: 5 pontos) 
13.ª - Qual a melhor maneira de se representar a Terra sem deformações? 

(Valor: 3 pontos) 
14.°' - Como se pode representar g.ràfioamente uma cachoeira no leito de 

um rio? 

(Valor: 3 pontos) 
15.ª - Formular dois objetivos de uma aula de Cartografia sôbre sistema de 

projeção para um aluno de 1.ª série (11 a 12 anos de idade) . 
15.1 ... ................................................. ..... ........... . . 
15.2 ....... . ... . ... . ... ... . ....................... . ........ .. ........... . 

(Valor: 6 pontos) 
16.ª - Propriedades dos sistemas de projeção: 

16.1 - Conforme .......... .... ............. ........... ........ ..... ... . 
16. 2 - Equivalente ........•.......... . ................................. 
16.3 - Eqüidistante ...... . .. ....... ........... . ........................ . 

(Valor: 6 pontos) 
17.ª - Como se define uma coordenada geográfica? Exemplifique. 

(Valor: 4 pontos) 
18.ª - Que tipos de escalas aparecem nos mapas? 

18.l .................... .. ..... . .......................... .. . ........... . 
18.2 .............................................•...... ....... ... . ... .. 

(Valor: 3 pontos) 
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PROVA DE TRABALHOS PRATICOS 

1.ª Questão: Para a confecção da maqueta de um acidente geográfico, o que 
é importante, em . primeiro lugar? Justifique . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ·' ................................................ . 

(Valor : 10 ponto~) 

2.ª Questão : O material de modelagem a base de papel de jornal representa 
economia, sobretudo por quê? 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · «v~1~~·= · · iõ · J;c;~i<isi 
3.~ Questão: Que nome recebe a representação em maqueta de um conjunto 

de acidentes geográficos? 
................. ....................................... .... ..... .. .... .... 

(Valor: 10 pontos) 
4.ª Questão: Se afigura importante o uso do estereograma no ensino da 

geografia? 

(Valor: 10 pontos) 
5.ª Questão: Decline algumas razões como fundamento . 

6.ª Questão: 
dados: 

(Valor: 10 pontos) 
Organizar um gráfico ·em barras, de acôrdo com os seguintes 

Estados 
São Paulo .............................. . 
Minas Gerais .. . ......... . ....... . ...... . 
Bahia .... , .............................. . 
Rio Grande do Sul .................... . 
Paraná . ....... .. .... . : ... . .............. . 
Pernambuco ............................. . 
Rio de Janeiro ................ . ......... . 

. População 
12 900 000 
9 700 000 
5 900 000 
5 500 000 
4280000 
4130 000 
3 400 000 

(Valor: 25 pontos) 

7.ª Questão: Fazer um gráfico de círculo, em setores, de acôrdo com os 
seguintes dados : 

Principais mercadorias exportadas pelo Brasü - (1963) 

Produtos 
Café ... . .. . ..... . ........................ . .... . 
Algodão em rama ............................ . 
Açúcar de cana .............................. . 
Hematita . . .. . ................................ . 
Cacau em amêndoas ............. .... ........ . 
Tábuas de pinho ............ . .... · ............ . 

Valor total da exportação - US$ 1 406 480 

Setor 
190º 
30º 
22º 
20º 
10º 
10º 

(Valor: 25 pontos) 

O Serviço Central de Documentação Geogrãflca do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrillco, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir s6bre o território brasileiro. 



Noticiário 

Congresso 

Câmara dos Deputados 

CôDIGO FLORESTAL - Aprovado pela 
Câmara dos Deputados, no dia 6 de Julho do 
ano corrente, deverá ser instituido brevemente 
em tôdo o pais o nôvo Código Florestal se
gu~do substitutivo oferecido pela Comissão 
de·· Agricultura daquela Casa. 

o texto aprovado con.sidera "uso nocivo da 
propriedade" as ações ou omissões contrárias 
ao Código, no qual ficou estabelecido que as 
florestas existentes em todo o território na
cional, bem como as demais formas de vege
tação, são bens de interêsse de todos os cida· 
dãos. As florestas ao longo dos rios, ao redor 
de lagoas, nas nascentes, no tôpo dos morros, 
nas encostas, nas restingas e nas chapadas 
foram consideradas de preservação permanente. 
A limitação e o contrôle do pastoreio em de
termine.das áreas são considerados de interês
se público, bem como as medidas para preve
nir ou erradicar pragas e doenças que afetam 
a vegetação florestal, e a difUSão e adoção de 
métodos tecnológicos, que visem aumentar 
econômicamente a vida útll da madeira e seu 
maior aproveitamento. 

Estabelece ainda a proposição, que agora 
será apreciada pelo Senado, que o poder pú
blico criará parques nacionais, estaduais e 
municipais e reservas biológicas, com a finali
dade de resguardar atributos excepcionais da 
natureza, bem como florestas com fins econô
micos, técnicos ou sociais . 

O poder público, através de ato, poderá 
declarar Imune de corte qualquer árvore, em 
virtude da sua localização, raridade, beleza 
ou condição de porta-semente. Não é permitida 
a derrubada de florestas situadas em áreas de 
inclinação entre 25 e 45 grauR . 

O comércio de plantas vivas, oriundas de 
florestas, dependerá de licença de autoridade 
competente. 

Nacional 

É proibida a exploração, sob forma empi
rica, das florestas primitivas da Bacia Ama
zônica, que só poderão ser utlUzadas em ob· 
servância a planos técnicos, de condução e 
manêjo, a serem estabelecidos por ato do Po
der Executivo no prazo de um ano. 

As emprêsas industriais, que consumirem 
grande quantidade de matéria-prima florestal, 
serão obrigadas a manter um serviço organi· 
zado que assegure o plantio de novas áreas, 
em terras próprias ou de terceiros, cuja· pro
dução seja equivalente ao consumido para seu 
abastecimento. As emprêsas siderúrgicas, de 
transportes e outras, à base de carvão vegetal 
ou lenha, são obrigadas a manter florestas 
próprias, ou formar florestas destinadas ao 
seu suprimento. 

· A União fiscalizará ·a aplicação das nor
mas estabelecidas no projeto, pÍldendo criar 
serviços indlspensá veis. 

Os estabelecimentos oficiais de crédito da• 
rão prioridade aos projetos de florestamento, 
reflorestamento ou aquisição de serviços me
cânicos. 

A Câmara rejeitou artigo, segundo o qual 
ficava proibido o uso de fogo para o preparo 
da terra nas florestas e demais formas de 
vegetação . 

As florestas plantadas ou naturais estão, 
em virtude da aprovação do projeto, imunes a 
qualquer tributação e não podem determinar, 
para efeito tributário, aumento do valor das 
terras em que se encontram. As florestas sob 
regime de preservação permanente, e as plan
tadas para fins de exploração madeireira, fi· 
cam isentas do impôsto territorial rural. 

O projeto institui a Semana Florestal, a 
ser comemorada em data que o Executivo de· 
signará por decreto. 

Presidência da República 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA 

PRESIDl:NCIA DO IBGE 

CONVJ!:NIO PARA LEVANTAMENTO GEO
GRAFICO NA AMAZÔNIA FIRMADO PELO 
IBGE E A SPVEA - O IMPORTANTE DO
CUMENTO - Em solenidade realizada no dia 
9 de Julho, no gabinete do presidente do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e EStat.lstica, 
foi firmado entre e.quêile órgão e a SPVEA; um 
convênio para execução de levantamentos 
geográficos na região Amazônica, destinados 
a servir de apoio às medidas governamentais 
relativas ao desenvolvimento sócio-econômico 
da Amazônia legal. 

Cláusulas: 
Na integra, são as seguintes, as principais 

cláusulas do convênio : 

Têrmo do convênio que entre si · fazem 
a Superintendência do Plano de Valoriza
ção Econômica da Amazônia e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica, para 
a execução e levantamentos geográficos na· 
quela região . 

Aos nove dias do mês de julho de mil 
novecentos e sessenta e cinco, na cidade do 
Rio de Janeiro, estado da Guanabara, à aveni· 
da Franklin Roosevelt, 166, 10.0 andar, na sede 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlstica, presentes, de um lado, o general Mário 
de Barros Cavalcante, superintendente do Pla
no da Valorização :i;;conômica da Amazônia 
(SPVEA) e, do outro lado, o general Agulnal
do José Senna Campos pelo Instituto Brasilei
ro de Geografia e EStatlstica - Conselho Na
cional de Geografia (IBGE/ CNG). convencio
naram essas autoridades a realização de levan
tament-0s geográficos na . região da Amazônia 
legal, de acôrdo com as estipulações seguintes: 

Cláusula 1 - Ob1eto 

O Conselho Nacional de Geografia, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBOE/ CNOJ, e a Superintendência do Plano 
da Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA) realizado, em cooperação, levanta
mentos geográ!icos naquela região, com o fim 
de servir de base às medidas governamentais 
do desenvolvimento sócio-econômico da Ama
zônia legal . 

Cldusula 2 - Obrigações da SPVEA 

2.1. - O IBGE/ CNG obriga-se a credenciar 
um servidor de seu quadro para exercer junto 
à SPVEA as atribuições do elemento de liga
ção entre os pactuantes; 

2 .2 - Planejar, juntamente com a SPVEA, 
os levantamentos geográficos que serão reali
zados em decorrência dêste convê'nio; 

2 . 3. - Prestar assistência técnica aos tra
balhos de campo e de gabinete da SPVEA, 
por intermédio dos seus órgãos especializados 
da geografia; 

2.4. - Empregar material técnico de sua 
propriedade necessário à realização dos tra
balhos de campo, bem como pagar os venci
mentos e eventuais ajudas de custo de seus 
servidores que fõrêm designados para realizar 
êsses trabalhos . 

Cláusula 3 - Obrigações da SPVEA 

3.1. - A SPVEA se obriga : 
3.2. - Planejar, de comum acõrdo com o 

IBOE/ CNG, os levantamentos geográficos, in
dispensáveis à consecução dos seus objetivos; 

3 .3. - Pagar tôdas as despesas com des
locamentos de pessoal empregado em traba
lhos de campo ai compreendidos os servidores 
do IBOE/ CNO, inclusive diárias. outrossim à 
SPVEA incumbirá o pagamento da totalidade 
das despesas com o contrato de quaisquer pes
soas estranhas aos quadroe.das partes contra
tantes, que torem indispensáveis à execução 
das pesquisas programadas. 

Cláusula 4 - Execuç4o 

4 .1. - Supervisionarão á execução dêste 
convênio, em todas as suas fases, o Secretário
Oeral do CNG/IBGE e o Superintendente da 
SPVEA diretamente ou, por servidores desig
nados expressamente para representá-los; 

4.2. - o mGE/ CNG executará as pesqui
sas. Os relatórios finais serão também entre
gues em prazos, de acordo com o programa 
estabelecido de comum acôrdo, previamente 
fixados nesse programa. 

Cláusula 5 - Desenvolvimento e alterações 

5 .'1. - O presente ~onvênio poderá ser 
complementado por outros que venham a tor
nar-se necessários para melhor execução do 
programa de trabalho, especialmente no que 
concerne aos levantamentos geográficos da 
região . 

5 .2 . - Os levantamentos geográficos a 
serem executados na região ifa Amazônia legal 
pelo IBGE/ CNG, começarão pelo estudo da 
cldal'.le de Belém e das áreas servidas pela rodo
via Belém-Brasilla, cujo relatório técnico de
verá ser entregue à SPVEA, até o fim de de
zembro do corrente ano. 

5 .3. -. As demais áreas amazônicas a se
rem pesquisadas em decorrência do presente 
convênio, serão propostas ao IBGE/ CNG, em 
ordem de prioridade, pelo Superintendente da 
SPVEA; 

5 . 4. - As alterações, prorrogações, susoen
sões ou rescisões de quaisquer cláusulas dêfite 
convênio, obedecerão às mesmas exigências es
tabelecidas para a sua celebração; 

5.5. - O presente convênio vigorará até 
completa execução dos trabalhos programados, 
pOdendo, todavia, ser denunciado por iniciativa 
de quaisquer das partes signatárias, mediante 
not!f!cação, ,por escrito, com a necessãrla an
tecedência. Nessa hipótese, não caberá a 
quaisquer das partes signatárias nenhuma 
lndenlzaQão. 

Cláusula 6 - Propriedaãe 

6.1. - Os trabalhos resultantes do pre
sente convênio serão p~oprledades do maE/ 
/CNO e SPVEA, podendo ser ut!llzados pelos 
mesmos de acordo com o lnterêsse dos seus 
serviços e dentro dos limites e suas atribuições 
legais. 

Cláusula 7 

O presente convênio está isento de paga
mento do tmpôsto de sêlo, nos têrmos da 
legislação em vigor, e só será executado após 
a aprovação pelo Diretório Central do con
selho Nacional de Geografia, de acôrdo com 
o dispositivo do art. 6.0 da Lei 4 370/64, não 
cabendo a quaisquer das partes signatárias 
nenhuma indenização se porventura essa apro
vação vier a ser negada (art. 775 letra I ·do 
Regulamento do Código de Contab!lldade Pú
blica) . · 

Para constar, foi lavrado o presente têirmo 
que vai assinado pelo Superintendente do Plano 
da VRlortzação Econômica da Amazônia 
(SPVEAJ o general Mário de Barros caval
cante e pelo general Agulnaldo José Senna 
Campos, Presidente do Inst!-tuto BTas!lelro de 
Geografia e Estatlstica - Conselho Nacional 
de Geografia - (IBGE/ CNO) e por duas tes
temunhas. 

"Firmaram o documento, além do general 
Agulnaldo José Senna Campos, Presidente do 
IBGE, e do general Mário de Barros Caval
cante, Superintendente do Plano de Valoriza
ção da Amazônia, os Srs . W!lson Távora Mata, 
Secretãrio-Geral, em exerclclo, do Conselho 
N11clonal de Geografia, e o Cartógrafo Fernando 
José Pires, Diretor da Divisão de Cartografia 
do mesmo órgão. 

Ressaltando a importância do Convênio e 
as vantagens que dêle decorrerão para a solu
ção dos problemas sócio-econômicos da Ama
zônia Bras!lelra, talaram na ocasião, os titula
res dos órgãos compactuantes . 

PalavrtJS do Secretdrio-Geral ~ CNG 

Na qualidade de Secretário-Geral em exer
cício do Conselho Nacional de Geografia, o 
Sr. W!lson Távora Mala, oronunctou na opor-
tunidade as Seguintes palavras: · 

"Para mim a ocasião é duplamente honro
sa e fel!z, de vez que assino em nome do 
Conselho Nacional de Geop:ratia, como subs
tituto eventual de seu Secretãrlo-Geral, o 
presente Convênio com a SPVEA, chefiada 
pelo meu antigo Capitão dos bons e inesque
clvels tempos do Col~11;io M11!tar do ceará: 
Mãrlo de Barros Cavalcante . 

• A SPVEA em mãos do general Mário vai, 
desta vez, cumprir suas relevantes finalidades 
e, agora mesmo, temos mais uma prova do 
que digo, na assinatura dêste acordo de pes
quisas geogrãf!css; visando o melhor conheel.· 
menta e avaliação do potencial amazônico. 

O Conselho Nacional de Oeograt!a, que é 
o órgão nacional de estudos, coordene.cão e 
execução de trabalhos geográficos, através doe 
competentes e dedicados geógrafos Orlando 
Valverde e Catarina Vergoltno Dias, que se
rão designados para a missão, cumprirá, 
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Sr. general Mário Cavalcante, com a maior 
satisfação e com a maior presteza e segu
rança as obrigações ora assumidas. 

Confiante, pois, no resultado positivo do 
estôrço que vamos empreender em comum, 
pelo Brasil e pela Amazônia legal, resta-me 
cumprimentar efusivamente os dois chefes mi
litares, ora empenhados na vida civil em co
mandar as Investidas do desenvolvimento bra
sileiro : o general Senna Campos, no IBGE 
e o general Mário Cavalcante, na SPVEA". 

* 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

CURSO DE INFORMAÇÕES GEOGR.AFl
CAS - Por iniciativa do Conselho Nacional 
de Geografia realizou-se no perlodo compreen
dido entre os dias 12 e 23 do mês de julho 
próximo passado, na Guanabara, mii.ls um 
curso de Informações Geogri\.!lcas para o aper
feiçoamento de Professôres de Geografia do 
Ensino Médio . 

Concluiram o curso com aproveitamento 
29 alunos de um total de 45 Inscritos, Incluin
do ouvintes. 

o curso, nesta oportunidade, versou sôbre 
Cartografia, Geografia Flslca, Geografia Geral, 
Geografia do Brasil, Geografia Humana e 
Geografia do estado da Guanabara constituin
do esti\. última matéria tema especial. 

Aos cursistas estaduais Indicados pelos 
órgãos regionais de Geografia foram concedi
das bôlsas de estudo no valor unitário de 
75 mil cruzeiros. 

Ainda êste ano, durante o mês de novem
bro, aquêle órgão do IBGE estará colhendo 
tnscrlções de candidatos para o curso de Fé
rias a ter Inicio em janeiro de 1966. AB Ins
crições para os candidatos estaduais poderão 
ser levadas a efel to nos Diretórios Regionais. 

* 
O DIRETôRIO CENTRAL DO ONG TOMA 

CONHECIMENTO DA POSIÇÃO E ALTITUDE 
DO NOVO PONTO CULMINANTE DO BRASIL 
- A propósito do Pico da Neblina, objeto 
de recente comunicação feita ao ltamaratl, o 
general Ernesto Bandeira Coelho, chefe da. Pri
meira Comissão de Limites (Divisão), fi!Z on
tem, perante o Diretório Central do Conselho 
Nacional de Geografia .(IBGE), uma exposi
ção em que afirmou estar definitivamente es
tabelecida a . localização em território brasi
leiro do Pico da Neblina. 

Acentuou o conferencista que o Impor
tante acidente orográfico situa-se Inteiramen
te em território brasileiro e é o mala elevado 
do pais, culminando a uma altitude de 3 014 
metros acima do nivel do mar e distando 
687 metros da faixa :fronteiriça. 

Adiantou o chefe da l.• Comissão de Li
mites que foi Igualmente reconhecido outro 
pico cortado pela linha de limites com a 
Venezuela, e tendo a altitude de 2 992 me
tros. Trata-se do segundo ponto culminante 
orogrãflco do Brasil, até então sem denomina
ção, e ao qual foi dado o nome de Pico 31 
de Março. 

os acidentes geogrãflcoe, ai;i.tes sobrevoados 
por várias expedições, foram préviamente foto
grafados pela Fôrça Aérea Brasileira, cuja 
cooperação contribuiu para o êxito da expe
dição que vem de fixar a altitude e posição do 
discutido .acidente da fronteira. ' 

O rato Implicam na alteração da carta 
geográfica do Brasil e será objeto de um próxi
mo debate entre o general Ernesto Bandeira 

e os técnicos do Conselho ~acional de Geo
grafia . 

MINISTÉRIO DA GUERRA 

CURSO SOBRE EMPRt:GO DE HELICôP
TEROS EM LEVANTAMENTOS CARTOORA
FICOS - Patrocinado pelo Serviço Geográfico 
do Exército reallzou-.se durante o mês de· 
junho corrente, na Guanabara, um curso de 
preparação objetivando o emprêgo de helicóp
teros nos levantamentos e medições cartográ
ficas. 

O Curso teve Início com uma aula prática 
do coronel Rubens Onofre de . Morais, tendo 
sido utlllzado na ·ocasião um aparelho "Hu
ghes-200" cedido pela Sacta. O Sumaré foi o 
local escolhido para as operações de Instrução, 
tendo estado presente, entre outros oficiais, 
o coronel Carlos Braga Chagas, subdiretor 
técnico do _SOE. 

Segundo o coronel Rubens Onofre, respon
sável pelo Curso de Estudos e Aplicação Prá
tica do Telurômetro, a utilização de helicóp
teros em levantamentos cartográficos vem 
sendo posta em prática com vistas à moder. 
nlzação de tais tipos de tarefas, estando nas 
cogltações de SOE a compra de um moderno 
"Hughes-OH-SA" a jato para ser empregado 
em tarefas .dessa natureza. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

NOVA EDIÇÃO DE "BRESIL 1964" - O 
Embaixador Francisco Oualberto de Oliveira 
reuniu a Imprensa na Sala Pedro II, do Ita· 
marati, com o fim de divulgar a edição do 
livro Brésil 1964, pequena enciclopédia sôbre 
a situação administrativa, polltica, flslco
demográfica, social, cultural e econômica do 
pala, tendo anunciado na ocasião o próximo 
aparecimento da edição em Inglês da mes
ma obra. 

O livro Brésil 1964 é um resumo atuali
zado do Brastz 1960, que alcançou grande su
cesso, · estando sua edição esgotada desde o 
ano passado. Em vez de sete, traz oito capl
tulos denominando-se o nôvo "Esporte e Tu
rismo". O livro foi Impresso em papel blblla 
Inglês, pelo Servtço Grãflco do IBOE , 

Em 1932, o então Departamento Econômi
co do Itamaratl começou a publicar o livro 
Brastz, que teve até o ano de 1965 dez edições 
em português, uma em francês, oito em Inglês 
e uma em alemão. Devido ao encarecimento 
do custo, o livro, que divulgava as posslblll
dades e recursos do Brasil, foi Interrompido, 
até que em 1959, quando assumiu a direção 
do Departamento de Admll:ilstração o embai
xador Antônio Azeredo da Silveira, aceitou 
êste a Incumbência de sua feitura, sendo en
tão criado, para elaboração do volume, um 
grupo de trabalho chefiado pelo embaixador 
Gualberto de Oliveira. 

O volúme, Impresso em duas côres, tem 
666 páginas, 140 fotografias, 10 mapas, 10 de
senhos, 53 grãflcos e 364 tabelas, trazendo ain
da três encartes com um mapa do Brasil em 
nove côres, edição de 1964 pelo Conselho Na
cional de Oeogra!la; um mapa de turismo 
com a lndlcaçAo das principais cidades colo
niais e estações de água, elaborado pelo Prof. 
Gonçalves Crlstlno; e um quadro com os 
sim bolos nacionais . 
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MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

NAVEGAÇÃO NO PARNAíBA - O presiden
te da Repúbltca aprovou exposição de motivos 
do ministro da Viação, marechal Jua.rez Tá
vora, autorizando a assinatura do convê'n.!o 
entre o DNPVN e a Companhia Hidrelétrica de 
Boa Esperança, para a construção das eclu
sas na barragem de Boa Esperança, no Ptauf, 
destinadas a impedir a interrupçA.o à navega
ção naquele ponto do curso do rio Parnaíba. 
O convênio posstb111ta ao MVOP a realização, 
o quanto antes, como medida preltmtnar, dos 
estudos e projetos ·das · obras de navegação, 
uma vez que obras para construção da barra
gem já foram Iniciadas, sendo urgente a In
clusão das eclusas nos cronogramas da obra. 

A usina hidrelétrica de Boa Esperança, 
no Ptaui, é tida como obra capaz de redimir 
aquêle estado, tirando-o da condição de uni
dade mais pobre da Federação, com o surto de 
industrialização que irá provocar na área. .A 
barragem, porém, não deverá interromper a 
navegação do Parnaíba para o que o DNPVN 
assentou· bases do convênio com a COHEBE, 
emprêsa de economia mista em que o go
vêrno federal tem a maioria das ações e que 
é a encarregada da construção das obras. 

Pelo convênio, caberã ao Departamento o 
custeio das obras e a COHEBE a realtzação 
dos trabalhos, considerando a conveniência da 
unificação administrativa no recinto das 
obras, de chegar-se a soluções não confiltan
tes com as demais flnaltdades do empreendi
mento, bem como as vantagens econômicas 
da! advindas. 

Sociedade de Economia Mista 
PETROBRAS 

A PETROBRAS NO ANO DE 1964 - A 
Revista Petrobrás n.0 214, referente a mato/ 
junho de 1965, ano XI, insere matéria em que 
relata o balanço das atividades da Petrobrás 
durante o ano de 1965,- da qual publtcamos 
os trechos que seguem: 

O balanço energético dos últimos dez anos, 
feito por técnicos da einprêsa, revela que em 
1964 a energia consumida no Brasll, originária 
de tôdas as fontes, alcançou o equivalente a 
38 mllhôes de metros cúbicos de petróleo, cor
respondendo a um incremento da ordem de 
87% em relação a 1964. No mesmo periodo, o 
consumo de derivados cresceu 104%, devido, em 
parte, à Implantação do parque nacional de 
refino e a produçA.o dos campos baianos. 

Combustfvets Uqutdos, que em 1954 re
p·resentavam 44% do consumo global de ener
gia, atingiram 48% em 1964, enquanto os só
Udos (lenha, carvão mineral e vegetal e baga
ço de cana). desceram, em Igual período, de 
33 para 25%. Quanto à energia hidrelétrica, 
participando com 23% da demanda total de 
1954, passou a 27% em 1964. Isso graças ao 
aproveitamento dos recursos hidrelétricos do 
pais, cuja potência Instalada passou de 2,8 mi
lhões de kW, em 1954, para 7,1 mllhões de kW, 
em 1964. 

Também a parcela de energia importada 
que em 1954 correspondia a quase 47% (sob 
a forma de carvão mineral, petróleo e deriva
dos) , em 1964 estava reduzida a 35%. 

As Importações de petróleo vêm onerando o 
pais em cêrca de 221 mllhões de dólares anuais. 
:S:Sse dispêndio tende a crescer em quase 
USS 30 mllh6es anuais, a não ser que a pro
dução Interna venha a cobrir o aumento da 
demanda. 

A anállse da conjuntura energética prevê 
modificações na estrutura do consumo de 
energia do pais nos próximos anos, Justifi
cam a previsão os seguintes sintomas: a) re
dução no Incremento da demanda de com
bustivets l!qutdos; b) maior participação dos 
combustfvets sólidos, graças à crescente ut11t
zação do carvão mineral braslleiro na expan
são do parque siderúrgico { êsse consumo deve
rá trtpltcar no período de 1964/70); c) dúpll
cação do potencial elétrico, nos próximos anos 
(de 7,1 para 14 mllhões de kW). 

O consumo de derivados de petróleo, no 
ultimo decênio, passou de 9,3 mllhões de me· 
tros cúbicos, para 18,7 em 1964 . l!:sse aumento 
não foi uniforme. Ocorreram variações de es-

trutura, tais como o decréscimo acentuado de 
alguns derivados claros e médios (gasolina pa
ra aviação e querosene de uso doméstico) em 
contraposição a atimentos consideráveis no 
consumo de gás Uquefetto, asfalto, óleo diesel, 
querosene para aviação e, em menor éscala, 
gasolina automotiva e óleo combustível. 

Em 1970, a demanda global de combustí
veis básicos será da ordem de 75 700 metros 
cúbicos diários, ou seja, perto de 477 mil barris. 
Ainda segundo previsões, o consumo global de 
energia, no Brasll, que atualmente é de 38 
mllhões de m•, equivalentes de petróleo, atin
girá, em 1970, o equivalente · por dia a 61 
mllhões de metros cúbicos. Isso significa que. 
se tôda a energia consumida no Brasil fôsse 
originária do petróleo, nosso pafs teria um 
consumo diário de um mllhão de barris. 

O ponto alto das atividades de ·exploração 
e de produção, em 1964, foi a delimitação e 
afirmação de Carmópolts, em Sergipe. 

Foram concluídos, em todo o território 
nacional, 233 poços {contra 219 do ano an
terior, num total de 265 642 metros perfura
dos. Dêsses. 142 são produtores de óleo, 4 de 
gás, 5 de água e 72 secos. 

Els alguns resultados da programação ex
ploratória: a) demonstração do potencial de 
acumulação do óleo na bacia de TUcano 
Sul, na Bahia; b) locação de perfurações sub
marinas na plataforma continental brasllelra, 
agora em bases mais racionais, graças à reava
liação dos dados: e) término do levantamento 
gravtmétrtco submarino da bafa de Todos os 
Santos; à) presença de óleo nas águas de Ma
çuf, fazenda Imbé, Jtrtbatuba e Massapê. 

Examinemos as atividades em cada uma 
das bacias sedimentares: 

Acre - Trabalhos de gravlmetrta, geologia 
de superfície e resultados de sondagem explo
ratória, no Acre e no Alto Amazonas mostram 
que a bacia acreana é de "reduzido significa
do" . Exploração suspensa. 

. Ama2ônica - A área central do vale ama
zônico, situada a leste dos poços de Maués, 
seguindo em direção ao vale do rto Urubu, 
até o rio Tapajós é "possivelmente favorável 
à acumulação de hidrocarbonetos gasosos" . 

Marajó, Badafós e Bragança - Avaliações 
nas duas prtmetras indicaram-nas como "sem 
prospecttvtdade". Na bacia de Bragança-Viseu, 
o poço de Emboraf Grande revelou a presença, 
a partir de 1 770 metros, de "folhelhos pretos 
com a mesma idade dos sedimentos da bact&. 
de Barretrlnhas". Espera-se a Interpretação 
final do resultado gravlmétr1co. 
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Maranh40~Plaut - Grande concentração 
de esforços, at.ravés dos métodos de geologia 
de superflcle, com vistas à "seleção de áreas 
mais favorávets pars petróleo". · 

Barretrinhas _: Trabalhos de gravtmetrla e 
sísmica levam, aos poucos,- ao esbõço dos trends 
regionais estruturats, onde "devem estar loca
llzadas as estruturas mais favoráveis à acu
mulação de óleo". Uma equipe de reflexão 
concentrou-se nas áreas do poço estratigráfico 
de TUtóla e do pioneiro de Bom Gôsto, cujos 
"iodlclos de hidrocarbonetos multo as valori
zaram". Espera-se para 1965 a seleção de áreas 
comerciais. • · 

Alagoas-Sergtpe - Essa bacia passou a for
mar a Região de Produção do Nordeste, a par
tir de 1964, graças aos campos de Tabuleiro 
do Martins e Co<iuelro Sêco, em Alagoas, e 
de Carmópolls, em Sergipe. Os trabalhos de 
desenvolvimento do campo de Carmópalls dão 
um volume de óleô tn sttu de 174 600 000 me
tros cúbicos (1 bilhão e 100 milhões de bar
·rls), na área provada de 25 quilômetros qua
drados. Espera-se que o desenvolvimento do 
campa eleve a cifra para perto de dois bilhões 
de barrts. Outro ponto a mencionar é a aber
tura de novas perspectivas de produção de 
petróleo nas áreas llmltrofes da Plataforma 
de Sergipe. 

Recõncavo-Tucano-Jatobá - Registrou-se 
nessa· região a "maior concentração dos esfor
ços exploratórios, em todo o Brasil". O Re
côncavo é considerado área de "prioridade pri
meira na exploração", por serem ótimas, all, 
as perspectivas de aumento das reservas e :ia 
produção, a curto prazo. Principais ocorr@ln
clas na bacia: a) reconhecimento da geologia 
de superftcte desde a região de Almada até o 
Espírito Santo, em áreas de lnterêsse a sudoes· 
te de TUcano Sul e na área Csndelas-Fazenda 
Caruaçu-Mapele; b) conclusão do detalhe gra
vtmétrtco da baia de Todos os Santos e do 
levantamento semldetalhado do litoral da Ba· 
hla e Inicio de idêntico trabalho na área de 
Santo Amaro-Candeias-Mapeie. Também to
ram executados detalhes nas áreas de Arsçás, 
Humaltá, Maçacarás-Cicero Dantas (TUcano 
Central), Aramar! e Sátiro Diaa-Qulxabelrinha 
(Tucano Sul); trabalhàs gravimétricos em 
Arco Verde (bacia de Jatobá) - Pernambuco 
e Muriti (Tucano Central) ; c) trabalhos de 
stsmtca em Pontal e Qulxabelrinha (Tucano 
Sul) e de refraçdo no Tucano Norte, Tucano 
Central e Jatobá; trabalhos de detalhe e semi
detalhe em Sãtlro Dias, Inhambuoe, Santa 
Rita, Riacho da Conga e Pontal (Tucano Sul); 
e, flns:tmente, trabalhos de detalhe com refle
xão nas áreas de Pedra do Salgado, Imbé e 
Fazenda Azevedo; d) eletrorreststtviãaàe: son
da&:ens na área de Mata-Catu, trabalhos es
tendido até às áreas de Camaçari·Caplvara 
e fazenda Boloeba; reconhecimento geo-elétrlco 
na área de Almada. 

Em decorrência dêsses trabalhos, chegou-se 
às seguintes conclusões: a) pequena acumu
lação de gás na l\rea ao extremo nordeste do 
allnhamento estrutural de Quererá-Qulxabel
rinha, mas nenhuma Importância comercial 
para a produção de óleo; b) reserva de pouco 
mais de um bilhão de metros cúbicos de gás, 
a 30 quilômetros do r.ampo de Buraclca, con
siderada a descoberta de htdrocarbonetos, até 
o momento, mats stgniftcattva, sob o ponto 
de vista econômico, de tõda a bacia do TU· 
cano Sul; c) descobertas de petróleo em Ma
çul (34 m• - 214 barris - diários, por aur
gêncla), Fazenda Imbé (dois poços produzem 
70 m• - 440 barris - diários, cada, no reser
vatório São Paulo-Catu, Já conhecido do cam
po de Taquipe) e Jlribatuba (poço pioneiro 
descobridor com produção de 25 m• por dia 

- 157 barris), com perspectivas de deseovol· 
vlmento da área produtora para Sul e Sudes
te. Na área de Massapé, cujos testes defini· 
tlvos de avallação do poço descobridor Indica
ram capacidade de produção de 10 m• diários 
(63 barris), há perspectivas de desenvolvimen
to, além do aumento sens!vel da produtivida
de do poço. Ainda em 1964, foi poss!vel com
pletar o segundC? poço de B1riba, como pro
dutor potencial de gás; O.) prosseguem os 
testes, feitos por três sondas slmultãoeamente. 
da estrutura de Mapele-Aratu, que se apre
senta bastante promissora. os resultados da 
sondagem de Inajá dlmlnu!ram as perspecti
vas petrol!feras da bacia de Jatobá, o mesmo 
ocorrendo no Tucano Norte, com a conclusão, 
a 4 109 metros de pro!Undldade, do poço de 
Raso de Catarina. • 

Dos 233 poços perfurados pela Petrobrás 
em 1964 (265 642 metros), 187 (190 315 metros) 
o foram na região de prodl1ção da Bahia, o 
que dá uma Idéia da Intensidade dos traba
lhos all concentrados. Dos poços terminados, 
22 tiveram sua profundidade final abaixo de 2 
mll metros. 

Paraná - A semelhança do que ocorreu 
nas bacias paleozóicas do Amazonas e Plau!
Maranhão, as atividades exploratórias na ba
cia do Paraná, em 1964, foram reduzidas ao 
mínimo. Não obstante toram realizados tra
balhos exploratórios nos vales dos rios Sepo
tuba, alto Paraguai, na região a leste de 
Culabá, em Passa Dote, Dourados (Mato 
Grosso), Campa Grande, Rio Brilhante e Ta• 
quara Verde. 

Súmula das atividades de pesquisa: geo
logia ·de superflcle, 180 turmas-meses; gravl· 
metrla, 153,3 equipes-meses; slsmografla, 144 
equipes-meses; eletrorreststlvldade, 31,5 equi
pes-meses; perfuração exploratória, 459 sondas-
meses. · 

Protiuçdo e reservas ...,-- Em 1964, a produ· 
ção brasileira de petróleo foi de 5 296 229 me· 
troe cO.blcos (33 313 280 barris), dos quata 
5 279 436 provenientes da região de produção 
da Bahia . A produção de gás elevou-se a · 
531715156 m•, originada tôda ela dos campos 
baianos . A de liquido de gás natural fol 
132 242 m•. 

As reservas de petróleo, recuperáveis par 
métodos primários, foram avaliadas, em 31 de 
dezembro último, em 107,13 milhões de metros 
cúbicos (673 847 700 barris) . As de gás natu
ral, também recuperávets por métodos prlmã
rios, foram avallad88, na mesma data, em 
16 529 milhões de metros cO.blcos. 

Quanto à recuperação secundária, o relató. 
rio anuncia o próximo inicio de "operações 
de Injeção de água em larga escala nos campos 
do Recôncavo" (Taqulpe, Cassarongongo, Bu
racica, AJZua Grande, Candeias, Dom João Mar
Norte e Dom João Mar-Sul) . tSIM! processo de 
.recuperação secundária foi decidido após exaus
tivos estudos. Seu ob.!etlvo - ao lado· de ou
tras providências, tais como a aquisição de 
unidades de limpeza e outras - será reduzir 
o decllnlo natural dos campos desenvolvidos e 
repor a produção nos nivele anteriormente co
nhecidos. 

Assinale-se ainda que 1964 foi o ano do 
Início do escoamento, pelo te1minal de Jara
guá (Maceió), do petróleo de Tabuleiros do 
Martins. · 

Em 1964, as refinarias da Petrobrás pro
cessaram 15 046 744 metros cúbicos (94 6 00.9 
barris) de petróleo, corresp1:mdendo a 82,7 do 
total processado no pais. A quantidade de 
óleo nacional processado foi de 5 385 304 m• 
(33 873 562 barris), representando 35,8% do 
consumido pela Petrobrás. Inclui tôda a pro
dução de petróleo dos campos da Bahia e 
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alagoas, polB pela primeira vez em sete anos 
não houve exportações. Sua absorção ocorreu 
na seguinte forma: 44% pela Refinaria Lan
dulfo Alves (Matarlpe), 39% pela Refinaria 
Presidente Bernardes (CubatA.o), 16% pela Re
finaria Duque de Caxias Campos Eliseos) e 
ltP6nas 1 % pela Refinaria de Mangulnhoe 
!(Guanabara) . 

A preocupação dominante foi elevar o refi
no dos derivados claros de maior rentabilidade 
lfgasollna, querosene e gás liquefeito de petró
(lio). Assim, a produção de OLP superou em 
119% a do ano anterior, devido à entrada em 
operação da Unidade de Craqueamento cata
Utlco da Refinaria Duque de Caxias e ao 
maior proceSBamento de liquido de gás natural 
pela Refinaria Landulfo Alves. Outra Conse
qüência imediata do funcionamento da UCC 
da REDUC foi a redução do consumo de 
chumbo tetraetlla, aditivo misturado à gaso
lina, para aumentar o seu indice . de octanas. 
A produção de derivados em geral, pelas refi
narias da Petrobrás, expandiu-se em 4,4% em 
confronto com 1953, sendo em 1964 de 14,3 ml
lh6es de metros cúbicos (88 078 87Q barrlB) . 

Na Refinaria Duque de Caxias, entrou em 
funcionamento, em 1964, além da UCC, a 
Unidade de Descarbonização a Propano, desti
nada a reduzir a pr0<1ução de óleo combustí
vel de alto ponto de fluidez. A entrada em 
funcionamento dessa unidade, juntamente 
com a UCC, completa o . projeto integral da 
Refinaria (fase 2). 

Testes real1zados nas refinarias Duque de 
Caxias e Presidente Bernardes mostram ser 
poesivel a produção de querosene para jato, 
cuja demanda vem crescendo vertiginosamen
te, graças ao desenvolvimento da aviação co
mercial brasileira. 

Na Refinaria Landulto Alves, há a regis
trar o Inicio da produção, em agôsto de 1964, 
da Unidade de Hexano e a entrada em opera
ção dos sistemas de desaallnação, instalados 
em duas Unidades de Destilação, permitindo 
um incremento ·de 10%, sôbre 1963, na produ
ção de derivados. 

Per111>ectivas -=-Dentre as medidas a curto 
prazo, a Petrobras prevê a ampliação imediata 
da Refinaria Duque de Caxias para 25 mil 
m 8/dia (150 mll barris por dia de operação). 
Também está programada a ampl1ação da Re
finaria Landulfo Alves para 9 500 m•/dia (60 
mil bpdo), que devera estar concluída até 
1966. A& refinarias Alberto Pasqua11ni (Rio 
Grande do SUi) e Gabriel Passos (Minas Ge
rais), em construção, tiveram seu projeto des
dobrado em duas fases, a fim de permitir o 
andamento mais rápido da obra . A fase I, que 
compreen;de a constr'llção das unidades de 
destllação atmosférica e de tratamento dos 
produtos, será a responsável pela maior parte 
da produção global dessas Refinarias. Espera.
se que, no · fim de 1966, essa fase esteja con
cluída. Prevê-se, também, a . ampllacão do 
parque de refino na região geo-econômlcà de 
são Paulo, de uma capacidade adicional de 
14 300 m 3/dia (90 mll bpdo) e a construção 
de uma refinaria para processar 3 180 m 3/dla 
(20 mil bpdo). no Nordeste. 

Na REDUC, foram tomadas providências 
Iniciais para a construção de um conjunto 
industrial para a produção de lubrificantes 
parafínicos e naftênlcos, com capacidade para 
abastecer o mercado nacional até 1972. 

Em 1964, houve forte redução na produ
ção de nitrogenados, na Fábrica de FertiUzan
tes (Cubatão), em conseqüência de falhas de 

· equipamento, que prolongaram as paradas 
para manutenção. Várias providências foram 
tomadas para melhorar as condições opera
cionais, o que permitirá elevar agora os níveis 

de produção. Essas medidas já se fizeram sen~ • 
t.lr no aumento da produção, regtstrado nos 
últimos meses de 1964. A produção de nitro
cálcio já proporcionou· ao pais uma economia 
de dlv!Bas da ordem de USS 15,5 milhões. As 
Unidades de Propeno e Eteno registraram um 
acréscimo de produção de, respectivamente, 
33,5% e 6,1% em relação a 1963. · 

COPEV - A produção de borracha sinté
tica, do Conjunto Petroquimlco Presidente Var
gas, foi de 32,8 mil toneladas, o que representa 
um acréscimo de 9,3% (26,9 mil toneladas -
1963) em relação à produção do ano anterior. 
Delas, 27,7 mil toneladas foram colocadas no 
mercado Interno (contra 25.S m11 toneladas em 
1963), 5,1 mil toneladas (1,5 mil toneladas em 
1963), no valor de 2,3 milhões de dólares (USS 
655 mil em 1963). As operações do COPEV re
sultaram num faturamento de Cr$ 23,l bilhões, 
contra CrS 8,4 bilhões em 1963. 

Em outubro de 1964, a REDUC Iniciou os 
fornecimentos de resíduos aromáticos, maté
ria-prima eQlenclal à fabricação de negro-de-
fumo. · 

Projetos - Face ao crescimento do mer
cado consumidor, a Petrobrás planeja a ex
pansão das seguintes unidades, tôdas loca11-
zadas na Refinaria Presidente Bernardes: a) 
Eteno, para 100 toneladas/dia; b) Propeno, 
para 60 toneladas/dia; e) Amônia, para 140 
toneladas/ dia. 

Foi programada a construção das seguintes 
novas unidades: a) Et1lbenzeno, com capaci
dade de 23 mil toneladas/ ano; b) Estireno, 20 
mll toneladas/ano; c) Tetrâmero de Propeno, 
40 m•/dla; d) Dodecllbenzeno, 10 mil tonela
das/ ano; e) Fábrica de Uréia, 250 toneladas/ 
dia. 

A Superintendência da Indústtia.Uzação do 
Xisto Intensificou os trabalhos de construção 
da usina protótipo, para processamento do xisto 
da Formação Iratl, em São Mateus do Sul, Pa
raná. Flnnados contratos para a elaboração 
do projeto da área de dessul!uração de gases 
e recuperação de enxôfre e para o projeto e 
construção da estação de tratamento de água. 
Aeslnados contratos e convênios com a Cla. 
de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e com 
o govêrno paranaense, para fornecimento de 
água potável à usina de São Mateus do Sul, 
os quais abrangem ainda o aparelhamento do 
hospital da cidade e financiamento das obras 
da rodovia que liga Curitiba e São Mateus 
do Sul. 

Foi aberta a mina experimental, destina
da a fornecer matéria-prima para o processa
mento. Outro fato digno de registro foi a re
tomada dos estudoe para a Industrialização dos 
xistos terciários do vale do Pa.ralba.. Prosse

. gulram as obras de remodelação da Usina Pllôto 
de Tremembé (SP) para permitir o processa
mento em condições mais próximas das que 
serão adotadas ria Usina Protótipo de Iratl. 

Em 1964, foi Incorporado à frota de petro
leiros da emprêsa o NT "Presidente Epltáclo 
Pessoa", de 31 400 tdw, construido na Iugoslá
via, passando assim a 595 539 tdw a capacidade 
da FRONAPE. Proesegulu a construção de 
seis petroleiros de 10 500 tdw, em estaleiros 
nacionais. Essas unidades começarão a ficar 
prontas a partir dêste ano. 

A Frota Nacional de Petroleiros transpor
tou, no ano passado, 13 milhões de toneladas 
métricas de óleo bruto e derivados, sendo 5,5 
milhões no longo curso e 7 ,5 na cabotagem. 
A êsse transporte correspondeu uma produ
cAo de 25,l bilhões de toneladas-milhas, sendo 
20,4 bilhões no longo curso e 4,7 na cabota
gem. Para tanto, foram utilizadas 599 600 tdw 
de navios próprios e cêrca de 495 000 de navios 
afretados, num total de 1 094 600 tdw. 
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Em 1964,- e. receite. total de. FRONAPE 
alcançou Crt 77,4 bllhões, tendo o custo total 
alcança.do 69,1 bllhões. Resulte.do econômico 
positivo de Cr$ 8,3 bllhões . 

Quanto e.os termine.is, registraram o se
guinte movimento: "Almirante Alves Câme.
re." (Madre de Deus, Bahia.), visitado por 400 
navios, que embarcaram 4,1 milhões de metros 
cúblcos de petróleo e derivados: "Almirante 
Te.mande.ré" (Guanabara) , recebeu 441 · navlos, 
que movlmente.ram 9,6 mllhões de metros 
c\1bicos de petróleo bruto e dertvados. 

Fdbrl.ca de Asfalto de Fortaleza - Con
cl!udo o projeto lndustrle.l e o de. estação de 
tratamento e coleta de água. dos poços . Pros
seguiram os estudos de solos e fundações .. 
Contra.te.dos os projetos de arquitetura. dos 
prédios a serem edlflce.doe . Montagem e lnsta
lação de e.cessórlos dos 17 tanques do Parque 
de Armazene.gero . Complete.dos oi to poços pe.re. 
captação e _ distrlbulção de água . 

Conjunto Petroqutmtco da Bahia - A re
formulação do projeto lnlcle.l permitiu aumen
tar pare. 200 e 250-- toneladas por dia, respec
tl ve.men te, e. capacidade de.a Unlde.des de Amô
nia e Uréle., gre.çe.s à ge.re.ntie. de suprimento 
de gás ne.ture.l. EsSe. modltlcação reduzirá o 
dispêndio de dlvlsas na execução do projeto 
e o custo da operação. A energla será forne
cida. pele. Companhle. Hidrelétrica. do SAo 
Francisco. 

Re/tnarl.a Gabriel Passos (MG) - Trata
mento prlorttário às lnstale.ções de armazena
gem de produtos claros e de. Base de Provi
mento, obJetive.ndo sue. conclusão antes do 
término de. construção do OleOduto Rlo-Belo 
Hortzonte, de modo a poeslblllte.r o transporte 
de destllados, enquanto não se lnlcla o retino. 
Dentre as obras desenvolvidas no exercicio, 
se.Uente.m-se: Base de Provimento, parque de 
tanques, barragens de e.cumulação, segurança 
e drenagem deflnltlva e canal prlnclpal. Era 
de 17% o montante de. obre. concluido. até 
31-12-64 . 

Oleoduto Rio-Belo Horl.zonte - constru
ção da Unha-tronco lnlclade. no segundo se
mestre de 1964 . Taxa de execução de. obre., 
em 31-12-64: 60% . Conclusão prevista pare. o 
segundo semestre de 1965 , Na Estação de Cam
pos Ellseos (1 .• estação de bombeamento do 
sistema), fabrico, montagem e plnture. final 
de seis tanques; lnterllgação dêstes e.o Con
junto Petroquimlco Presidente Ve.rge.s, à Re
fine.ria Duque de Ce.xle.s e · e.o Termlne.l Me.ri
tlmo Almlre.nte Te.mande.ré (GB); térmlno 
de. montagem da subestação e.be.lxe.dore. de 
tensão. conclusão dos edificios de. casa de 
Bombas, Almoxartfe.do, Oflclna de Manuten
ção e fundações do prédio de. Admlnlstração. 
Na Estação intermediárle. de bombeamento 
(Te.plnhoã) , encerre.de. e. construção civil de. 
Case. de Bombas e do prédlo da Administração 
e concluídos os trabalhos de terraplene.gem 
pare. e.mplle.çáo de. área destlnade. à subestação 
e.baixe.dora. A montagem da linha de alta ten
são, pele. CEMIG (Centrais Elétricas de Minas 
Gere.la) , com financiamento de. Petrobrás, ti-

• ('OU pràtlce.mente concluida. 
Terminal Marttimo Almtrante Barroso 

(SP) - tndlce de execução das obras, e.tin
gido em 1964, 14,9% . Prontos 19% de. constru
ção. Execute.dos o levantamento be.tlmétrlco 
do ce.ne.l de e.cesso e. superpetrolelros. Novos 
estudos rele.tlvos a fundações. Firme.do con
tra.to para elaboração do projeto de. linha 
de transmissão de energle. que suprtrá o Ter
minal . índice de execução de 64% das obras 
me.ritlmas. Na. estação lnicle.l, prosseguiram as 
fundações de tanques e outras estruturas espe
pie.ls, re.brica.ção e montagem dêsses tanques. 

Foram também conclulda.s as fundações do 
prédio do restaurante, na. área de. Admlnlstra
Ção. Inicie.dos os serviços de terre.plene.gem do 
OleOduto Uganda o termlne.l maritlmo à Refi
ne.ria, localize.da em Cube.tão. 

Re/tnarl.a Al.berto PasquaHnt (RS) 
Concluldoe os edlf!clos de Recepção e Entrada 
Centro de Treine.menta, Restaurante e Servl.: 
ços Médicos. Prosseguiu a construção dos 
prédlos de Segurança Industrtal, Superlnten
dêncle. Executlve. e Produção e Laboratórto. 
Na área lndustrlal : te.brtce.ção e montagem de 
52% dos tanques de armazenagem; iniclo de.s 
fundações de. Unidade de Destlle.ção Atmosté- . 
rlca, diques, rêdes de águas oleosas, esgotos, 
luz e fôrça.. Excluindo a construção do Termi
nal Me.ritlmo Almirante Soares Dutra, Oleodu
to Tramandai-Canoas e Base de Provimento, 
em fins de 1964 he.vlam sido e.lce.nçe.dos 24,1% 
de execução de. obre. . 

Terminal Almirante Soares Dutra e Oleo
duto Tramandat-Canoas (RS) - Práticamen
te concluido todo o projeto de engenharia de 
detalhes. Proáseguiu e. colete. de de.dos ocee.no
grátlcos de. costa. de Trame.nde.i . Termine.dos 
Almoxarifado, Prédlo de Transporte e Segu
rança e Castelo d'Agua. Montados cêrce: de 
70% dos tanques de armazenagem de óleo cru. 
Ultlmade. e. construção de uma Unhe. telefô
nica ligando o Terminal à Reflne.rte.. Previsto 
pare. êste e.no o inicio de. construção do oleo
duto próprtamente dito. 

Nas unidades já em funcionamento, mere
cem registro as seguintes obras e projetos: 

Re/inarl.a Landulfo Alves (BA) - Além 
de. conclusão de. Unlde.de de Hexano, que abas
tecerá de solventes tOdo o Norte e Nordeste, 
foi dada. especle.l atenção à melhoria do suprt
mento de água doce e salga.de., pare. refrtgera• 
ção. Além da adoção de medidas para malar 
rendimento das unidades de Lubrificantes e 
Pe.raflne., lnicle.re.m-se estudos pare. a constru
ção de nove. Unidade de Pe.re.nna . Atrlbuide. à 
RLAM_ a construção da Fábrlca de Asfalto de 
Madre-de-Deus, cuja térmlno está prevl.sto pe.ra 
fins de 1965. Foram alnde. executados em 
1964 trabalhos de sondagem, terraplenagem e 
fundações dos tanques de óleo combustlvel, 
gasoUna e óleo dlesel. 

Terminal Marl.timo Almirante Alves C4-
mara (BA) - Prossegulre.m as obras de pavi
mentação de diversas vlas de acesso lntemas, 
montagem de. Central Telefõnlca e levante.men
ta ple.nlaltlmétrlco cadastral das áreas de Mi
riml, do Parque de Asfalto e da Vlle. de Madre 
de Deus . 

Re/tnarl.a Duque de Caxias (RJ) _,, Pe.re. 
ampllação da REDUC ficaram prontos os pro
jetos referentes e.: 1) Unidades de Destilação; 
2) Tubulação doe tanques de gasoUne. e die
sel; 3) Ampllação da Case. de Fôrça. 

Terminal Marl.timo Almirante Tamandarif 
(GB) - Conclulda a construção do gasoduto 
de OLP, e Uge.ção ao sistema de. Ilhe. d 'Ague. 
e As inste.lações de. Ilhe. Redonda. Montagem 
e lnterllge.ção, à rêlde, de dols tanques de ar
mazenagem, com ce.pe.clde.de para 131 500 e 95 
mll be.rrls de óleo cru, respectivamente . Pe.re. 
êste \1ltimo, concluido o slsteme. de incêndio 
e aquecimento lnterno. Construção de !e.rolete 
nas Pedras dos Me.ncéls de Dentro. pare. e.ten
der à Diretoria de Hidrografia e Navegação. 

Refinaria Presidente Bemardes (SP) 
Estudos relativos e. processamento, bem como 
o desenvolvimento de vários projetos, pare. me
lhor continuidade operacional, tanto no Setor 
de Utllide.des, quanto no das Unidades Indus
trie.Is . Ultimados os seguintes projetos: lnsta
le.ção elétrica de. tôrre de resfrle.mento; in-
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terligação da nova adutora com as unidades; 
sistema de ar comprimido para instrumentos. 
Prosseguiram diversas obras ligadas à constru
ção das nO'Vas Unidades de Pré-fracionamento, 
Reforma Catal!tica, Extração de Aromáticos 
e Plróllse de Etano. 

Em 1964, toram produzidos, a mais que em 
1963, cêrca de um milhão de metros cúbicos 
em combustíveis l!qutdos, pelas ·refinarias da 
Petrobrás. O faturamento bruto da Emprêsa, 
para terceiros, alcançou cêrca de crs 781 bi
lhões, cifra que excede de 121,4% a do ano an
terior. Adicionando-se a isso os fornecimentos 
Internos, êsse faturamento atingiu quase 
crs 982 bilhões. 

Duas grandes concorrências Internacionais 
foram realizadas para fornecimento de óleo 
cru, uma das quais para suprimento às refi
narias particulares. 

Medida de grande aicance foi o Inicio, a 
contar de fevereiro de 1964, do monopólio de 
tmportação de petróleo e derivados, pela Pe
trobrás. "Convém ressaltar - frisa o relató
rio - que a Instituição do monopólio das 
Importações de petróleo e derivados, além de 
permitir a diversificação das fontes supridoras 
de óleo cru ao pais, ainda criou condições para 
outra medida de grande alcance para a eco
nomia nacional, qual seja a da vinculação das 
importações de petróleo à exportação de mer
cadorias brasileiras (Decreto n.0 ? 392, de 25-6 
de 1964) ". 

O monopólio das Importações também pos
sibilitou a redução de preços .do petróleo bruto 
e dos derivados importados para revenda no 
mercado Interno (lubrificantes, OLP etc.); 

No decorrer de 1964, foram adqUlrldas 11,l 
mil toneladas de parafina, no valor de ... . 
USS 1 662 mil. Grande parte dessa parafina 
foi importada da Alemanha Oriental (moeda 
convênio). Isso possibilitou a venda do pro
duto no mercado Interno por um preço mais 
baixo, tendo em vista a diferença de taxa cam
bial para compras nos palses socialistas (64% 
das aquisições). 

A retração do mercado consumidor de as
falto determinou senslvel queda das vendas, 
colocando-as nos nlvels de quatro anos atrás. 

A borracha sintética obteve mercado na 
chamada Indústria leve de artefatos de borra
cha. A Indústria pesada (pneumático) man
teve o mesmo nível verificado em 1963. 

Distribuiçdo - Ainda em 1964 registrou-se 
grande Incremento das vendas diretas aos con
sumidores de derivados (149%). O Escritório 
de Distribuição de Petróleo vendeu 960 158 m• 
de derivados, contra 385 672 m• em 1963. 

No sentido de assegurar melhor funciona
mento das vendas diretas, a Emprêsa realizou 
Investimentos para construção de Bases de 
Provimento em Minas Gerais (Betim) e no 
Rio Grande do Sul (Canoas), tendo entrado 
em opêração, em 1964, a Base de Provimento 
de Ilhéus. Também foram realizados Investi
mentos em Instalações, bombas, tanques e 
outros eqUlpamentos de distribuição. No de
correr do ano passado, concluíram-se estudos 
para. ruturas bases de provimento em Mata.ri
pe, Duque de Caxias e São Paulo. Am.pllaram
se as vendas em Brasllta e Belo Horizonte, 
onde diversos postos de serviços, emprêSas in
dustriais e de transportes e entidades gover
namentais foram equipados com bombas e 
tanques. Ao findar o ano de 1964, a Emprêsa. 
contava com 22 postos de serviços e revende
dores de prOdutos de petróleo, sendo 6. em 
São Paulo, lf na Bahia e 5 em Brasllla. 

A partir de abril de 1964, o Conselho de 
Administração Iniciou a. realização de reuniões 

ordinárias nas diversas unidades da Petrobrás. 
Dezoito reuniões foram efetuadas, doze das 
quais fora da sede da Emprêsa. A diretoria 
Executiva realizou 122 reuntões e o Conselho 
Fiscal, sete. 

A 31 de dezembro de 1964, os cadastros de 
pessoal, na sede da Emprêsa, registravam a ad
missão de 488 empregados e a demissão de 
563, no decorrer do ano. 

CENAP - Além dos cursos em funciona
mento (ReflnaÇão, Engenharia de Petróleo, 
Manutenção de Equipamentos) foi Iniciado o 
de Petroquímica, também no n!vel pós-gradue.
tório. Sediados na Bahia, Guanabara e Rio 
de Janeiro, os cursos de pós-graduação espe
cializaram 131 técnicos em 1964. Para preen
chimento das 155 vsgas existentes para 1965, 
equipes especializadas visitaram 40 escolas su
periores, em 24 cidades, selecionando mais de 
mil candidatos. Vinte e nove técnicos inicia
ram cursos de especialização em n!vel mais 
eleva.do. Os programas Incluem etapas de es
tudo ou estágios em Indústrias. Cumpre men
cionar ainda a oportunidade concedida a 68 
estudantes (3 estrangeiros) de Geologia e de 
Engenharia de Minas, para que realizem está
gios nos próprios serviços do campo . · BOisas 
de estudos !or11m conferidas a 16 alunos de 
cursos de geologia doo pais. O COPEV recebeu 
dois estudantes de qulmica e um de enge
nharia mec.ãnlca. Cêrca de 4 mil empregadoa 
de diferentes unidades da Emprêsa, tiveram 
oportunidade de aprimorar conhecimentos. Di
versos seminários e cursos de relações huma
nas e liderança no Trabalho foram ministra
dos, visando ao aperfeiçoamento do pessoal ad· 
mlnlstratlvo. 

Prosseguiram as pesquisas sõbre craquea
mento catal!tlco em unldade-pllôto, visando 
sobretudo ao aperfeiçoamento das condições 
de operação da Refinaria Landulfo Alves (Ba
hia). Estudos foram realizados em tôrno do 
desempenho do catallzador da · Refinaria Du
que de Caxias (Rio de Janeiro), com base na 
análise de naftas prOduzldas por essa unidade. 
Prosseguiram os trabalhos para: a) aprovei
tamento do xisto retortado, como catallzador 
de craqueamento; b) extração de aromáticos 
de óleoa lubrificantes por fenol e furfural; e) 
tratamento de óleos lubrificantes por hidro
gênio. 

Nova estrutura - Em 1964, aprovada a 
departamentallzaçdo, iniciou-se a Implantação 
da nova estrutura da Emprêsa. sua caracte
rística básica é dividir o trabalho em funções 
gerais, atrlbuldas a órgãos subOrdlnados dire
tamente à Diretoria Executiva. A êsses ór
gãos cabe executar ou orientar a execução das 
atividades compreendidas em seu campo de 
atuação. 

A nova estrutura Integra as atividades 
operacionais em quatro Departamentos: Explo
ração e PrOdução Industrial, Transporte e 
Comercia!. Consolida as atividades de planeja
mento, orientação e acompanhamento em 6 
serviços (Material, Pessoal, Financeiro, Plane
jamento e Contrôle, Engenharia, Relações Pú
blicas) e duas consultorias (Jurídica e Eco
nômica) • Sua Implantação permitirá unifor
midade no tratamento dos problemas da 
mesma. natureza e a concentração dos esfôrços 
das unidades operacionais, na execução dos 
programas traçados. 

como resultado dessa reestruturação geral, 
Já começaram a ser rev!stas êste ano, os mé· 
tOdos e normas em uso na Emprêsa, com o 
propósito de adaptá-los à nova divisão do tra
balho e aumentar os índices de prOdutlvldade. 
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Certames 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO NORDESTE ~ 
No decorrer do I Simpósio eôbre a Iniciati
va Privada no Desenvolvimento do Nordeste, 
realizado na Federe.ção das Indústrias do es
tado de São Paulo, o economista Jua.rez Fa
rias, ex-chefe do Departamento de Indvstrlall
zação da SUDENE, proferiu palestra. tecendo 
considerações sôbre certos excessos de ordem 
burocrática que vêm embaraçando constderà
velmente a tramitação de projetos encaminha
dos pelos empresários à SUDENE e ao Banco 
do Nordeste. 

"Por vêzee - disse - há exigências até 
absurdas, como por exemplo as relativas à 
apresentação de farta documentação remissiva 
o que freqüentemente chega a desanimar". 
Posteriormente, um dos participantes do de
bate manifestou que, dadas as rápidas e pro
tundas mOdl!lcações de conjuntura., multas 
vêzes as emprêeas passam de situações desfa
voráveis a situações bastante promissoras, In
validando rígidas avaliações ou prognósticos 
baseados na documentação histórica. - con
cluindo que, via de regra, as referidas exi
gências apenas sobrecarregam os trabalhos de 
preparação doe projetos e de sua apreciação. 

Outro Item que, no entender do Sr. Jua
rez Farias, necessita de urgente revisão (l o 
relacionado com o sistema de Incentivos fis
cais e financiamentos criados plira. favorecer 
a Insta.lação de Indústrias no Nordeste. As 
normas a êsee respeito, disse, são multo rígi
das: "Ou uma emprêea. ·tem a.cesso total aos 
Incentivos ou não tem acesso nenhum - o 
que é um êrro. Na verdade, Indústrias de alta 
rentabilidade poderiam prescindir de incen
tivos; por outro lado, Indústrias que operam 
em atividades de' baixa rentabilidade não só 
teriam como Indispensáveis os . lncentivOI' 
como até mesmo mereceriam eubeldioe. É vital 
a adoção de critérios de estimulo e incentivo 
que levem em consideração a natureza. de 
cada projeto". 

A necessidade de se encontrar um melo pelo 
qual se pudesse examinar a "viabilidade adml
ntstratlva" de um projeto também foi colo
cada em destaque pelo ex-diretor do Departa
mento de Industrialização da SUDENE. l!:ste 
órgão, frisou, estuda cuidadosamente a viabi
lidade técnica e a viabilidade econômica. dos 
projetos que lhe alio submetidos. Mas seria 
extremamente útil, especialmente do ponto de 
vista do Investidor Interessado no projeto, que 
se pudesse saber algo de concreto em relação 
às possibilidades ou à "capacidade" adminis
trativa. do empreendimento, aspecto que ainda 
não é cogitado. 

Referiu-se ·também o técnico à conveniên
cia de se promover o mais depressa possivel 
o melhor entrosamento entre as equipes e os 
serviços do Banco do Nordeste do Brasil e 
da SUDENE, na parte rela.tiva à apreciação 
dos projetos. Industriais. 

l!:stee órgãos, em alguns casos, têm-se por
tado como dependências estanques: o projeto 
sai de um dêles e entra no outro para receber 
análises Idênticas. Seria possivel, multas vê
zee, atuar conjuntamente e unificar serviços, 
evitando perda de tempo. Com Isso, poder
se-la multiplicar a capacidade de trabalho 
das equipes dos dois órgãos que ora se dedi
cam às mesmas operações. Com freqüência 
surgem apreciações divergentes. O empresá
rio nunca sabe se seu projeto vai merecer pa
receres Idênticos no Banco do Nordeste e na 
SUDENE. 

Por último, o sr. Juarez Farias apontou a 
Imperiosa. necessidade de acentuar os estu
dos de oportunidades Industriais no Nordeste. 
Sugeriu que as universidades regionais exami
nassem as possibilidades de uma franca atua
ção nesse sentido, a exemplo, do que Já faz 
em certa escala a Universidade do Ceará, espe
cialmente na zona do Cariri. ":f:ste é talvez o 
maior problema do Investidor do Centro-Sul: 
saber onde e no que aplicar seu dinheiro. 
Os estudos a êsse respeito são absolutamente 
Insuficientes. Impressiona demais o fato de 
não se saber onde e no que aplicar a grande 
massa. de recursos financeiros recolhida ao 
Banco do Nordeste e que está sujeita. à erosli.o 
Inflacionária.". . / 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 
DA COMISSÃO OCEANOGRAFICA INTERGO
VERNAMENTAL - O capitão-de-mar-e-guerra 
Paulo de Castro Moreira. da Silva, delega.do 
brasileiro da reunião do conselho consultivo 
da Comissão Oceanográfica. Intergovernamental, 
realiza.da. em Roma, concedeu Importante en
trevista. à Imprensa. relatando os aspectos po
sitivos que o conclave trouxe para a pesquisa 
oceanográfica. brasileira.. 

A Comissão Oceanográfica Intergoverna
mental, disse o comandante Paulo de Castro 
M. da Silva, é um organismo da UNESCO, 
que se reúne de dois em dois a.nos para pla
nejar as pesquisas Internacionais e seu con
selho consultivo, composto de 5 pa.iees (Brasil, 
Estados Unidos, URSS, Alemanha. e França), 
reúne-se de seis em seis meses para deliberar 
sôbre medida.e a serem postas em prática.. 

Falando doe aspectos positivos da reunião 
de Roma o comandante Paulo de Castro res
saltou que o Canadá fornecerá ao Brasil quatro 
modernos marégra.fos, que serão insta.la.dos nas 
Ilhas oQeânlca.e de Fernando de Noronha. -e 
Trindade, na foz do Ama.zonas e a mil qull6-
metros rio a.cima, para estudar a propagação 
da ma.ré no oceano e a ressonância. da ma.ri' 
no rio Amazona.e. Explicou que hã dúvidas de 
que a maré oceânica. penetre no rio até gran
des distâncias de sua foz, mas também não se 
tem certeza. de que a ma.ré provoque o represa
mento do rio afetando o nlvel rio aclma, mas 
que com os marégrafos, será possível esclarecer 
definitivamente a questão. Revelou que o re
sultado é importante para a previsão do fe
nômeno das pororocas e para se tentar, no 
Amazonas, o que Já foi feito na França, em 
relação a.o rio sena, que também tinha poro
rocas. Na França foi construida. uma pequena 
bala artificial na foz do rio e isso permitiu 
filtrar a onda da pororoca., com a entrada. da 
água do mar no rio sem provocar distúrbios. 

Após a experlêlncla. no Ama.zonas, os ma.
régra.foe serão levados para o canal de Ma.racá, 
onde se observa. a maior maré da costa bra
sileira., que chega a 11 metros de amplitude, 
O estudo da maré no canál de Mara.cá servlrà 
para seu aproveitamento como fonte de energt• 
elétrica, coisa lmporta.ntleslma no Amapá, onde 
se descobriram grandes reservas de bauxita. 
A produção de energia. elétrica. com o apro
veitamento da maré do canal de Maracá pode
ria. proporcionar a produção de alumínio na
quele território . A produção de energia elé
trica. com o aproveitamento das ma.rés Já é 
feita na Françlt, suprindo um têrço das neces
sidades energéticas daquele pais . Trata-se de 
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represar as marés, na ocasião das cheias, com 
o conseqüente aproveitamento da fôrça hidráu
lica para a movimentação de turbinas. 

Prosseguindo em suas considerações o co
mandante Paulo de Castro disse que foi aceita 
a proposta brasileira no sentido da criação na 
.América do Sul de um laboratório de química 
do mar destinado a fornecer reagentes qulml
cos, em ampolas ou pllulas, aos navios e Ins
tituições latino-americanas que se dedicam às 
pesquisas oceanográficas. O projeto, que será 
financiado pela UNESCO, poderá vir a se de
aenvolver no Brasil, o que dará ao nosso pais 
a oportunidade de ut111zar nossos produtos 
qufmicos em escala continental e de ter, aqui, 
um magnifico centro de formação de qulmlca 
do mar. 

Il CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTO
GRAFIA - Com a cooperação da superinten
dência das Comemorações do IV Centenário 
do Conselho Nacional de Pesquisas, do IBGE 
- CNG, da Diretoria do Servlco Geográfico 
do Exército, da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação, do Instituto Militar de Engenha
ria, da SUDENE, SURSAN, CAPES, Comissão 
Brasileira Demarcadora de Limites - 2.• Dl
vlsão, e de outras entidades afins, a Socie
dade Brasileira de Cartografia promoveu a 
realização, no estado da Guanabara, do II 
Congresso Brasileiro de Cartografia, levado a 
efeito entre os dias 24 e 31 de julho de 1965, 
Integrando o calendário oficial das comemo
rações do IV centenário de fundação da cidade 
do Rio de Janeiro. 

Diferentes· temas toram debatidos durante a 
realização do conclave ressaltando-se dentre 
êles o emprê11;0 <le satélites artltlclals i;i:eodésl
cos rta· medição de distância e nas ll11:ações 
Intercontinentais, emprêgo da eletrónica nos 
trabelhos de mapeamento, levantamentos aero
ma1metométricos e i;teoffslcos aplicados ao le
vantamento e à exploração de recursos e do 
petróleo, cadastro i;teométrlco, levantamento ur
bano da Guanabara e sua cartografia históri
ca, formação e anerteiçoamento profl•~1onals 
no camoo cartográfico, pesqulsa cientifica e 
tecnol6<?1ca, aollcacão d" aerofoto11:ramet'1a e 
da totolnterpretacão às áreas urbanas, aos pro
jetos de en11:enherla, aos solos, à localiza.cão e 
cuba•rnm dos materiais de construção ao in
ventário florestal, conservação dos arqulv08 
carto«rli.flcos e fotográficos. nanei social da 
carto1>;rafla, polltica cartop:ráflca, etc. 

Os trahelhos relativos ao II grande encon
tro da cartografia nacional foram dlst.rlbuf
dos por nove comitês obedecendo i\ seguinte 
ordem.: I - Geodésl<\, Astronomia, Gravimetrla 
e Geomal(netismo: Il - Cartas Tooográflcas 
e Planlmétrlcas; III - Fotogrametrla e Foto
intemretação; IV - Ensino, Treinamento e 
Pesonisa; V - Cartas Náuticas, Aeronáuticas; 
Geolóiricas e Esneciais; VI - Levantamentos 
Cadru;trals e Urbe.nos, A11:rlmensura: VII - Anll
cações da Cart0i;trafla às Obras Públicas: VIII 
- Cartol!"rAfla Histórlr.a, Terminologia. Biblio
grafia e Toponímia; IX - Assuntos gerais. 

O prOl?rama compreendeu ainda: Erposlção 
Técnl!'a de maoeamento. instrumental e de 
materlPis de aoUcacão cartoeráflca, na moder
na sede do Banr.o do Estado da · Guanabara, 
e Exoosicão de Cartografia Histórica da Gua
nabara, no Salão de Exposi~o da Biblioteca 
Nacional . 

II SIMPôSIO BRASILEIRO DE FOTOGRA
FIAS Al!:REAS - Sob a presidência de honra 
do general Agulnaldo José de Senna campos, 

tltu!'ar <lo lBGE, e presidência efetiva do en
genheiro René de Mattos, secretário-geral do 
Conselho Nacional de Geografia, reuntu-ae en
tre 9 e 13 de agõsto na Escola Nacional de 
Engenharia, o Il Simpósio Brasileiro de Foto
grafias Aéreas, promovido pelo CNG e partlcl
pftÇão de 380 técnicos representando órgãos 
oficiais e organizações especializadas de cará
ter particular. 

Temas espectficos 

Apreciou o certame os seguintes temas 
especftlcos: "Estudos Geomorfológlcos", com
preendendo: litologia, pedologia, vegetação, ci
dades e melo rural, engenharia, problemas de 
segurança nacional; "Estudos Geológicos", com
preeJldendo: litologia, hldro!f)gia, aprovetta
mento econômico do subsolo; "Estudos Pedo
lógicos", · compreendendo: caracterização dos 
so!bs, valor relativo das terras e o papel dos 
solos, economia rural, abertura de estradas, 
distribuição de vegetação; "Estu<los de Vege
tação", compreendendo: botAnlca, inventários 
de reservas fiorestais; "Estudo de Cidades e 
Núcleos Populacionais", compreendendo: geo
grafia urbana, com definição e caracterização de 
bairros, espaços livres, trânsito, expansão terri
torial, segurança (pol!cia e Incêndios) e planta 
cadastral; "Estudos Geográficos", compreen
dendo: caracterização geomorfológlca, ocupa
ção humana, relações do Homem com o meio; 
"Estudos de Engenharia", compreendendo: 
estabelecimento de reprêsas, abertura de es
tradas, abertura de portos e aeroportos, asso
reamento de barras e enseadas, navegação de 
rios, linhas de transmisSAo e oleodutos; "Estu
dos de Segurança Nacional", compreendendo: 
litoral. barras e enseadas, localização de por
tos, circulação, relêvo e topografia com a ob
tenção de pontos estratégicos, estabelecimen
to de aeroportos do Exército, Marinha e Aero
náutica; "Estudos de Arqueologia e Paleonto
logia", compreendendo: localização de jazidas, 
morfologia, sambaquis; "Estudos de Ciências 
Antropológicas (Antropologia Cultural, Etnolo
gia e. Etnografia), compreendendo: comunida
des rurais e urbanas, manifestações culturais, 
localização das culturas tribais, etc.: "Aero
fotogrametria" compreendendo: Foto-interpre
tação em estudo de ocunação humana, de . ve
getação, pédológico, geológico, geomortológico e 
de seguranca nacional; "Planejamentos Regio
nais" baseados em Fotografias Aéreas". 

TESES 

Foram apresentadas no Simpósio 30 te~es, 
assim enunciadas: "Tipos Eco-Fisionômicos 
de Vegetação da Região de Januárla" (MG), de 
autoria do biologista Luis Guimarães de Aze
vedo, do Instituto de BotAnica de São Paulo; 
"Estudo por Foto-interpretação do Município 
de Lagolnha no estado de São Paulo", de au
toria do engenheiro-agrônomo do Serviço <le 
Foto-Interpretação do Instituto Agronômico; 
"Significação Tectônica das Fraturas Fotogeo
lóglcas", de autoria do engenheiro José Setzer; 
"Estudo Morlométrico das 'Bacias Hidrográfi
cas .do Planalto de São Carlos'', SP, de auto
ria dOs Srs. Mário Tolentlno, NflSon Godolfl 
e AntenoT Braga Paraguassu; "Esbõço Prell.ml
nar de um Estudo Geomortológlco da Fõlha 
de Araruama", de autoria do Sr. Gelson Ran· 
gel Lima; "Bases Metodológicas e Sistema 
Operacional para o Processo de Automatiza· 
ção da Foto-Interpretação", de autoria de 
Aida Osthoff Ferreira de Barros e Llnton Fer
reira de Barros; "Levantamentos Geológicos 
do DNPM elaborados com base em fotografias 
Aéreas", de autoria de José Públio Rache Fer-
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reira, Geólogo da Divisão de Geologia e Mine
ralogia; "Fotografias Aéreas em Serviços de 
Segurança Pública", de autoria do prof. L!n
ton Ferreira de Barros; "Planejamentos atra
vés de Fotografias Aéreas", de autoria da pro
tessôra Aida Osthoff Ferreira de Barros: "Es· 
bôço Geomorfológlco da Area Compreendida 
entre os Paralelos de 15°00' e 15°30'S e os 
Meridianos de 44°30' e 45°00' W .Gr.", de auto
ria da professora Maria Tereslnha Alves Alon
so; "Localização de uma Jazida Arqueológica 
no Munlclplo de São Carlos", de autoria de 
Mário Tolentino, do Departamento de Qulmica 
e Geologia da Escola de Engenharia de São 
Carlos; "Contribuição à Identificação de Tipos 
de Utilização da Terra, através de Fotografias 
Aéreas" , de autoria do professor Roberto Lo
pes de Morais; "Cobertura Vegetal do estado de 
São Pauto" - I Levantamento por Fotolnter· 
pretação das Areas Cobertas com Cerrado 
Cerradão e Campo, em 1962, de autoria do~ 
engenheiros agrônomos Mário Borgonovl e Jor
ge Vicente Chiarinl, do Serviço de Foto-inter
pretação do Instituto Agronômico; "Contribui
ção da Aerofotogrametria na Pesquisa dos 
Sambaquis de Vitória" (ES), de autoria do 
professor E. sanes cunha, da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro; e outras. 

EXPOSIÇÃO 

Constou ainda do programa do certame 
uma exposição de Instrumentos e documentos 
de interêsse aerofotogramétrico e cartográfico 
instalada em uma das dependências da ENE. 

APLICAÇÃO E TERMINOLOGIA 

Sob o tema "Aplicação da Fotografia Aérea 
e sua Adequada Aplicação", o professor Placl
dlno Machado Fagundes, catedrático da Escola 
Nacl011al de Engenharia, proferiu uma confe
rência, na qual expôs, em síntese, o seguinte: 
"Aerotrlangulação é outras das aplicações da 
fotografia aérea em que não se usa a mesma 
linguagem quando se fala em triangulação 
espacial, estereotrlangulação, triangulação 
analógica., triangulação analitlca, etc. 

Para nós, tôdas as triangulações executa· 
das com fotografias aéreas são espactata, lnclu· 
11ive as radiais. Apenas as radiais são triangu. 
lações no espaço bidimensional, executadas 
pelos conhecidos métodos: gráfico, latsy-dasy . 
à sZotted tempZets, a estereotempZets, etc. e 
M demais são triangulações no espaço dimen
sional. 

Unidades 
AMAZONAS 

NOVO PLANO DE VALORIZAÇÃO - Uma 
reformulação completa do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia consta do projeto 
elaborado pelo Poder Executivo, tra11sforman
do a SPVEA na Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia - SUDAM - e o 
atual Banco de Crédito da Amazônia em Ban
co de Desenvolvimento da Amazônia - BDAM, 
criando Fundos de lnvestllmentos Pecuários 
e Agrícolas - FIPAM -, Fundos de Indústrias 
e Serviços - FISAM, e o Fundo de Pré-In
vestimentos e Investimentos Básicos na Ama
zônia - FIBAM, ao mesmo tempo que esta
belece Isenção de taxas e impostos para os 
empresários que se instalarem na região. 

A reformulação mencionada visa a coloca
ção dos órgãos regionais em seus devidos lu-

As executadas em trianguladores analógicos 
são triangulações espaciais analógicas e as 
executadas em monocomparadoree ou eetereo
comparadoree são triangulações analltlcas. As 
analógicas podem ser conduzidas por processo 
da aeropollgonação, aeronlvelamento, aeroca
mlnhamento constante, aerocamlnhamento à 
base constante, etc. 

A terminologia, neste caso, não chega, po
rém, a afetar as operações. 

VISITA AO AVIAO FOTOGRAFICO 

Complementarmente, os participantes do 
Simpósio visitaram Incorporados, o Avião Fo
tográfico, da Fôrça Aérea Americana, Hércu
les C-130, cedido pelo govêrno americano, para 
operar nos levantamentos aerofotogramétrlco~ 
do território brasileiro que vêm sendo coorde
nados pela Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos, à base de convênio firmado entre os 
governos dos dois palses. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO IBGE 

Ao ensejo da Instalação do Simpósio, o 
presidente do IBGE. general Agulnaldo José · 
Senna Campos, dirigiu aos congressistas a se
guinte mensagem: 

"Meus Senhores: 
Ao Instalar o li Simpósio Brasileiro eôbre 

Fotografias Aéreas, quero transmitir a todos 
os senhores as saudações do IBGE . 

É uma reunião de grande valor técnico, 
pois que traduzida no seu temário, está tôda 
uma série de assuntos que interessam sobre
maneira, tanto ao planejamento como à se
gurança nacional. 

Nada se faz hoje em dia pisando à habi
tação, energia, transporte, abastecimento, saú
de pública, urbanismo, recursos naturais, etc., 
sem o conhecimento perfeito da organização 
da paisagem geográfica, que a fotografia aérea 
fornece melhor do que qualquer outro recurao 
de que dispõe o homem, no momento atual. 

O lnterêsse do IBGE pelo resultado dos 
trabalhos a serem realizados, traduz-se no em
penho em que o Conselho Nacional de Geogra
fia lançou-se ao empreendimento, ainda mais 
quando se cuida de mandar à Dinamarca o 
seu secretário-geral, para tomar parte em Im
portante Congresso de cartografia . 

Esperamos, 1>0rtanto, o que de útil surja 
dêste certame, no Instante em que a Geogra
fia e a Cartogra.fla se lançam em busca de no
vos ·conhecimentos, em proveito de sua missão 
precípua". 

Federadas 
gares, Isto é, torná-los instrumentos eficien
tes para a execução de um plano diretor. 

A propósito do assunto, o presidente da 
República, marechal Castelo Branco, discursou 
recentemente em Belém dizendo que "a re
gião amazônica sómente progredirá através de. 
planejada e eficiente aplicação das verbas a 
ela destinadas" . 

Estão sendo estudadas agora as diretrizes 
do Plano que deverá ser plurlenal e elástico 
pois, anualmente, receberá projeções para mala 
um período de um ano. O Plano, · mencionado 
no artigo 199 da Constituição, terá como obje
tivos: Integrar a economia da Amazônia na 
economia nacional, elevar a renda regional, 
promover a melhor distribuição dessa renda, 
consolidar a ocupação do território amazônico 
especialmente nas suas fronteiras lnternacio• 
nals, elevar as condições humanas de vida na 
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região, visando equipará-las às das médias bra
a1leiras. Para sua aplicação, compreender~se-á 
por Região Amazônica os estados do Acre, 
Ama.zonas e Pará, os territórios federais do 
Amapá, Rondônia e Roraima e ainda as áreas 
de Mato Grosso ao norte do paralelo 16, do 
estado de Goiás ao norte do paralelo 13 e do 
estado do Maranhão a oeste do mertdlano 44. 

De acôrao com os primeiros estatutos, se
riam órgaos principais do plano, além da 
BUDAM e do BDAM. o Instituto Nacional de 
l'eaquisas da Amazônia - lNPAM, o Instituto 
de .l:'esquisas e Experimentação Agropecuária 
da Amazônia - IPEAM, as unlversiuades fede
rais do Pará e do Amazonas e outràS que se 
Instalarem na região. Será constituido o Fundo 
de Valorização Econômica da Amazônia com 
pelo menos 3% dp, receita trlbutáJ.ia da 
União e 3% da receita tributária dos estados 
e territórios e municlplos compreendidos na 
região, como prevê a próprta Constituição 
Federal, no artigo 199. 

O Fundo terá ainda as dotações da União, 
dos estauos e munlciplos da área amazônica, 
o prOduto de créditos externos para aplicação 
na região e outros. O Plano Diretor, que de
verá ser elaborado pela SUDAM, terá como base 
os recursos naturais e humanos da região, o 
~pltal social básico dlsponivel, tendu-se em 
conta a tendencia da economl.a regional. 

A Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia deverá ser subordinada ao Minis
tério Extraordinário para Coordenação dos Or
ganismos Regionais e fixará ·a palitice. de de
senvolvlmen to da região, elaborará o plano de 
valorização econômica, controlará e coordena
rá sua execução e os programas de assistência 
têncla, nacional ou estrangeira, na Amazônia 
A SUDAM terá um conselho deliberativo com 
representantes dos estados e territórios da re
gião e também de todos os mlnlstértos - els 
a Inovação mais importante - para que não 
ocorra um êrro provocado pela existência da 
SPVEA. Tal êrro tal a pIQgresslva omissão dos 
órgãos federais que, erroneamente, abstiveram
se de ajudar a Amazônia, viciados com a Idéia 
falas de que a "SPVEA é que cuida da região'', 
esquecendo-se de que o órgão foi criado para 
suplementar a ação federal na área e não 
para englobar tôda a assistência. Através dos 
representantes dos mlnlstértos, haverá perma
nente Integração da administração federal na 
administração regional. Caberá a Superinten
dência Executiva, Inclusive, elaborar o proje
to do Plano e suas revi.sões, submetendo-o ao 
conselho Deliberativo, bem como estimular a 
participação da Iniciativa privada no desenvol
vimento regional. 

A SUDAM poderá manter escrltórto em 
cada um dos estados da Amazônia, na capital 
federal e, se necessário, em qualquer ponto do 
terrltórto nacional, para execução dos serviços 
de sua competência. 

As universidades federais do Pará e do 
Amazonas deverão Integrar o Plano, na prepa
ração de pessoal técnico e cientifico para as 
tarefas dos demais organismos, na realização 
de pesquisas e outros estudos, cabendo ao Ins
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e 
ao Instituto de Pesquisas e Experimentação 
Agropecuária da Amazônia - como órgãos 
principais do Plano - a realização, em cará
ter prioritário das pesquisas preconizadas pelo 
Plano. 

Um dos dispositivos que poderá ser lnclul
do no projeto dispõe que nenhuma apllcação 
financeira. de origem externa poderá ser feita 
direta ou indiretamente, sem a expressa apro
vação da SUDAM. 

Dentro dos critérios já estudados, o Poder 
Executivo Incorporaria atualmente a Proposta 

Orçamentária do Plano à proposta do Orça
mento Geral da República, a ser encaminhado 
ao Congresso e as contribuições da União para 
o Fundo de VaJO"rização Econômica da Amazô
nia não poderiam sofrer restrições ou serem 
sujeitas a regime de contenção de despesas 
por parte do Poder Executivo. 

Três fundos especiais· deverão ser constituí
dos - o Fundo de Pré-Investimentos e Inves
timentos Básicos na Amazônia - FIBAM, des
tinado aos setorl's prioritários dlJ, Infra-estru
tura econômica e social; o Fundo de Investi
mentos Pecuários e Agrlcolaa da Amazônia -
FIPAM - para o setor rural, e o Fundo de 
Investimentos em Indústrias e Serviços na 
Amazônia - FISAM - para os setores secun
dárto e terciário da economia regional. O 
Conselho Deliberativo da SUDAM poderá auto
rizar quaisquer operações financeiras, incluaive 
empréstimos no pais ou exterior, para anteci
pação ou ampliação dos recursos dos Fundos 
Especiais. Os recursos do FIBAM serão aplica
dos, Inclusive, no financiamento total ou par
cial do pesquisas e prospecção, destinadas a 
promover o aproveitamento dos recurso.s mine
rais da Amazônia, no financiamento de servi
ços básicos de educação e saúde, no financta
mento de programas de ·construção de habita
ções populares, urbanas ou rurais e na elaba.: 
ração cartográfica da região; constituirão re
ceita do FIBAM pelo menos 25% da receita 
anual do Fundo de Valorização Econômica da 
Amazônia. 

O Fundo de Investimentos Pecuários e 
Agrlcolas será aplicado, Inclusive, no fomento 
à agrlcUltura de longo ciclo, no custeio de sa
fras de cUlturas de pequeno ciclo, na expan
são da pecuária, na aquisição de reprodutores, 
na aquisição de implementas para revenda. 
Os recursos do FISAM serão aplicados na In
dústria de bens de consumo, na Indústria de 
bens de prOdução, no Investimento em indús
trias consideradas básicas e na melhoria de 
serviços assenciais à Região. 

Vinte e dois bilhões de cruzeiros estão sen
do aplicados no ano corrente, na Região Ama
zônica, em diversos setores, o que significa o 
interêsse governamental pelo desenvolvimento 
daquela Imensa e rica área do Pais, que no 
govêrno Juscellno Kubltscheck teve o primei
ro passo positivo para o seu progresso, com 
a construção de Brasfl1a, que aproximou da re
gião as migrações conseqüentes, e com a cons
trução da estrada Belém-Brasfl1a, de Importân
cia econômico-social mundialmente reconhe
cida. 

GUANABARA 

II CONGRESSO BRASILEffiO DE GEÓ
GRAFOS - A Comissão Organizadora. do IJ 
Congresso Brasileiro de Geógrafos enviou a 
todos os Interessados circular sôbre o mesmo, 
que se realizou na Pontificla Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro. 

Foi a seguinte a cm;istltulção da Comis
são Organizadora.: 

Presidente de Honra: general Agulnaldo 
José Senna Campos, presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta tLStlca; vlce-pre
slden te: rev.º padre Laérclo Dias de Moura. 
magnifico reitor da Pontlficia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, engenheiro René 
de Mattos, secretá.rio-geral do Conselho Na
cional de Geografia; membros de honra: Sr 
Diretor do Serviço Geográfico do Exército. Sr. 
presidente da Sociedade Brasileira de Geogra
fia, Sr. presidente da Sociedade Brasileira de 
Cartografia, Sr. diretor de Hidrografia e Nave-
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ga.ção, Sr. coordena.dor da Diretoria. de Planos 
e Orçamentos do esta.do da Guanabara, Sr. pre
sidente do Instituto Histórico e Geogré.flco Bra.
sllelro, Sr. presidente do Instituto Histórico e 
Geogré.flco da Cidade do ruo de Janeiro, Sr. 
superintendente do Serviço de Urbanização e 
Saneamento do esta.do da Guanabara. Comitê 
Executivo: presidente profe88or Lúcio de Cas
tro soares; vice-presidente professora. Lysla. Ma.
ria. Ca.va.lca.ntl Fernandes; secreté.rlo, professor 
José Ceza.r de Magalhães Filho; subseçreté.rla., 
professora Hllda. da Silva; tesoureiro, professor 
Llndalvo Bezerra. dos Santos; tesoureiro-assis
tente, Alberto Silva Lucchesl; I - Subcomttê 
de Recepção: professor Alulslo Ca.pdevllle 

·Duarte; n - Subeomltê de Inscrições: profes
sora Dulce Ma.ria Alcldes Pinto; III - Sub
comitê de Temé.rlo: professor Pedro Pinchas 
Geiger; IV - Subcomltê de Programa.: profes
sor Sperldlão Falssol; V - Subcomltê de Ex
posição: professora Elolsa . de Carvalho Teixeira.; 
VI - SubcOmltê de Excursões: professõra Ma.
ria. do Carmo Corrêa. Galvão; VII - Subcomltê 
de Publicidade: professor Gelson Rangel de 
Lima; VIn - Subcomltê de Publicações: pro
fessor Antônio Teixeira. Guerra; IX - S.ub
comltê de Participação de Geógrafos estrangei
ros: professor Nilo Bernardes. 

PARTICIPAÇÃO 

- Foram as seguintes as categorias de lns· 
crlção: 

1 - Membro - com direito à participação 
nas reuniões culturais e recebimentos das pu
blicações : Cr$ 15 000. Os participantes estran
geiros pagaram US$ 20,00; 2 - Membro Asso
ciado - com direito à participação nas reu
niões culturais: Cr$ 6 000; Membro Coletivo 
- Instituições estrangeiras: US~ 20,00. 

As inscrições foram feitas mediante o pre
enchimento de fichas de adesão no subcomltê 
de Inscrições, com a professõra Dulce Ma.ria 
Alcldes Pinto, ou a.través das Secções Regiona.Is 
da AGB. 

CONGRESSISTAS ESTRANGEIROS 

Inúmeros geógrafos, representantes de ou
tros palses, participaram do Congresso, poden
do-se mencionar dentre êles: prot. K. Pa.tren 
- Universidade de Bonn, Alemanha. prof. Oott
frled Pfeltrer - Universidade de Hetdelberg, 
Alemanha.; prof.• Monice. Cole - Bedford Col
lege, Universidade de Londres, Inglaterra.; prof. 
J. M. Houston - Universidade de Oxford, In
glaterra.; prof. Jacques Boudevllle e prof.• 
Jacquellne Beaujeu Ga.mler - Universidade 
de Paris; prof. Pierre Monbelg - Instltut pour 
les Ha.utes l!:tudes de l'Amérlque Latlne, Pa
ris; prof. Preston James - Syracuse Unlver
slty, EUA; prot. Richard P. Monsen Jr. -
Indiana, EUA; prof. Henry J. Braman - Uni
versidade de Los Angeles, Califórnia, . EUA; 
prof. Kempton Webb ·- Universidade Colum· 
bla., EUA; prof. Zamorano - Universidade de 
Calo, Mendoza, Argentina; prof. Orlando Ri
beiro - Universidade de Lisboa; prof.• Raquel 
Soeiro de Brito - Instituto de Estudos do 
mtrama.r, List>oa; prof. Efraln Orbegoso Ro
drigues - Universidade Nacional Frederico 
Vllarreal" Lima, Peru. 

Pierre Deffonta.lnes presidiu aos trabalhos 
do II congresso Brasileiro de Geógrafos. 

PROGRAMA 

O programa do II Congresso Brasileiro de 
Geógrafos, que se Instalou a 22 de julho e 
terminou a 29 do mesmo mês, compreendeu 
reuniões culturais para apresentação e debate 

de teses e comunicações, conferências, simpó
sios e excursões, as quais estiveram relaciona.
das com os temas dos referidos simpósios. 

Na véspera. da abertura do Congresso reali
zou-se um Simpósio, cuja finalidade foi rece
ber a contribuição de profissionais de vil.rias 
especialidades, Interessados como os geógrafos, 
em problemas de planejamentos. 

Foi o seguinte o ca.lendé.rlo do Congresso: 
21 de julho, 4.• feira - 9 horas - entrega de 
credencia.Is e distribuição de fichas de ldentl• 
flca.ção, 9 hs. - Simpósio sôbre Contribuição 
Interdisciplinar para o planejamento, 14 hs. 
- Simpósio sôbre Contribuição lnterdlclpllnar 
para o planejamento; 22 de julho, 5.• feira -
9 horas - Instalação do Congresso, 14 hs. 
Comunicações, 19 hs. Coquetel, 21 hS. Con
ferência.; 23 de julho, 6.• feira - 9 hs. Sim
pósio sõbre a Região, 14 hs. Simpósio sôbra a 
Região, 21 hs. - Sessão de cinema; 24 de 
julho, sé.bado - Excursão à região do Rio 
de Janeiro; Programa. extra para os não par
ticipantes da excursão, 9 hs. Serviço Geogré.
flco do Exército, 14 hs. Passeio pela bafa de 
Guanabara, 21 hs. Visita a uma escola de 
samba; 25 de julho, domingo 9 hs - Visita 
a.o Jardim Botânico ou às Igrejas (Outeiro da 
Glória, Mosteiros de São Bento e de Santo 
Antônio), 14 hs. Comunicações; noite livre; 
26 de julho. 2.• feira 9 hs. Simpósio sõbre 
Geografia das Indústrias, 14 hs. Simpósio so
bre Geografia das Indústrias, 21 hs. Conferên
cia.; 27 de julho, 3.• feira - Excursão à Zona 
Industrial da Guanabara., programa. extra para 
os não pa.rtlC!pantes da excursão; 27 de julho, 
3.• feira 9 hs. - Visita à Diretoria de Hldro· 
grafia e Navegação ou a.o Parque da Tljuca, 
14 hs. Visita a.o Museu Nacional; noite livre; 
28 de julho, 4.• feira 9 hs. Simpósio sõbre Geo
grafia. Urba.na., 14 hs . Simpósio sõbre Geografia. 
Urbana, 21 hs. Conferência.; 29 de julho, 5.• 
feira 9 hB. Comunicações, 14 hs. Comunicações, 
18 hs . Assembléia. Geral da AGB, 21 hs. Ses
são solene de Encerramento; 30 de julho, 6.• 
feira - Excursão: Geografia. Urbana do Rio 
de Janeiro. · · 

SIMPóSIOS 

Visando concentrar a a.tenção dos partici
pantes do ll Congresso Brasileiro de GP.ógra• 
fos sõbre temas que Interessam Indireta.mente 
àqueles que se preocupam com os problemas 
das grandes cidades e "!!e suas vlncula.cões 
regiona.is, o Comitê Executivo previu a reali
zação de quatro Blmpóslos e u'a mesa-re
donda.. 

A participação nos simpósios foi faculta.
da. aos membros que na ficha de adesão, ma
nifestaram essa intenção. 

TESES E COMUNICAÇõES 

Aos membros do Congresso, presentes ou 
não foi da.do o direito de apresentarem .teses 
ou comunicações ·ora.Is. As teses e comunica
ções foram grupada.s, para sua a.presentação 
·é debate nas seguintes Secções: 1 Geografia. 
Fisco.; 2 Geografia Humana e Econômica.; 3 
Ooegra.fla. -Regional; 4 Ensino da Geografia. 

TEMARIO 

Geomcrfologfa: Problemas das superticles 
de aplainamento no Brasil e seus depósitos 
correlativos. Variações cllmàtlcas e seu• refle
xos na paisagem. Evolução das vertentes. As 
fonna.s litorâneas; Clfmatologfa: Classlflcsção 
e fndlces cllmé.tlcos. Eetudc dlnãmlco dos 
climas, massas de ar. Teoria e slgn1flCPdo das 
modificações cl1mé.tlcas. Microcllmas~ Hidrolo• 
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g(a: Cla6slf!cação dos regimes dos rtos brasi
leiros. A carga dos rios . o lençol freático e a 
economia d'água nas zonas semi-ártdas; Bio
geograf(a; Problemas de nomenclatura e classi
ficação de ~getações. Possibllldades de elabo
ração de uma carta de vegetação do Brasil na 
escala do 1: 1 000 000. Importância dos fatôres 
an tropogênlcos na vegetação tropical. Clasei
flcaçáo · e cartografia dos solos; PopulaÇtio : 
Caracter!stJ.cas do crescimento da população 
rural e urbana. Dinâmica da população face 
às condições do mercado de traball~o, Mobll1-
dade da populaçr.o - diferentes tipos de mi
grações; Geografia Agrária: Caractertzação re
gional e dinâmica das estruturas agrárias bra
sileiras. Problemas de classificação e cartogra
fia do uso da terra na escala de 1: 1 000 000. 
A expansão do mercado e as transformações 
da paisagem agrária; Geografia das Indústrias: 
Problemas de concentração indus~a!. Tipos 
de localização Industrial . A implantaçÀo in
dustria! e as modificações introduzidas na or
ganização do espaço; Geografia da Circulação: 
os transp0rtes na modificação da paisagem 
geográfica". Métodos de pesquisa de Geografia 
da Circulação, exemplos brasileiros. Circulação 
aérea no Brasil; Geografia Urbana: Aspectos 
da ação dirigente da cidade . O equipamento 
urbano como elemento de caracterização de 
cidades. Geografia Regional: A aplicação de 
novas técnicas ao estudo da região : exemplos 
de estudos regionais. Diversificação de organi
zações regiona.ta e suas interrelações; Ensino 
da Geografia: A posição da Geografia na refor
ma do ensino superior do Brasil. Como enca
rar o ensino da Geografia Regional no curso 
secundário. 

EXPOSIÇÕES 

O Subcomitê de Exposições coordenou a 
realização de duas exposições geogrl\flcas, sl
inultâneamente com o Congresso. A primeira 
teve como tema a Geografia da Cidade do 
Rio de Janeiro: A s~unda foi uma mostra 
dos trabalhos mais recentes sôbre a geografia 
brasileira. Ambas reuniram mapas, publ1cações 
e outros tipos de material Informativo, de 
várias procedências. 

EXCURSõES 

Foi iL seguinte a programação das excur
sões: 1 - Ercursôes à Regilfo do Rio de Ja
neiro: Dia 24 de julho - la) O R1o de Janei
ro e a zona rural circunvizinha. Visita a Nova 
I11tuacu e à zona de Santa Cruz - Campo 
Grande; lb) O Rio de Janeiro e suas vlneula
ções com as cidades serranas . Visita a Petró
polis e Teresópolls; lc)- O Rio de Janeiro e o 
Recôncavo rta Guanabara. Visita a Magé, s&o · 
Gorrçalo e Neves. 2 - Excursões à Zona Indu8-
trial da Guanabara: Dia 27 de julho - 2a) 
Visita à zona industrial antiga; 2b) Visita à 
zona Industrial da orla da bafa e ·a Ira.já; 
2cl Visita aos subtlrblos Industriais do eixo 
Linha Auxiliar-Rio Douro e Bangu . 3 - Er
curs6es sôbre Geografia Urbana do Rio de Ja
ne(ro; Dia 30 de Julho - 3a) Os Velhos su
btl~blos e a periferia ocidental da oldade: 3b) 
Bairros tradicionais e expansão pelos vales e 
encostas; 3c) Os novos eixos de circulação 
e · a transformação da fisionomia urbana. · 

A "TOCA SANTA" - Foi realizado pelo 
Clube Excursionista da Llght um completo le
vantamento da "Toca Santa", gruta de orl11tem 
marinha localizada no morro do Rangel, pró
ximo à estTada do Pontal, em cujo Interior foi 
encontrado um toco de morcegos hematófagos. 

As pesquisas do Clube Excursionista da 
Llght foram efetuadas em convênio com o 
Departamento de Recursos Naturais, havendo 
contato permanente com a Reserva Biológica 
do Estado. 

Chefiou o grupo explorador o técnico em 
arqueologia carlos Manes Bandeira, que afir
mou datar a gruta do final da era Terciária 
ou do Inicio da Quaternária, medindo mais de 
70 metros de extensão e 18 de altura, em seu 
ponto mais alto. 

Em torno da "Toca Santa" existiam as mats 
absurdas lendas que toram agora desfeitas 
pelos pesquisadores do Clube Excursionista da 
Llght. Os moradores da vizinhança acredita~ 
vam que no Interior da caverna havia lun te
souro ali escondtdo pelos tnglêses. constava 
ainda qué da gruta havia sido retirado um 
bloco de topázio por um morador do Recreio 
das Bandeirantes, cuja Identidade não foi re
velada. Os excursionistas porém, não encon
traram qualquer formação cristalina e, como 
era natural, desfizeram também a lenda do 
tesouro. 

O que o grupo excurstonlsta encontrou 
no Interior da caverna foi um ninho de aranha 
"viúva negra", que Infesta atualmente tôcla 
a região do Recreio dos Bandeirantes e Res
tinga de Jacarepaguá, beni como um foco de 
morcego hematófago (vampiro), que tem dizi
mado grande parte do gado extstente naquelas 
imediações. 

Depois de várias horas de exploração, Car
los Manes Bandeira e seus companheiros Carlos 
Alberto Rodrigues, Mário Medeiros Pimenta, 
Adolfo Chaim Cardoso e Angel Amigo Amigo, 
conseguiram fazer um completo levantamento 
da "Toca Santa". Segundo êles a entrada da 
gruta está a poucos metros da estrada do 
.Pontal, começando com uma galeria de 42 
.metros de extensão. A seguir há um pequeno 
trecho alagado, constituído de uma reserva de 
_água, um· salão de onze metros de diâmetro e 
outra galeria que termina em funil, totalizan
do 26 ~etros de comprimento. 

O material colhido no interior da caverna 
do morro do Rangel foi encaminhado à Re
~erva Biológica da Guanabara para exame 
mais minucioso. 

SAMBAQUIS - Segundo anunciou a Im
prensa, em fins de maio do corrente ano, foi 
solicitada pelo Diretor do Patrtmônlo IDstórico 
e Artístico da Guanabara, Sr. Marcelo Ipa
nema, o Isolamento do alagadiço à .margem 
do rto Pira.quê, entre a Pedra e a Barra de 
Guaratiba, regtão do est.ado da Guanabars 
que se encontra sob jurtsdtção da Admlnl.stra
ção Regtonal de Camuo Grande . O motivo da 
sollcttação daquela autoridade fot a descober
ta., no local, de rel!qulae arquoológica• de dois 
a quatro mil anos, presumíveis, de existência. 

Instada a pronunciar-se sõbre o Msunto, a 
chefe do setor de Arqueologia do Museu Na
cional, Sra. Maria da Conceição de Morais 
Coutinho Becker, revelou que lá era do conhe
cimento dos cientistas a éxlstênr.ta de samba
quis na regtão da Pedra de Guaratlba e adla
cênctas, sendo entretanto recente a concretiza
ção de planos de estudos sobre aquêles au
tênticos rellcArlos dos prtmitlvos hnbttantes do 
estado da Guanabara. 

O Sr. MArlo Renato Guaranis, administra
dor regional de Campo Grande, acompanhado 
de seus auxll1ares, fêz uma vistta ao local, es
tudando a posslb1lldade de escavações e outras 
providências. O encontro de crã.ntos, tíbias e 
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fêmures, vem-se verificando há tempos por 
moradores da região, que ao que tudo Indica 
poderá vir a ser um precioso manancial de 
informações cientificas sôbre a arqueologia 
guanabarina. 

IV CONGRESSO NACIONAL DE MUSEUS 
Por motivo dO IV Centenário da fundação 

da cidade do Rio de Janeiro realizou-se, na 
Guanabara, sob os ausplclos da Organização 
Nacional do ICOM (Internatlonal Councll of 
Museum), entre os dias 23 e 31 de JUlho do 
ano em curso, o IV Congresso Nacional de 
Museus.' 

O Congresso reuniu pessoas que desempe
nham atlvld&des em museus ou em outras 
instituições com êles relacionadas, obedecendo 
a agenda de trabalhos três Itens principais 
assim enunciados: estudar os problemas refe
rentes à formação profissional dos técnicos de 
Museus, de nlvel superior; estimular o enten
dimento entre si dos técnicos pertencentes 
aos diversos tipos de museus e, bem assim, com 
os profissionais de outras Instituições com que 
mantenham relações de trabalho; comunicar 
aos órgãos competentes as resoluções e reco
mendações do Congresso e dar-lhes a devida 
publicidade. 

Além da Diretoria da ONICOM, participa
ram do conclave diretores e técnicos de museus 
pertencentes a órgãos federais, estadualB, ter• 
ritorlais, municipais e de Iniciativa privada, 
professôres e Interessados em museologia. 

O Museu de Geografia do CNO estêve repre
sentado no importante certame na pessoa da 
Sra. Cacllda Pereira Fernandes, conservadora 
e encarregada daquele Setor do Conselho Na
colnal de Geografia. De. sue. exposição podem
-se ressàltar os seguintes Itens que resumem 
as principais atividades do Museu de Geogra
fia desde a sua criação: - Ato criador do Mu
seu; II - Histórico; III - Finalidades; J.V -
Atribuições especificas; V - Obstáculos apre
sent&dos ao completo desenvolvimento do Mu
seu; VI - Sugestões para resolver os aludidos 
obStáculos; VII - Planos para ampliação do 
Museu. 

Referindo-se ao apolo que vem recebendo 
da atual e.dm1nl.5tração do IBOE e, em parti
cular, do CNG, a Sra. Cacllda Pereira Fernan
des disse das últimas realizações do Setor que 
tem sob sua responsabilidade que, adiantou, 
"tem a. audácia de apresentar, em poucos me
tros quadrados, o Brasil em miniatura". 

Dando prosseg~nto a sua exposição, a 
congressista, depois de expor a situação atual 
do Museu, e.presentou uma série de sugestões 
que acha impresclnd!vels para ampliação e 
:funcionamento cada vez mais eficaz do Museu 
de Geografia. Estas sugestões em forma de 
moções, :toram Incluídas no capitulo treze das 
moções apresentadas e aprovadas no Congresso. 
Dentre elas ressaltam-se as seguintes: 

. Considerando que vem prestando auxilio 
a diversas Instituições cUlturals e a colégios na 
orientação da criação de museus congêneres 
nos estados, contribuindo, Inclusive, com suas 
duplicatas para êsse fim; 

Considerando a atual escassez de espaço 
e Instalações Inadequadas; 

Considerando, ainda, a falta de aJuda fi
nanceira que posslblllte a consecução de seus 
elevados ideais; 

São apresentadas as seguintes sugestões: 
1) BeJam propiciadas ao Museu instalações 

malB amplas, em local apropriado, para que 

seja executado o plano de desenvolvimento 
apresentado pela direção do Museu e restau
radas as secções interrompidas; 

2) Dotação de verba suficiente para aten
der aos melhoramentos citados acima; , 

3) Que seja prevista pela administração 
do ONG uma verba suficiente nos orçamentos 
anuais futuros, de modo a atender melhor à 
aquisição de objetos, pois as coleções exl.sten- ' 
tes são produtos de doações; 

4) Que seja elevado à Secção, para que 
melhor possa desenvolver suas atividades. A 
Secção seria composta de quatro setores: 

4.1 - ,;Setór de Classificação e Pesquisas" 
4.2 - "Setor de Fichário e Catalogação" 
4.3 - "Setor de Etiquetagem, Desenho, 

Restauração" 
4.4 - "Setor de Arrumação e Atendimento 

ao Público". 
Palavras de louvor foram pronunciadas pe

los conservadores de museus do DPHAN (Dire
toria do Patrimônio 111.stórlco e Artfatlco Na
cional), do Museu Histórico Nacional, do Mu
seu do :fndio e pelo presidente da mesa, com 
referência à exposição apresentada pela con
gressista. 

Pelo representante do Museu do :fndio, con
servador ueraldo PlLaguary, !oi apre~entada 
u•a moção solicitando o encaminhamento às 
autoriuades competentes, pa.ra execuçao, àB 
sugestões da encarreg&da do Museu de Geo
grafia do conselho Nacional de Geografia. 

Apresentaram também trabalhos expondo a 
sltuaçáo a~ual de st>us respectivos museus -
representantes do Museu Histórico Nacional 
- Museu do República - Museu do Banco do 
Brasil - casa de Ruy Barbosa - Museu da 
Cidade "--- Museu Imperial - Museu Nacional 
de Belas Artes - Museu de São Paulo - Ci
nemateca de São Paulo - Museu Paulista -
Museu da Bahia - Museu Mariano Procópio 
de Juiz de Fora - Museu da Indumentária -
Museu do Ama.zonas - Museu do Amapá e 
outros não previstas no programa. 

Dentre as inúmeras moções aprovadas, 
além daquelas apresentadas pelo CNG, podem
se mencionar as que se seguem, tôdas relacio
nadas com os itens um e dois do temário: 
1. Apolo à Diretoria do Patilmõnlo Hl~tórico 
e Art1st1co Nacional, na assistência técnica e 
cultural dada aos museus do pais, e solicitação 
às autoridades governamentais de refôrço de 
seus recursos financeiros, a fim de atender, 
não só à assistência aludida, como às neces
sidades dos museus sob sua responsabilidade; 
2. Apolo à entidade que reivindique nos mu
seus a nomeação exclusiva de pessoal de dire
ção e de técnicos qualificados; 3. A criação 
em todos os museus e demais Instituições cul
turais afins, de órgãos colegiados co-respon
sã veis pela orientação de seus programas de 
trabalho e de seu pessoal técnico; 4. FIUaçAo 
do pessoal de museus e Instituições afins, às 
entidades que os congreguem ( ONICOM e Asso
ciação Brasileira de Museologistas) psra a 
defesa dos lnterêsses profissionais e das instl• 
tulções a que servem; :;, Promoção, por todos 
os meios ao seu alcance, da restauração, total 
recuperação ou ampliação das Instalações de 
museus para a nítida caracterização de seua 
objetivos no panorama cUltural; 6. Impectl
mento de instalação, em prédios de museus, de 
repartições ou serviços alheios e.os seus ob
J etlvos; 7. Estimulo à criação de filiais de 
museus pelo território nacional, respeltadaa· 
a qualidade do acervo, o bom nível da apre
sentação e dos serviços cU1turals, a exemplo 
da manifesta possibilidade do Museu do Ban-
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co do Brasil; 8. Estimulo, entre os museus, de 
intercâmbio, transferência ou empréstimo de 
peças de seu acervo, desde que seja plenamen
te Just.lf!cado pelos seus técnicos; 9. Apêlo, 
Junto ao Conselho Nacional de Pesquisa no 
.sentido de estender seu amparo ao campo da 
arte e da pesqUlsa hlstórtca, sempre que tra
tados dentro de critérios clentlflcos, de forma 
a valorizar nossos bens culturais e garantir 
a orientação humanística de nossa história; 
10. Autorização dos pOdêre.s competentes aos 
museus e ·entidades congêneres no sentido de 
cobrarem, em determinados dias da semana, 
bilhetes de Ingresso; venderem publicações, 
estampas, reproduções, e.te.; cobrarem Inscri
ções ou mensalidades em cursos e outras. ati
vidades culturais; e utilizarem a receita re
colhida num fundo em beneficio da própria 
instituição, dentro de um regime contábil 
apropriado; 11. Criação na ONlCOM, de um 
s•tor encarregado da elaboração, a curto pra
zo, de um plano de diretrizes e bases para a 
formação do pessoal cientifico de museus; 12. 
Funcionamento na ONICOM, de um Setor de 
Normas e Legislação parp. orientar a organiza
ção e funcionamento dos museus; 13. Sollcl· 
tação aos pOdêres competentes de medidas 
adlnlnlstratlvas que permitam atender às pe
culiaridades das exigências dos trabalhos dos 
museus, de acôrdo com as Normas e Legisla• 
ção sugeridas ~la ONICOM; 14. Apêlo aos po• 
dêres públicos que planejem a. organização dos 
museus levado em consideração as recomen
dações do IV Congresso Nacional de Museus; 
15 . Elaboração de um programa mlnlmo pela 
ONICOM, em colaboração com a Associação 
Brasileira de Museologlstas, para a organiza· 
ção e funcionamento de um museu padrão a 
ser levado por especialistas às áreas mais lon
gínquas· do Brasil; 16. Adoção da denominação 
de "Escola Nacional de Museologia Gustavo 
Barroso" ao atual Curso de Museus do Museu 
Histórico Nacional, após nova regulamentação; 
17 . Inclusão, no Projeto do Nõvo Código Pe· 
nal, de dlSposltlvo concernente aos crimes con· 
tra o acervo cultural do pais; 18. Criação de 
bôlsas, estágios e Intercâmbio do pessoal clen· 
tíflco e técnico de museus. 

/ 

MATO GROSSO 

EXCURSAO PARA ESTUDO DE SOLOS 
A Excursão de Correlação de Solos, patro

cinada pela FAO, com a colaboração do go
vêrno brasileiro e da Fundação Rockefeller, 
que no dia 25 de junho do ano em curso partiu 
do território do Rio Branco, deixou Pôrto Ve· 
lho, com destino a Culabá. Trata-se de uma 
viagem de 4 mil quilômetros por tOdo o Bra
sil, sendo Iniciada agora a segunda etapa, em 
que 25 técnicos de diversas nacionalidades, 
chefiados pelo cientista português Luls Bra
mão, estão encarregados da missão de realizar 
o levantamento da parte brasileira do mapa 
mundial de solos. 

Sete viaturas conduzem os técnicos, que 
acampam em barracas e se alimentam de ra
ções fornecidas pela USAID. O cientista Luiz 
Bramão é também chefe do Escritório de So· 
los do Mundo. 

O programa de estudos dos solos Integra 
o "Projeto Frontier Development" e terá a 
duração aproximada de quatro anos. Tem por 
principal finalidade o lnterrelacionamento dqs 
diferentes tipos de solos encontrados na parte 
oeste do território brasileiro e em outras áreas 
da América do SUl. Incluem-se, assim, nesse 
plano de estudos os estados de Plaul, Goiás, 

Mato Grosso, Maranhão, Pará, Amazonas e 
Acre e os territórios de Amapá, Roraima e 
Rondônia. 

Ainda como objetivo da excursão consta 
a a vallação da potencialidade brasileira de 
produção de gêneros alimentlclos, segundo pla
nejamento da. FAO, através da Campanha 
Mundial contra a Fome. 

Após a excursão realizar-se-á uma reu
nião na Divisão de Pedologia do Ministério da 
Agricultura em que serão correlacionados to·, 
dos os elementos até agora estudados. 

Participam dessa excursão de estudos den· 
tre outros, os seguintes técnicos: Luls Bramão 
(FAO - Roma); Waldemar Mendes (Diretor 
da Divisão de Pedologia e ·Fert1lldade do Solo, 
do Ministério da Agricultura); Marcelo Nunes 
Camargo (Divisão de Solos do Ministério da 
Agricultura); Chyoso Hlrano, Italo Fal, sl e 
Lúcio Balgado Vieira (Pedólogos do Ministério 
da Agricultura); Gelson Rangel Lima e Dario 
de Souza Castello (Conselho Nacional de Geo
grafia - IBGE); Klaas Jan Beek (Departa· 
mento de Solos - Rio de Janeiro); Carlos R . 
O. MlaczylnBltl e Pedro H. Etchevehere (Ins· 
tltuto de Suelos Agrotécnlcos - Buenos Aires) ; 
Carlos Zamora (Oficina Nacional de Evaluaclón 
de Recursos Naturales - ONERN - Peru); 
Walther L. Asin (Soll j:Jurvey Department -
Paramarlbo - Guiana Inglêsa); Justo Avllan 
Rovlra (Centro de Investlgaclones Agronómi
cas - Venezuela); Dlrlt Von der voet e Fran
cis Cleveland (Soll Sclentlst - USDA - Rio 
de Janeiro); Jakob Benema - Instituto de 
Solos Bennekom - Netherlands); Clyde AP· 
plewhlte (Técnico de Solos - Assunção - Pa· 
ragual). 

MINAS GERAIS 

DESMONTE DO PICO DO ITABIRITO 
Com o parecer do consultor geral da Repú
blica cancelando o tombamento do pico do 
Itablrlto, o famoso monte, considerado mo· 
uumento nacional, poderá ser totalmente des
truldo para atender às exigências de compa
nhias de minérios que operam no quadrllá· 
tero ferrlfero. O pico do Itablrito é conhecido 
não só pela excepcional beleza palsaglstlca, 
mas também por estar ligado a Importantes 
aspectos históricos que recordam a Imortal fl· 
gura de Tiradentes e dos vultos da Inconfl· 
dência Mineira. 

O assunto vem despertando vivamente a 
oplnlão de Intelectuais do pais e, a. propósito, 
o engenheiro Albert Woods Soares, ex-prefeito 
de Itablrlto procurou situar o problema con
cedendo entrevista à Imprensa. Disse o Sr. 
Woods Soares não procederem as alegações 
da emprêsa estrangeira concessionária da men
cionada área, ao exigir Indenização de cem 
milhões de dólares para não tocar no pico 
do Itablrito. 

A oompanhla pOde ser .Proprietária da 
área, mas a · exploração de suas Jazidas de 
minério, de acôrdo com o Código de Minas, é 
concessão feita em caráter precário pelo go· 
vêrno. que tem podêres para, a qualquer mo
mento, suspender a concessão. 

Remontando há anos, o Sr. Albert Woods 
Soares adiantou que "a Usina Queirós Jr. 
Ltda., pioneira da indústria siderúrgica, pre
tendeu o aforamento da área em que se en
contra o pico do Itablrito. Mas igual preten· 
são tinha a St. John d'El Rey Mlning Com
pany,. que conseguiu se impor na Justiça, ape· 
sar de sua especialidade, na época, ser o olir<(. 
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"Após o aforamento, a Mlnlng Company 
adquiriu terras de particulares, ampliando sua 
propriedade e sendo lntrans1gente em seus di
reitos, a ponto de não permitir a entrada de 
nenhuma PEISSOa em SWls extensas tel'.l'llS . 
Com o advento da procura do minério de ferro , 
a Mtnlng Company organizou uma subsidiária, 
a Companhia de Mlnersção Nova Llmense, que, 
Já existindo então o Código de Minas, reque
reu a concessão de lavra . na área em que se 
encontra o pico do Itablrlto . A Nove. Llmen
se, porém, não deseja explorar ela própria a 
jazida e assim arrendou o direito de lavra a 
Icomlnas S/ A". 

"O Código de Minas - afirmou adiante -
estabelece que tôda mina é patrimônio nacio
nal, e que nenhum particular pode fazer ex, 
plorsções sem antes obter concessão da lavra 
que é conferida pelo govêrno brasileiro. A!!Blm 
é ao govêrno que cabe decidir se, nesta ou 
naquela ârea, é permitida a mineração. A usi
na não pertence à concessionária, que, desta 
forma, não pode pedir Indenização por deixar 
de poder explorar aquela área". - Além disso, 
a tonelagem de mlnerérlo de ferro, na área 
cuja concessão de lavrar foi deferida à 
mlnersdora , é Imensa em confronto com 
aque1a· concentrada no maciço que consti
tui o pico do Itablrlto. O minério é encon
trado à nor do chão, bastando re<iolhê-lo nos 
caminhões e levá-lo para e. estrada de ferro. 

• A área é riquíssima e talvez esgotâvel sômente 
em milhares de anos. 

"Sensatamente - prosseguiu o ex-prefeito 
de Itablrlto - o Conselho Consultivo do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional fêz o 
tombamento do pico do Itablrlto, a 13 de 
junho de 1962, visando a preservar a Inte
gridade do conjunto paisagístico . Ressalvou, 
porém, o direito dos concessionários de fazer a 
lavra do minério rola.do de "pé da escarna", 
estabelecendo, no entanto, que os trabalhos 
não se aproximariam nunca de me.Is de 20 
metros em linha horizontal, das 1lSCarpas do 
monumento. Isto significa que as explorações 
poderiam ser feitas até 1 520 metros na alti
tude do pico do Itablrlto" . 

As concessionárias recorreram e o presl
dent~ de. República, atendendo ao parecer do 
consultor-geral da República can~lou o tom
bamento. Em seu parecer, o consultor-geral da 
República afirmou que "se der provimento, 
cancele.do o tombamento, estará findo o pro
cesso; ee o negar (Item 25 do parecer) não 
pode ,o Esta.do determinar o tombamento, 
senão mediante o prévio pagamento em di
nheiro, ao proprietário da mina, da Indeniza
ção correspondente e.o valor da porção dela 
de que ficar Impedido de usufruir, porque o 
tambamento, na espécie; se equipara a um 
desapropriado por utilidade públlca, nos pre
cisos têrmos do art . 5.0 , letra "k" do De
creto-lei n. 0 3 365, de 21 de junho de 1941; 
ou, efetuar-se a desapropriação, nos têrmos 
do artigo 141, f 4.0 , da Constituição Federal, 
e art . 5.0 • letra .. 1,, e ºk". combinadas. o 
Decreto-lei n.0 3 365, de 21 de junho de 1941; 
ou, se não se quiser efetuar a desapropriação, 
pagar-se ao proprietário a Indenização corres
pondente aos prejuízos causados" .. 

"O pico do Itablrlto em sl pode ser pro
priedade priva.da, acrescentou, mas o minério 
de ferro de que é constituído, segundo a Cons
tituição brasileira, e dentro da conceltua.ção 
do Código de Minas, é de proprleda.de da. 
nação". 

RIO GRANDE DO NORTE 

PESQUISAS OCEANOGRAFICAS E PA
LEONTOLóGICAS - Com e. votação de aux!
llos, pelo Coll5elho Nacional de Pesquisas, pa.ra 
os programas de pesquisa& ocean·ográflcas e 
paleontológicas a serem reallzadas pela Uni
versidade do Rio Ora.nde do Norte, a.través do 
seu Instituto de Antropologia e de sua Fe.
culda.de de Farmácia, abre-se um vasto h orl
zónte para o desdobramento dos estudos clen
tlflcos naquele estado nordestino, em s zqüên
cla aos planos governamentais de apolo e In
centivo às lnlclatlve.s de cunho universitário, 
base das reallzações técnicas no pais . 

Foi aprova.do pelo CNP um auxilio de 
Cr$ 3 570 000 ao professor JoSé Nunes Cabral, 
diretor do Instituto de Antropologia da refe
rida Universidade, para pesquisas pa.leontoló-
glcas, com a .;egulnte discriminação: .. .. . . 
CrS 1 800 000 para manutenção de equipe de 
campo em 1965 e Cr$ 1 770 000 para a aquisição 
de um grupo Diesel moto-bomba, necessário 
a.os trabalhos . 

Para o progrsma. de Ocea.nogrsfle., objeti
vando o estudo das algas marinha.a da zona. 
litorânea potlguar, for concedido, ao professor 
e diretor da Faculdade de Farmácia da. Univer
sidade do Rio Grande do Norte, um auxilio 
de Cr$ 35 260 000, a ser utilizado com a seguin
te discriminação : para pagamento a um auxi
liar de pesquisas, CrS 80 000 mensais; b) para 
aquisição de um compressor de ar aqualung, 
Cr$ 800 000; e) aquls!ção de um medidor do 
PH, Cr$ 600000; à) aquisição de material fo
tográfico, Crt 600 000; e) para vidraria e reati
vos, Cr$ 800 000; /) equipamento para mergu
lhos, Cr$ 500 000; despesas de transporte, ser
viços prestados e embalagem, Cr$ 1 000 000. 

Foi ainda aprovado que um elemento da 
equipe terá uma bôlse. de treinamento no 
Instituto Oceanográfico de São Paulo, por con
ta do CNP. 

SÃO PAULO 

PROTEÇAO AO SOLO - Com o propós1to 
de eliminar a perda de mais de 80 milhões 
de tonela.das de soloe, destruídos anualmente 
pela erosll.o, o estado de São Paulo, através de 
sua Secretaria de Agricultura, vem tomando 
Importantes medidas. 

As atlvlda.des não sé restringem e.penas à 
orientação sôbre as forme.a de conservação do 
solo e do combate à erosão, de relativa pene
tração entre os lavradores que não alcançaram 
ainda a importância de que se reveste o as
sunto. 

Cuida também da divulgação de slstemllB 
adequados de mecanização da lavoura, visto 
que a motomecanlzação pura e simples não 
oferece resultados seguros, podendo até con
tribuir para o agrave.manto do problema das 
erosões. 

O Instituto Agronômico também colabora 
nessa tarefa de revelar a Importância do con
servacionlsmo. Reallza uma série de estudos 
pars o levantamento das causas e efeitos das 
perdas de solo e água nos vários sistemas de 
exploração agrícola, bem como experiência.a de 
conservação de terrenos aráveis. Essa pesquisa 
é realizada em Instalações especiais, que per
mitem minucioso exame de todo o material 
recolhido em pontos dlterentes do estado, re
presentando os principais tipos de solo. 

l!:sses aparelhamentos de mensuração de
termina o grau de erosão e o caráter das cul• 
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turas e explorações agrloolas que podem preju
d1car ou proteger os terrenos sujeitos ao fenô
meno . Esclarecem, ainda, vários aspectos do 
manejo dos solos e da eflclêncla das práticas 
lonservaclonlstas . 

No perlodo compreendido 1950 e 1964 o 
!Departamento de Engenharia e Mecânica de 

Agricultura (DEMA), órgão especlaltzado da 
Secretaria de Agricultura de São Paulo na 
tarefa de amparo e · Incentivo aos agricultores 
executou os seguintes trabalhos: plantio em 
nlvel, 94 420 hectares; cordões em contõmo, 
102 573 hectares; terraceamento, 252 566 hec-
tares. • 

Exterior 
ALEMANHA 

EMPR!:GO DA ENERGIA NUCLEAR NA 
PESQUISA FLORESTAL - O Brasil, Junta
mente com 23 outros pa.l.ses, está participando 
do curso Internacional de treinamento sôbre a 
-utilização de radlol.sótopos e radlaçA.o na pes-
4u1.Sa florestal, que, de 11 do corrente a 3 
de Julho próximo, se realiza na Alemanha, 
sob o patrocfnlo da Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA) e da Organização de 
Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, 
com a colaboração do govêrno da República 
Federal da Alemanha, das autoridades da Bai
xá Saxônia e da direção da Universidade Téc
nica de Hanover. 

· O curso, que terá a duração de oito sema
nas e será orientado pelos professôres H. 
Olubrecht, diretor de Rádlo-Blologla da . Uni-

versldade de Hanover, e D . A. Fraser, do De
partamento Florestal do Canadá, vtsa propor
cionar treinamento Intensivo nas técnicas de 
Isótopos e de radiação, no campo florestal. 
Entre as matérias figuram a pedologia e a 
fert111zaçAo das solos; . a bloqufmlca; a radlo
blologta, rad1oecolog1a etc. 

O corpo discente do curso Inclui técnicos 
da Alemanha, Grécia e Romênia, bem como 
funcionários dos quadros da DlvtsAo Conjun
ta de Energia Atômica FAO/AIEA. Os alunos, 
em número de 24, procedem dos seguintes 
pafses: Austrla, Austrália, Bras11, BUigária, 
Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Hungria, 
IrA, Is111el, Itália, Japão, Nova Zelândia, Pa
quistão, Polônia, República Federal da Ale
manha, Slrla, Suécia, Tchecoslováquia, Tai
lândia, Ucrânl!' e Vlet-Nam. 

:t:ste "Boletim", a ''Revista Brasileira cie Geografia" e as obras da ''Biblioteca Geogrãtlca 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na secretaria-Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Belra-Mar, 436 - Editfolo l111&t;u - Rio de 
de .Janeiro. 
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Registros e Comentários Bibliográficos 

Livros 

Elementos de Geologia - E. B. Branson, 
ex-professor de Geologia e Paleon
tologia da Universidade de Mis
souri, e W A. Tarr, ex-professor 
de Geologia e Mineralogia da 
mesma Universidade - Edição es
panhola preparada por Federico 
Portillo Garcíà, doutor em Ciên
cias Naturais - Madri, 19õ9. 

Trata-se da terceira edição da 
versão espanhola da obra do mestre 
E. B. Branson, infelizmente já faleci
do, cujos capitulos referentes à geo
logia física foram revistos pela senho
ra W. A. Tarr e por W. D. Keller, en
quanto Carl C. Branson procedeu à 
revisão da geologia histórica . 

Várias fotografias aéreas foram in
cluídas nesta edição, tendo em vista 
a utilidade desta nova técnica de ins
peção geológica. 

Elementos de Geologia, embora fo
calize principalmente as regiões da 
América do Norte é um dos mais bri
lhantes compêndios de estudos da 
ciência do mundo físico. O geógrafo 

~ol~g1:f ~º~~d~mag:~~i~~are ~es1~ºr:;~~~ 
os mais valiosos ensinamentos. Até 
mesmo o leigo deveria consultar, vez 
por outra, as páginas de livros dêste 
teor, para encontrar nelas as expli
cações para tantos fenômenos com que 
se defronta dia a dia, tanto no cami
nhar incessante das grandes cidades, 
como nas vastidões das terras do in
terior . Diz bem o autor quando escreve 
na introdução: "Quão poucos são os 
que, ao contemplar uma formosa cor
rente que abre caminho, serpenteando, 
através de um vale ladeado por suaves 
colinas ou ásperos penhascos, nela vê 
o agente que modelou, tanto o vale 
como as próprias elevações". 

A Geologia estuda tanto os aciden
tes que se verificam na superfície da 
Terra, como a origem, composição, es
trutura. desta e dos seres que a po
voam. Conhecimentos físicos, químicos 

e biológicos são necessários ao geólogo. 
O autor divide a obra em duas partes 
principais - a Geologia Física e a 
Geologia Histórica; na primeira, estu-



BIBLIOGRAFIA 815 

da as rochas que formam a Terra, os 
movimentos de seu interior, os carac
teres de sua superfície e os agentes 
que a modelam; na segunda estuda a 
distribuição cronológica das terras e 
mares, assim como a história dos seres 
vivos que nela se desenvolveram. 

Nada foge à perspicácia dos mes
tres da Universidade de Missouri; des
de a composição da matéria terrestre, 
com a estrutura dos átomos, a organi
zação cristalina e a amorfa, a cons
tituição química do interior da Terra, 
aos capítulos intermediários de fasci
nante interêsse, conduzindo o final do 
livro para a paleontologia, de que a 
obra é rica fonte de informações. 

Os estudos da geologia propria
mente dita se iniciam com o capítulo 
referente ao vulcanismo e rochas 
igneas, complementado com ilustrações 
magníficas, mapas de distribuição vul
dâ.nica e gravuras explicativas sôbre 
o magma. 

A meteorização das rochas ígneas 
faz parte do capitulo IV, enquanto o 
capitulo V se ocupa do estudo da geo
dinâmica externa. O capitulo VI es
tuda as águas correntes superficiais. 
Nêle o geógrafo encontrará matéria de 
grande interêsse, pois além do conteú
do ser apreciável e extenso, há uma 
parte ilustrativa das mais esmeradas, 
com fotografias, gravuras e represen
tações esquemáticas. O capitulo VII 
diz respeito às águas subterrâneas, ex
plicando, inclusive, a sua ação mecâ
nica e o seu destino - as águas que 
ficam retidas nas rochas e as que re
tornam à atmosfera e a superficie. O 
oceano é objeto do capítulo VIII; sua 
influência física e química sôbre a 
superfície da Terra é minuciosamente 
estudada. O capitulo IX estuda as ro
chas sedimentares; o X, as metamór
ficas, enquanto o XI se ocupa da neve 
e do gêlo. O XII, estuda o vento; nêle 
o autor se ocupa desde a brisa suave, 
suas causas e efeitos, até o furacão, e 
também as conseqüências erosivas dos 
movimentos do ar atmosférico, a cha
mada erosão eólica. 

O capítulo XIII, intitulado "Geo
técnica e Diastrofismo", é de grande 
valia para os geomorfologistas. O au
tor procura explicar a origem das fa
lhas, estratos, anticlinais, conglome
rados, discordâncias, movimentos con
tinentais, tipos e formação das mon
tanhas e depressões. Os moviment-0s 
sísmicos são descritos no capítulo XIV; 
a amplitude das ondas sísmicas, dura-

5 - 36124 

ção dos tremores de terra, intensidade, 
freqüência e zonas onde mais comu
mente se verificam, inclusive sua ori
gem. Há uma referência interessante 
sôbre o provável terremoto mais vio
lento até hoje observado por apare
lhos: o de Assam, na índia, próximo 
ao Tibé, em 15 de agôsto de 1950. Ao 
sismo inicial seguiram-se 22 outros 
tremores, durante 11 dias consecutivos, 
havendo entretanto o número de víti
mas relativamente pequeno, de 1500, 
o que se deve à ausência de núcleos 
habitacionais na região. 

Do capítulo XV em diante o autor 
passa ao estudo da Geologia histórica. 
A origem da Terra dá inicio a. esta 
parte, com uma exposição sôbre as 
diversas teorias explica tivas. Em se
guida inicia-se e se desenvolve o es
tudo das eras, períodos, acontecimen•· 
tos físicos e evolução dos sêres vivos, 
desde os seus simples indícios, ao apa
recimento de fósseis, terminando com 
a descrição da era Cenozóica, quando 
se extinguiram os primitivos mamife
ros e apareceu o home.m. Quinze 
capítulos compõem esta parte, o que 
significa um verdadeiro compêndio de 
paleontologia, tal a perfeição dos tex
tos, a beleza das ll ustrações e a téc
nica das mesmas, entre as quais se 
incluem mapas coloridos. 

Elementos de Geologia, em sua 
versão espanhola, enriquece o acervo 
da Biblioteca do conselho Nacional de 
Geografia, onde pode ser consultada. 

A.S.F. 

Précis d'Hidrologie Marine et Conti
nentale - André Guilcher; Profes
sor de Hidrologia Marinha e Flu
vial da Sorbonne - Paris. 

Editado em Paris no ano de 1965, 
êste livro possui conteúdo eminente• 
mente técnico, de utilidade para tô
das as atividades relacionadas com a 
hidrologia, em particular do elemento 
marinho que, como é sabido, por reco
brir três quartas partes da superfície 
do globo terrestre, merece atenção es
pecial. 

O autor explica, na introdução, 
que a água está assim distribuída, no 
nosso planêta, em ordem decrescente: 
o maior volume encontra-se na litos
fera, seguindo-se os oceanos e mares, 
geleiras, cursos d'água, e finalmente 
a atmosfera. A obra entretanto tem 
maior cunho geográfico, motivo por 
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que a água contida na litosfera, nas 
geleiras e na atmosfera, deixa de ser 
estudada, uma vez que é objeto de es
tudos respectivamente da geoquímica, 
da geomorfologia e da climatologia. 
Restam então os oceanos e mares, rios 
e lagos, que o mestre da Sorbonne es
tuda nas secções de hidrologia mari
nha, fluvial e lacustre. 

Sôbre a importância dos oceanos e 
mares, o autor lembra que além dos 
70,8% da superfície da terra que êles 
recobrem, há que considerar o seu vo
lume, que totaliza 1 380 milhões de 
metros cúbicos. ~ste volume deve ser 
atribuído à granpe profundidade mé
dia das águas oceânicas, isto é, 3 800 
metros. Importa ainda estudar a 
composição química, o estado físico, e 
os movimentos das águas marinhas, 
os dois últimos intimamente relacio
nados com o clima, em tôdas as suas 
variações. 

Os cursos d'água, por seu turno, 
são ligados a um complexo geográfico 
bastante extenso, como relêvo, natureza 
das rochas e meios de alteração das 
mesmas, clima, copertura vegetal e 
etc. As águas de cada rio são uma 
resultante dos caracteres da região 
que percorre. Quanto aos lagos, têm 

uma existência condicionada a parti
cularidades geográficas de origens di
versas, e rep•resentam também fatôres 
climáticos em sua estrutura térmica e 
suas variações. 

A secção em que o autor estuda a 
hidrologia marinha contém capítulos 
sôbre meios e métodos de pesquúia, as 
características da água do mar, as on
das das profundezas e da costa, ou
tras ondas, marés e correntes, massas 
d'água dos oceanos e do mediterrâneo 
ártico e os meios de comunicação atra
vés dos mares. 

A segunda secção contém a parte 
atinente aos lagos: sua origem, os mo
vimentos de suas águas, temperatura 
dos lagos de água doce, e finalmente 
os lagos de água salgada. 

A hidrologia fluvial é objeto dos 
estudos da terceira secção da obra do 
professor André Guilcher. Apresenta 
o resultado de pesquisas e observações 
sôbre os princípios gerais, o.s cursos 
d'água dos países equatoriais e tropi
caúi, das zonas mediterrâneas e desér
ticas, temperadas e frias, e um apêndi
ce contendo um ensaio sôbre a repre
sentação cartográfica dos regimes flu
viais do mundo. 

A obra do professor Guilcher é de. 
grande importância para a geografia 
e para as ciências afins, particular
mente em seus capítulos oceanográfi
cos. Além de sabermos do significado 
dos estudos dos oceanos e mares, gran
de e inexplorado manancial de ali
mentos e de energia, devemos lembrar 
também o papel que representaram e 
ainda representam as massas líquidas 
da superfície da Terra na História 
Universal, como meio de expansão dos 
povos e raças, pois mesmo em plena 
era do avião a jato, delas ainda se ser
ve a humanidade na utilização de seus 
meios de comunicação, e delas não 
pode prescindir . 

Em resumo, o livro ora comentado, 
confeccionado em papel couché e apre
sentando bela encadernação, deve ser 
consultado pelos especialistas no as
sunto. Contém fotografias excelentes 
como ilustração dos textos, e o autor 
complementa seus estudos com qua
dros elucidativos e farta orientação 
bibliográfica. 

A.S.F. 
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Statistical Mapping and the Presenta
tion of Statistics - G. C. Dickin
son, professor de Geografia da 
Universidade de Leeds - London 
- Edward Arnold (Publishers) 
Ltd. 

Os recursos fornecidos pela . esta
tística na difícil arte e ciéncia da re
presentação quantitativa têm sido, 
ultimamente, de valor incalculável. 
Suas técnicas e processos atendendo 
a um campo cada vez mais amplo e 
diversificado das atividades e saber do 
homem, através de constantes aper
feiçoamentos, materializa o acalenta
do desejo de poder, mostrando trans
mitir muito, com rápida assimilação, 
tanto em sentido numérico como em 
complexidade de assunto. É assim, no 
terreno da propaganda, processo men
tal de notável poder persuasivo e Ins
trumento de inestimável valor no cam
po das pesquisas cientificas e nas ativi
dades de cunho didático, especialmen
te nos pontos que se relacionam com 
a geografia, economia e disciplinas so
ciais em geral. 

É necessário, entretanto, para al
cançar êsse objetivo, o conhecimento 
dos fundamentos básicos da represen
tação estatística, sem os quais seria 
pràticamente impossível o emprêgo, 
com êxito, dos seus inúmeros artifícios 
e métodos. ,,. 

O professor G. C. Dicklnson em seu 
trabalho Statisttcal Mapping and the 
Presentation of Statistics procura aten
der à estas exigências, recordando pro
cessos já conhecidos e divulgando, 
mercê de sua larga experiência de ma
gistério, os novos métodos de confec
ção de gráficos, diagramas, legendas, 
mapas estatísticos, etc. 

Endereçado aos leitores que se de
frontam com os problemas de apire
sentação de informações estatístieas 
para um número sempre crescente de 
pessoas interessadas, êste trabalho vi
sa, em particular, àqueles que estão 
encontrando o problema pela primeira 
vez nas formulações de teses ou pro
gramas de pesquisas, em organização 
de campanha publicitária que exijam 
cuidados especiais, ou, finalmente, 
como um formal processo de ensino 
em curso padronizado de cartografia 
aplicado em escola de nível médio ou 
universidade. 

Propriamente usado, o mapa esta
tístico não é um simples adôrno ou 
acréscimo decorativo com vistas a me-

lhoria da aparência do trabalho. É 
muito mais do que isto. Deve ser tra
tado como um recurso altamente espe
cializado, freqüentemente de confecção 
custosa em tempo e trabalho, repre
sentando parte importante e integral 
da tarefa que se tem em mãos. 

Tomada individualmente, as técni
cas estatísticàs são, a um só tempo, 
tanto elementares em princípio-1 como 
complexas na aplicação, imponao-se a 
consideração de ambas as facêtas da 
sua natureza antes de se atingir o fim 
desejado. 

Organizado em sete capítulos, 
além da introdução, o conteúdo dêste 
livro é de fácil assimilação graças à 
exposição clara e objetiva do seu au
tor. De inicio procura êle despertar 
no leitor os cuidados principais que se 
devem observar ao se elaborar um 
mapa estatistico, chamando a atenção 
para os problemas práticos que podem 
ocorrer, tais como a escolha de técnica 
apropriada, compatível não apenas 
com a estatística em si mas, também, 
com a escala, tamanho, formato e es
paço disponível do mapa objeto de 
atenção. Pobreza de definição, ausên
cia de critério adequado na confecção 
das colunas e faixas representativas 
e no uso e distribuição das côres são 
outros cuidados especiais na elabora
ção de um bom trabalho de amostra
gem e representação estatística . 

Grosso mod9, ensina o professor 
Dickinson, as técnicas estatísticas 
quanto a tarefas de representação po
dem ser classificadas em diagramas e 
mapas estatísticos. 

O primeiro grande ramo referin
do-se, preliminarmente, aos principais 
pontos a serem mostrados, subdivide-se 
em relações entre quantidades e fra
cionamento em com1xmentes . Por sua 
vez os mapas estatísticos referem-se 
a símbolos, letras, etc. como elemen
tos não quantitativos, desconhecidos 
ou carentes de importância, e elemen
tos quantitativos mostrando distribui
ção de valôres com referência a pontos 
específicos, pertencentes a uma mesma 
área e ao longo de uma Unha. 

A partir desta divisão o autor de
senvolve seu trabalho enumerando os 
principais tipos de gráficos com o em
prêgo de Unhas, barras, círculos; loga
ritmos, Unhas compostas, pontos, figu
ras geométricas em composição sim
ples e proporcional, diferentes símbo
los, chaves, etc. Tôdas as principais 
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vantagens e deficiências de cada um 
dêsses métodos e artifícios são aqui 
ressaltados . 

O levantamento de dados consti
tui uma das mais importantes tarefas 
em qualquer trabalho estatístico. Não 
obstante a existência de farta litera
tura especializada no ramo, não é fá
cil, particularmente para aquêles .que 
se iniciam, encontrar as informações 
de que necessitam. O sétimo e último 
capitulo dêste livro foi, assim, ideali
zado no sentido de tentar, pelo menos 
em parte, solucionar esta dificuldade. 
As principais fontes de dados estatís
ticos de origem interna e provenien
tes de outros países, naturalmente se
gundo a ética do autor, são menciona-

dos neste capítulo. Dentre êles podem
se relacionar: Statsman's Yearbook, 
publicado anualmente em Londres, 
Statistical Yearbook, Demographic 
Yearbook e Monthly Bulletin of Sta
tistics, publicações realizadas sob os 
auspícios das Nações Unidas. 

No que tange a estatísticas referen
tes a clima, Dickinson lembra, nesta 
oportunidade, a obra de W.G. Kendrew, 
Cltmates of the Continents (4th Edi
tion) Oxford, 1953. :mste trabalho, em 
sua quinta edição, lançada em 1961, 

.já foi comentado no Boletim Geográ
fico e poderá ser consultado na Biblio
teca do Conselho Nacional de Geo
grafia . 

L.C.B. 

Periódicos 

Digesto Econômico - N.º 183 - Maio
Junho, 1965 - Ano XXI. 

:l!;ste exemplar de Digesto Econô
mico, encerra diferentes artigos liga
dos ao plano administrativo, político, 
econômico e jurídico, focalizando em 
cada um dêles importantes assuntos 
intimamente relacionados com a esta
bilização econômica e desenvolvimen
to do país. 

Assim, a problemática da atual 
conjuntura econômico-financeira en
volvendo aspectos importantes da in
flação, que aflige a nacionalidade bra
sileira acha-se bem retratada em três 
artigos intitulados "A Realidade Bra
sileira", "A Política Econômico- Finan
ceira do govêrno" e "A Luta contra a 
Inflação". :mstes artigos, os dois pri
meiros de autoria do economista Ro
berto de Oliveira Campos, ministro do 
Planejamento e o último de Otávio 
Gouvêa de Bulhões, titular do Minis
tério da Fazenda, refletem, igualmen
te, a posição do govêrno em face do 
problema. Dentro do mesmo assunto, 
o n.º 183 do Digesto Econômico insere 
também o artigo "Estabilização Mone
tária, Câmbio e Financiamento das 
Importações", em que Eugênio Gudin 
formula roteiro para equilibrar e ex
pandir o mercado cambial com vistas 
à instituição futura, do cruzeiro forte 
ou cruzeiro nôvo, que poderia, segun
do o renomado economista, ser igual 
a cem ou mais dos atuais cruzeiros. 

Completam êste exemplar, de Gly
con de Paiva, . os trabalhos "Naciona
lismo e Petróleo" e "José Bonifácio e 

a mineração"; de Milton Campos, "Re
volução e Direito" e "Eleições Dire
tas"; de Afonso Arinos de Melo Fran
co, "A Reforma Institucional do Bra
sil"; de Luiz Cintra do Prado, "Ques
tões Relativas ao Custo da Energia 
Nuclear" e "Inauguração do Reator Ar
gonauta"; de Américo Jacobina La
combe, "A Propósito de Rui, o Homem 
e o Mito"; de Eugênio Gudin, "Graves 
Falhas da Lei do Inquilinato" e, final
mente, de Afonso Almiro, "Decadência 
i;lo Serviço Público". 

Geographical Bulletin - Volume 7 -
N.0 1 - 1965. 

Editado sob os auspicios do De
partamento de Minas e Pesquisas Téc
nicas do Canadá, sediado em Ottawa, 
êste periódico é dedicado à divulgação 
dos resultados dos trabalhos técnicos 
e científicos no ramo da geografia, 
desenvolvidos no grande e progressista 
pais setentrional do continente norte
americano. 

l!:ste exemplar, em especial, trata 
de diferentes assuntos ligados à geo
grafia física e humana, enfatizando os 
estudos relacionados com a formação; 
efeitos e deslocamentos de geleiras e 
outros aspectos geográficos comuns às 
regiões frias . 

Insere ainda o n.º 7 do Geographi
cal Bulletin artigo sôbre geografia 
agrária, focalizando, seu autor, tendên
cias da situação econômica da fruti
cultura canadense e delimitação de re
giões fruteiras, mostrando as implica
ções do tipo do solo, clima, etc. 
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Além de ótima apresentação, con
substanciada em papel de boa qualida
de e técnica esmerada na confecção de 
mapas, tabelas, impressão, etc., não nos 
podemos furtar, neste rápido escôrço, 
a elogiosa referência quanto ao rigor 
e cuidados cientificos com que foram 
tratados os diferentes temas que com
põem esta publicação. 

Engenharia, Mineração e Metalurgia 
- Vol. XLI - Março 1965 -
N.º 243. 

Abre o presente número dêste pe
riódico um artigo de autoria de Othon 
Henry Leornardos sob o tema "O 
:Plano Mestre Decenal para a Avalia
ção dos Recursos Minerais do Brasil", 
que propiciou o decreto 55 837 do pre
sidente da República. Henry Leonar
dos, em seu artigo, além de historiar 
aspectos dos trabalhos que precede
ram a elaboração dêste decreto, diz da 
grande importância de que se reveste 
para o Brasil uma política segura e 
bem equilibrada de aproveitamento 
das reservas do subsolo brasileiro. 

Esta revista iPubl1ca, igualmente, 
interessante artigo de autoria de Hele
na Leister intitulado "Características 
de lavabilidade de carvões do Rio 
Grande do Sul". :tl:ste trabalho resume 
os primeiros resultados de um conjun
to de ensaios, em realização, pela Divi
são de Estudos e Planejamento da em
presa Aços Finos Piratini S.A. de que 
Helena Leister é assessôra desde 1964 
nos problemas do aproveitamento do 
carvão nacional . 

Insere ainda êste exemplar os se
guintes trabalhos: "Classificação dos 
bens minerais e cadastro das minas do 
Brasil, Olivero H. Leonardos; A "Ap
pleby-Frodingham" usa fornos-poço 
elétricos aplicando métodos de resfria
mento controlado - P. Charlesworth; 
Contribuição holandesa e belga às pes
quisas geológicas e minerais no Bra
sil - Othon Henry Leonardos; Mate
rial Radioativo no furo "Taquari" em 
Caldas, MG - Resk Frayha; Uso do 
precipitador eletrostático nas minas 
- Manoel Moreira. 
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Leis e Resoluções 

Legislação Federal 

Atos do Poder Executivo 
DECRETO N.0 55 747, DE 10 DE FEVEREIRO 

DE 1965 

Aprova o Estatuto da Universidade Rural de 
Pernambuco. 

O Presidente da Repúbllca, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 87, item I, 
da Constituição federal e tendo em vista a 
aprovação do Conselho Federal de Educação, 
verificada em 31 de janeiro de 1964, decreta: 

Fica aprovado o Estatuto da Universidade 
Rural de Pernambuco, que a êste acompanha, 
assinado pelo ministro da Agricultura e homo
logado pelo ministro da Educação e Cultura. 

Brasil!a, 10 de fevereiro de 1965; 144.0 da 
Independência e 77.0 da Repúbllca. 

H . CASTELO BRANCO 

Hugo de Almetda Leme. 
Flavlo Lacerda . 

ESTATUTO DA UNIVERSIDADE RURAL 
DE PERNAMBUCO 

TITULO I 

Da Untversidade_. aeu.s objetivos, Constttutçlio 
e Prerrogattvas 

CAPÍTULO I 

De seus objetivos 

Art. 1.0 A Universidade Rural de Per
nambuco, neste estatuto também citada como 
URP, é uma instituição autárquica, Integrante 
do sistema federal de ensino, nos têrmos da 
Lei n.0 2 524, de 4 de julho de 1955, combinada 
com a Lei n. 0 2 920, de 13 de outubro de 1956, 
com sede na cidade do Recife, capital do esta
do de Pernambuco. 

Parágrafo único. A URP é pessoa jurídica. 
com autonomia administrativa, financeira, di
dática. e disciplinar . 

Art. 2.0 A URP tem por objetivo promo
ver o desenvolvimento rural do nordeste bra
sileiro, através da. educação, da pesquisa. e da 
criação da. cultura geral, a serviço do pais, do 
entendimento entre a.s nações e dos superiores 
interêsses da humanidade. 

Pa.ré.grafo único. No atendimento dêsse 
objetivo, a URP promoveré. o preparo de pro
fissionais, no âmbito da.s ciências agronômicas 
e veterinárias e de outras que concorram para 
o desenvolvimento do melo rural, não somen
te no grau superior como também no médio, 
como a realização de pesquisas relaciona.das 
com aquelas ciências. 

Art . 3.0 A URP Integrar-se-é. em sua re
gião geo-econômlca, participando na solução 

dos seus problemas e dando assistência, dentro 
de suas possibilidades, aos podêres públicos e 
à Iniciativa particular. 

CAPÍTULO ll 

Da sua constituição 

Art. 4,o A URP é constituída por enti
dade de ensino, de pesquisa e de extensão, 
nas seguintes modalidades: 

I - Unidades unlverslté.rlas - aquelas que 
constttu!ram a estrutura Inicial da URP, nas 
leis que determinarem sua federallzação, ou 
que forem posteriormente cria.das por deter
minação dêste estatuto, destinados ao ensi
no de grau superior; 

ll - Departamentos Universitários e Insti
tuições· de Pesquisa - de que se destinam ao 
ensino, à Investigação cientifica e à experi
mentação; 

III - Instituições de treinamento - aque
las que se destinam à formação de técnicos 
e líderes em extensão, bem como à divulgação 
de conhecimentos técnicos ao melo rural; 

IV - Escolas de grau médio - aquelas des
tinadas a ministrar o ensino da 3.• série do 
ciclo colegial e à formação de profissionais de 
nível médio; 

V - Instituições agregadas e sob mandato 
- aquelas que se Integram num plano comum 
de trabalho com as atividades da URP, me
diante convênio ou simples mandato . 

Art. 5.0 As unidades unlverslté.rlas da 
URP são: 

a) Escola Superior de Agricultura, desti
nada à formação de engenheiros agrônomos; 

b) Escola Superior de Veterinária, desti-
nada à formação de veterinários; -

e) Curso de Aperfeiçoamento, Especiali
zação e Extensão, destinado à promoção de 
cursos de extensão universitária, de divulga
ção cultural de treinamento profissional. 

Art. 6.0 As lt;!stltulções de ensino e pes
quisa são: 

a) os departamentos unlverslté.rlos, cons
tltu!dos pelo agrupamento das disciplinas afins 
ou correlatas das diversas cé.tedra.s, ou de uma 
mesma unidade de ensino superior ou de 
mais de uma unidade, relacionada no capi
tulo l.º do subt!tulo 2.0 , do titulo III, dêste 
estatuto; 

b) os Institutos criados como órgãos cen
trais com a flnalldade de desenvolver além da 
pesquisa especializada, a pesquisa. básica. 

Art. 7.0 As Instituições de treinamento, 
com os serviços de extensão, organizadas apro
veitando no que fôr poss!vel os recursos ma
teriais e de pessoal, Já existentes na URP, fi
cam subordinadas ao Curso de Aperfeiçoamen
to, Especlallzação e Extensão. 
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Art. 8.0 As escolas de grau médio são: 
a) Escola de Magistério de Economia Ru

ral Doméstica; 
b) Escola Agrotécnlca de São Lourenço 

da Me.ta; 
e) Colégio Unlversltãrio; 
d) Outras entidades que venham a ser 

agreg11.das, incorporadas ou criadas. 
Art. 9.0 A URP poderã ampliar as suas 

e.ti vlde.des dldâtlcas e cientificas, pela · agre
gação de entidades federais, este.duais, muni
cipais ou particulares, mediante e.côrdo e.pro
ve.do pelo Conselho Unlversltãrio, ou pela In
corporação dessas entidades, por decreto do 
govêrno federal, ouvidos o Conselho Unlver
sltãrio e o Conselho Federal de Educação. 

§ 1.0 A Integração de uma entidade pú
blica federal, este.dual, municipal ou parti
cular, pode ser parcial ou total, compreenden
do-se como parcial a simples agregação, me
diante acôrdo aprovado pelo Conselho Unlver
sltârlo e como total, a Incorporação mediante 
decreto do govêrno Federal, ouvidos o Conselho 
Unlverslté.rio e o Conselho Federal de Edu
cação. 

§ 2.• Para a promoção do processo de 
Integração total de quaisquer entidades de 
ensino ou de pesquise. é necessãrlo, prévia
mente, um estágio de 7 (sete) anos da enti
dade, na condição de agregada, durante o 
qual serã procedida a adaptação dos seus cur
rlculos da URP, ouvidos o Conselho Unlverslté.
rio e o Conselho Federal de Educação. 

Art. 10. Nos processos de agregação e de 
Incorporação de qualquer entidade cabe ao rei
tor encaminhar ao Conselho Unlversltãrto o 
respectivo documento com os devidos esclare
cimentos para estudo. 

Art. 11. Aprovada a agregação de uma 
entidade será a mesma efetivada mediante e 
assinatura de um acôrdo no qual ficarão esta
belecidas, em clé.usule.s especificas, as condi
ções da agregação. 

§ 1.0 A URP sômente poderã aplicar, em 
beneficio da entidade agregada, as verbas que 
lhe forem especificamente destinadas, no seu 
orçamento Interno. 

§ 2.0 Em todos os documentos oficiais ds 
entidade constarã a sua condição de agregada 
à URP. 

§ 3.0 Tratando-se de estabelecimento de 
ensino, a entidade agregada ficará sob a orien
tação dldãtlca e cientifica da URP, devendo os 
seus diplomas e certificados expedidos receber 
a assinatura do reitor. 

§ 4.• 1: concedido às entidades agregada~ 
representação no Conselho Unlverslté.rlo pelos 
seus diretores, com direito a debater e a opi
nar, não podendo, porém, votar ou ser votados. 

§ s.• Ao corpo dlseente da entidade agre
gada é concedido o direito de representação no 
Diretório central dos Estudantes da URP, não 
podendo contudo o representante escolhido 
ser votado para o cargo de presidente do DCE, 
ou seu substituto eventual. 

§ 7.0 O acôrdo de agregação poderé. ser re
vogadb em qualquer momento, por votação 
de 2/ 3 (dois terços) dos membros do Conselho 
Unlversitãrlo. 

Art. 12. A entidade agregada permanece
rá no gôzo de seus direitos de administrar 
livremente os seus bens. 

Art. 13. A URP pOderã promover ainda 
a realização de acordos e convênios com enti
dades oficiais e particulares, visando a aplica
ção de sua capacidade dldé.tlca e cientifica, 

bem como conferir mandatos a Instituições 
outras, cujas estruturas e finalidades permi
tam vantajosa cooperação unlversltãria, atra
vés de intima colaboração em programas afins 
de trabalho. 

§ 1.0 O mandato é conferido pelo Reitor 
mediante autorização do conselho Universi
tário da URP. 

§ 2.0 Os acõrdos e convênios, a que se 
l"efere êste artigo, serão aprovados pelo Con
selho Unlversltãrlo, exlg~ndo-se a homologação 
ou aprovação dos Conselhos de Curadores, 
quando houver ônus para a URP, cabendo ao 
Reitor a assinatura dos mesmos. 

Art. 14. As diversas entidades que cons
tituem a URP terão os seus regimentos ela
borados, como segue: 

a) Os regimentos das unidades do ensino 
serão elaborados por seus conselhos admlnlstra
tratlvos e apreciados pelas suas Congregações. 
devendo ser homologados pelo Conselho Uni
versitário e aprovados pelo Conselho Federal 
de Educação; 

b) Os regimentos das demais entidades 
serão elaborados pelos seus Conselhos Dellbera
ttvos e aprovados pelo Conselho Unlv!)rsltário; 

e) O Regimento "Geral da URP, no qual 
constarão as normas de funcionamento dos 
Conselhos Universitário, de Curadores, de Pes
quisas e Departamental, da Assembléia Uni
versitária, dos Departamentos Universitários e 
Administrativos das Divisões dos Serviços e 
das demais dependências diretamente subor
dinados à Reitoria, será elaborado pelo Con
selho Universitário e aprovado pelo Conselho 
Fedem! de Educação. 

CAPÍTULO 111 

De suas prerrogativas 

Art. 15. A URP gozarã de autonomia ad
ministre.tiva, dldâtlca, financeira e dL~clpllnar, 
na forma de legislação vigente . 

§ 1.0 A autonomia administrativa consiste 
na faculdade de elaborar e reformar os seus 
próprios estatutos, com a aprovação do Con
selho Federal de Educação, bem como e.provar 
os seus regimentos Internos, de Indicar o rei
tor e os diretores de suas universidades de 
ensino superior, mediante listas triplices, para 
a escolha dos respectivos titulares pelo presi
dente da República; contratar professores e 
auxiliares de ensino, técnicos e outros profls
i;lonals; •.ndlcar, para nomeação pelo govêrno 
Federal, o candidato aprovado em concurso 
para provimento de cãtedra e, por fim, admitir 
quaisquer funcionários dentro de suas dota
ções orçamentãrtas, respeitadas as limitações 
legais . 

§ ·2.• A autonomia dldâtlca consiste na fa
culdade de criar e organizar cursos, fixando 
os respectivos curriculos, regime dldâtlc<i e 
escolar de acôrdo com a legislação vigente. 

§ 3.0 A autonomia financeira consiste na 
faculdade de administrar o seu patrimônio e 
dêle dispor, na forma prevista no titulo VII 
do presente ·estatuto e respeitada a legislação 
especifica vigente; aceitar subvenções, dota
ções, heranças e legados; organizar e executar 
o orçamento atual de suas receita e despesa, 
respeitada a prestação de contas à autori· 
dade competente, pelos responsãvels na apli· 
cação dos recursos. 

§ 4.0 A autonomia disciplinar consiste na 
faculdade de aplicar penalidades, respeitada a 
legislação especifica vigente. 
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TITULO 11 

Da Administração da URP 

Subtltulo 1.0 dos órgãos de administração 
unlversltãrla 

Art. 16. Os órgã.os de administração uni-
versitária são: 

a) Assembléia Universitária; 
b) Conselho Unlversltãrio; 
o) Conselho de Curadores; 
d) Conselho de Pesquisas; 
e) Reitoria. 

CAPÍTULO I 

Da Assembléia Universitária 

Becçã.o l.• - De sua composição 

Art. 17. A Assembléia Unlversltãrla com
i>õe-se: 

I - Do reitor como presidente; 
II - Dos professores ca tedrãtlcos, profes

sores Interinos, docentes no. regência de cãte
dra e professõres de ensino superior; 

III - Do representante legal de cada um 
dos Institutos universitários; 

rv - De um representante dos assistentes 
de cada unidade de ensino superior; 

V - De um representante dos Instrutores 
de cada unidade de ensino superior; 

VI - De um representante dos docentes 
livres da URP; escolhido entre aquêles quei não 
estejam na regência de cé.tedra; 

VIt - De um representante de cada Insti
tuição de ensino de grau médio da URP; 

VIII - De um representante do pessoal 
administrativo da reitoria e de cada unidade 
unlversltãrla; 

IX - Do presidente do Diretório Central 
dos Estudantes e dos presidentes dos Diretórios 
acadêmicos de tôdas a8 unidades de ensino 
superior da URP; 

X - Do presidente da Associação dos ex
alunos da URP; 

XI - De um representante do corpo do
cente d~ cada unidade de ensino superior 
agregada; 

XII - De um representante do corpo dis
cente de cada unidade de ensino superior 
agregada. 

§ 1.0 Os representantes citados nos Itens 
IV e V serão escolhidos entre os seus pares, 
em reuniões presididas pelos respectivos dire
tores, com mo.ndato de dois (2) anos. 

f 2.0 Os representantes criados nos Itens 
III, VI e VII serão escolhidos entre os seus 
pares, em reunião presidida pelo reitor, com 
mandato de dois (2) anos. 

§ 3.0 Os representantes citados no Item 
VIII serão escolhidos entre os seus pares, em 
reuniões respectivamente presididas pelo reitor 
e diretores, com mandato de dois anos . 

§ 4. 0 Todos os representantes citados nos 
diversos Itens dêste artigo terão suplentes elei
tos na mesma ocasião, pelo mesmo procesao 
e com o mesmo mandato, que substituirão os 
titulares, nas suas faltas e Impedimentos, com
pletando os seus mandatos na vacância. 

Secção 2.• - De suas atribuições 

Art. 18 . Compete à Assembléia. Unlver
sltãrla; 

a) tomar conhecimento do relatório anual 
do reitor, sôbre as principais ocorrências da 

vida unlversltãrla. e programas de trabalho, 
bem como sôbre o progresso e aperfeiçoamento 
alcançado pela URP; 

b) assistir à entrega de titulos e diplomas 
honorlflcos; 

c) deliberar sôbre 08 assuntos de alta 
relevância. que Interessem a vida de qualquer 
das entidades unlversltãrla.s. 

Art. 19. A Assembléia Unlversltãrla reu
nir-se-à duas (2) vêzes por ano, na abertura 
e no encerramento dos cursos unlversttãriOB 
de graduação e, extraordlnàrlamente, quando 
convocada pelo reitor, pelo Conselho Unlver
sltãrlo ou por solicitação da Congregação dP 
qualquer das unidades de ensino superior, 
quando aprova<!" por dois terços (2/3), no ml
n!mo dos respectivos professores catedràtlcos 
em exercício e, ainda, pela maioria de seus 
membros. 

CAPÍTULO lt 

Do Conselho Universitário 

Secção l.• - De sua composição 

Art. 20. O Conselho Unlversltãrlo, órgão 
de cúpula consultivo e deliberativo da URP, 
tem a seguinte constituição: 

a) o reitor, como seu presidente; 
b) os diretores das unidades de ensino 

superior da URP, como seus membros natos; 
e) um representante da congregação de 

cada unidade de ensino superior da URP, elei
to pelos seus pares entre os catedrãtlcos em 
exerclclo de cãtedra, com mandato de dois 
(2) anos; 

d) um representante dos professores de 
ensino superior, eleito pelos seus pares, em 
reunião convocada e presidida pelo reitor, com 
mandato de dois (2) anos; 

e) um representante dos docentes livres, 
eleito pelos seus pares em reunião convocada 
e presidida pelo reitor, com mandato de dois 
(2) anos; 

f) um . representante dos assistentes de 
ensino superior, eleito pelos seus pares, em 
reunião convocada e presidida pelo reitor, com 
mandato de dois (2) anos; 

1 g) um representante dos Instrutores de 
ensino superior, elP.lto pelos seus pares, em 
i·eunlão convocada e presidida. pelo reitor, 
com mandato de dois (2) anos; 

h) um representante das escolas de grau 
médio, eleito anualmente entre os seus dire
tores, em reunião convocada. e presidida pelo 
reitor; 

t) um representante de cada uma. das 
Instituições sob mandato unlversltãrlo, duran
te a vigência do mesmo; 

1) um representante de cada uma das 
Instruções agregadas; 

l) o presidente do Conselho de Pesquisas, 
como membro nato; 

m) o presidente do Diretório Central dos 
Estudantes, como membro nato; 

n) um representante do corpo discente 
de cada unidade de ensino superior da URP, 
eleito anualmente pela respectiva. Diretoria 
Acadêmica; · 

o) o presidente da Associação dos ex
alurios da URP, como membro nato. 

Secção 2.'· - De suas atribuições 

Art. 21. Ao Conselho Unlversltãrlo com
pete: 

a) exercer, como órgão consultivo e deli
berativo, a Jurisdição superior da URP; 

b) organizar, mediante a votação unino
minal t-m três escrutlnlos secretos e sucess1-
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vos, a 11.sta triplice de professôres catedráticos, 
para a nomeaç!i.o do reitor pelo presidente 
da Repúbllc!I: 

c) organizar, por votação uninominal, 
entre os professõres catedráticos de tôdas as 
unidades de ensino superior, a lista triplice 
para o provimento do cargo de diretor do 
Curso de Aperfeiçoamento. Especialização e 
Extensão, para a nomeação pelo preslde.nte da 
República; 

cl) reformar o presente estatuto, elaborar 
o Regimento Geral da URP e homologar os 
regimentos Internos das Unidades de Ensino 
Superior, aã referendum do Conselho Federal 
de Educação e aprovar os regimentos das de
mais entidades e dependências universitárias; 

e) votar a proposta orçamentária anual da 
URP; 

/) fixar, de acôrdo com a dotação global, 
os quantitativos destinados à Reitoria e suas 
dependências, às unidades de ensino superior 
e demais entidades universitárias; 

g) resolver sõbre a aceitação de legados 
e donativos; 

h) deliberar sõbre a administração do pa
trimônio da URP; 

i) promover contratos de professôres e 
técnicos, não previstos na dotação orçamen
tária da URP; 

1) decidir sôbre a concessão de titulos 
honorlflcos ou dignidades universitárias; 

Z) outorgar, mediante proposta de qual
quer uma da.a congregações das unidades de 
ensino superior, os títulos de professor e de 
doutor honoris causa e o de professor emérito; 

m) resolver sôbre agregações, Incorpora
ções, acõrdos, convênios, mandatos e outras 
formas de colaboração universitária; 

n) deliberar sõbre assuntos didáticos de 
ordem geral e aprovar as Iniciativas ou mOdlfl
cações do regime de ensino e pesquisas, não 
especificadas em regimentos, propostas por 
qualquer entidade da URP, respeitados os limi
tes em que se exercita a autonomia didática 
universitária; 

o) deliberar sôbre a aplicação de penali
dades, em grau de recurso e em matéria didá
tica, quanto a recursos Impetrados de atos da 
Congregação; 

p) emitir parecer conclusivo sôbre recur
sos Interpostos ao Conselho Federal de Educa
ção e ao ministro de Estado, Inclusive em ma
téria de provimento de cátedra; 

q) deliberar sôbre providências preventi
vas, corretlva.s ou repressivas de atos de Indis
ciplina coletiva, sôbre a suspensão temporária 
de cursos, em qualquer das unidades compo
nentes da URP, Inclusive sôbre a Intervenção 
nas mesmas, mediante solicitação de dois 
terços (2/3) do total dos membros da respec
tiva congregação ou da maioria absoluta dos 
membros do órgão deliberativo, quando se 
tratar de outrai; entidades universitárias; 

r) propor, qu.e;ndo julgar oportuno, ao 
Conselho Federal de Educação, as modificações 
de currtculos mlnlmos ou de duração de cur
.!los, e pt"Omover a criação, fusão, desdobra
mento ou supressão de cátedras; 

s) propor, quando necessário, aos órgãos 
competentes, a criação de novos cargos e fun
ções; 

t) deliberar sõbre propostas de suspensão 
até o máximo de noventa (9()) dias, dos dlre
tore.s de unidades ou de outras entidades de 
ensino e de pesquisas da URP de Iniciativa. 
de dois terços (2/3) do total de membros das 
respectivas congregações ou conselhos, devida
mente justificadas, por ocorrência de excep. 
clonal gravidade que prejudique os lnterêsses 
da administração e do ensino; 

u) estabelecer a.s condições de equlvalên· 
cla entre os estudos realizados nos diferentes 
cursos da URP; 

ti) deliberar sôbre outras matérias que 
lhe sejam atrlbuida.s ou sôbre questões omlS· 
sas neste estatuto, bem como no Regimento 
Geral da URP e nos diversos regimentos da 
unidade de ensino superior e demais entidades 
universitárias, submetendo-as à homologação 
do Conselho Federal de Educação, quando ne
cessário; 

z) conceder prêmios pecuniários, median· 
te propostas das entidades universitárias, aci 
referendum do conselho de curadores. 

Art. 22. O Conselho Universitário reunlr
se-á, mediante a convocação do reitor, em ses
são ordinária, uma vez por mês, durante o 
ano letivo e, extraordináriamente, com indica
ção da matéria a discutir, quando assim o 
entender o reitor, ou o requerer a maioria dos 
seus membros. 

§ 1.0 O Conselho Universitário só se reu· 
nlrá com a presença da maioria de seus mem
bros, sob a presidência do reitor ou do seu 
substituto legal. 

§ 2.0 As convocações do conselho Univer· 
EJtárlo serão feitas com antecedência mlnlma 
de quarenta e oito (48) horas, salvo casos es
peciais de urgência, a cri térlo do reitor. 

§ 3.0 Nas reuniões do Conselho Universi
tário funcionará como Secretário, o secretário 
geral da URP. 

Art. O conselho Universitário elegerá, en
tre os seus membros, professõres catedráticos, 
um vice-reitor, que será o seu vice-presidente. 

Art. 24. Nos casos de vacância da Reito
ria, o Conselho Universitário será convocado 
extraordináriamente, dentro de trinta (30) 
dias, com o fim de Indicar a 11.sta triplice para 
escolha do nôvo reitor pelo presidente da 
República. 

Art. 25. No lmPedlmento ou ausência do 
vice-reitor, a substituição far-se-á pelo mem
bro do Conselho catedrático mais antigo no 
exerclclo do magistério. 

Art. 26. O Conselho Universitário decidirá 
sõbre os vetos do reitor, na forma do artigo 
41 dêste Estatuto. 

Art. 27. O comparecimento às reuniões 
do Conselho Universitário é obrigatório e pre· 
tere qualquer outro encargo na URP. 

§ 1.0 Perderá o mandato o Conse~helro que 
faltar, sem motivo justificado, a Juízo do Con
selho Universitário, a três (3) sessões conse
cutivas. 

§ 2.0 O Conselheiro fará Jus a uma grati
ficação de presença, de acôrdo com o que fôr 
estipulado, anualmente, para êsse fim, na do
tação orçamentária da URP. 

Art. 28. As sessões do Conselho Univer
sitário serão de caráter privativo dos seus 
membros, salvo deliberação do mesmo em 
contrário . 

Art. 29. AS deliberações do Conselho Uni· 
versltárlo, que Implicarem em despesas, não 
previstas no orçamento Interno da URP, serão 
encaminhadas ao Conselho de Curadores, para 
estudo das possibilidades de sua execução. 

Art. 30. Qualquer conselheiro poderá pe
dir vista de processo em tramitação no Conse
lho Universitário, até o prazo máximo de oito 
(8) dias, terminado o qual fará entrega do 
mesmo ao secretário, sob pena de responder 
pelos resulte.dos decorrentes da retenção ln• 
déblta. 
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CAPÍTULO III 

Do Conselho de Curad.oru 

secção 1.• - Da sua composição 

Art. 31. O Conselho de Curadores, órgão 
'C<lnsult!vo e del!berat!vo para questões finan
ceiro-econômicas da URP, compõe-se: 

a) do reitor, como seu presidente; 
b) de um representante do corpo docente 

de cada unidade de ensino superior da URP 
eleito pelo mesmo, entre professôres em exer
cício de cátedra; 

e) de um representante do corpo admi
nistrativo da URP, eleito pelos seus pares, em 
reunião presidida pelo reitor. 

Parágrafo único. As pessoas físicas e às 
entidades oflcla!S e particulares, nacionais ou 
estrangeiras, que tenham feito doações ou con
tribuições à Universidade Rural de Pernam
buco, poderá o Conselho de Curadores conce
der a participação nas suas reuniões, para o 
fim especial de verificarem a aplicação dos 
seus donativos ou a administração do patri
mônio doado. 

Art. 32. O mandato dos membros do Con
selho de Curadores será de três (3) anos, re
novável anualmente pelo têrço, sendo que o 
representante do corpo discente terá mandato 
anual. 

Art. 33. O Conselho de Curadores .reunir
se-á, mensalmente, mediante convocação do 
reitor, em sessão ordinária. e, extraordlnàrta
mente, quando assim o entender o reitor ou 
requerer o Conselho Universitário, bem como 
a maioria dos seus membros. 

Art. 34. São atribuições do Conselho de 
Curadores: · 

a) a.provar a proposta orçamentária e o 
orçamento Interno anual do URP; 

b) aprovar a abertura de créditos espe
cla.ls ou suplementares; 

e) a utorlzar as despesas extraordlnár!a.s 
não previstas no orçamento; 

d) aprovar a prestação de contas feita 
a.o reitor pelos diretores das entidades univer
sitárias; 

e) aprovar a. prestação final de contas 
feita anualmente pelo reitor ao ministério 
competente; 

f) resolver sôbre a. aceitação de legados 
e doações; 

g) autorizar acôrdos ou convênios que 
importem em ônus para a URP; 

h) a.utorlzar as despesas relativas ao 
quadro autárquico; 

O aprovar contrato de pessoal, nos têrmos 
da lei; 

1> autorizar a concessão de prêmios pe
cuniários propostos pelo Conselho Universi
tário; 

l) decidir sôbre a alienação de bens de 
qualquer natureza . pertencentes à URP; 

-m) fiscalizar a execução orçamentária; 
n) decidir sôbre os vetos do reitor, na for

ma do artigo 41 dêste estatuto. 
Parágrafo único. Aplicar-se-á ao Conse

lho de Curadores o que estabelece os artigos 
27, 28 e 30 do presente estatuto. 

CAP:fTO"I.O IV 

Do Conselho de Pesquisas 

SecçA.o 1.• -· De sua compostçA.o 

Art. 35. O conselho de Pesquisas será 
constituído pelos diretores dos Institutos e 
chefes dos departamentos unlversltãrlos. 

§ 1.• A presidência do Conselho de Pes
quisas será exercida por um dos seus mem
bros, eleito pelos seus pares, em reunião pre
sidida pelo reitor e nomeado pelo mesmo. 

§ 2.0 A função do presidente do Conselho 
de Pesqulse.s constltul cargo de provimento em 
comissão, equivalente ao de diretor de unidade 
de ensino superior. 

Art . 36. O corpo discente da URP será 
representado no Conselho de Pesquisas por 
um membro do Diretório Central dos estu
dantes, eleito anualmente pelo seus pares. 

Art. 37. Caberá ao Conselho de Pesquisas 
coordenar as atividades de pesquisas nos diver
sos departamentos unlversltários e Institutos, 
permanecendo as atividades didáticas sob 
orientação dos órgãos competentes das unida
des de enslno superior. 

Parágrafo único. o Con~lho de Pesquisas 
terá um representante no Conselho Admlnls
trativo do CAEE. 

CAPÍTULO V 

Da Reitoria 

Art. 38. A Reitoria, órgão executivo cen
tral, que coordena, fiscaliza. e superintende 
tôdas as atividades universitárias, é exercida 
pelo reitor. 

Secção únlca Do reltor e suas atribuições 

Art. 39. O reitor será nomeado pelo pre
S!dente da República, entre os professôres 
catedráticos da URP, em efetivo exercício, elei
tos em llsta triplice pelo Conselho Universi
tário em votação unlnomlnal. 

Parágrafo únlco. A duração do mandato 
do reitor é de três (3) anos, contados a partir 
do dia da posse, podendo ser reconduzido 
uma vez. 

Art. 40. São atribuições do reitor: 
a) representar a URP em juízo e fora 

dêle, administrá-la e fiscalizar as suas ati
vidades; 

b) convocar e presidir as reuniões da As
sembléia Universitária a dos Conselhos Uni
versitários e de Curadores, cabendo-lhe o di
reito de votos, Inclusive o de qualidade; 

e) organizar, ouvidos os dlreltos das en
tidades universitárias, os pia.nos de trabalho 
anuals e submetê-los para aprovação do Con
selho Universitário; 

d) organizar os projetos de orçamento 
anual submetendo-os à apreciação e aprovação 
dos Conselhos Universitários e de Curadores; 

e) submeter à homologação do conselho 
unlversltárlo e de curadores as propostas do 
orçamento a.nual das unidades agregadas; 

f) promover, perante o Conselho de Cura
dores, a. abertura de crédito quando o exlglr 
a necessidade do serviço; 

g) propor ao ministro de Estado a nomea
ção de professõres catedráticos bem como o 
provimento de cátedra em caráter Interino, 
mediante a Indicação da congregação Interes
sada; 

h) admitir, transferir e dispensar pes
soal docente, mediante proposta do órgão de
ll bera ti vo da entidade uni versl tárla ln teressa
da, bem como especlal!stas temporários, por 
melo de contrato ou de qualquer outra mo
dal!dade; 

t) admitir, transferir ou dispensar pes
soal administrativo da URP; 

1) remover, de acôrdo com a.s convenUln
clas do serviço, o pessoal administrativo das 
entidades componentes da URP; 



836 BOLETIM GEOGRAFICO 

l) exercer o poder disciplinar, na fonna 
dêste estatuto e da legislação vigente; 

m) assinar, com os seus respectivos dire
tores, os diplomas e certificados conferidos 
pelas entidades da URP; 

n) dar posse aos diretores e aos professõ
res catedráticos das unidades de ensino, pe
rante as respectivas congregações, e aos dire
tores das demais entidades universitárias, pe
rante o Conselho Universitário; 

o) assinar acôrdos e convênios bem como 
conceder mandatos em nome da URP com 
entidades ou Instituições públicas, ou priva
das, quando autorizado pelos Conselhos Uni
versitários e de Curadores; 

p) nomear o presidente do Conselho de 
Pesquisas, os diretores dos Institutos, os che
fes dos departa.mentos, os diretores das escolas 
e cursos de grau médio, das Instituições de 
treinamento, dos conselhos administrativos, do 
Hospital Veterinário, dos departamentos admi
nistrativos e demais dependências da URP; 

q) submeter ao conselho de curadores a 
prestação de contas anual da URP, até o dia 
1 de março, e o completo relatório da situa
ção financeira, quando solicitado; 

r) apresentar ao conselho Federal da 
Educação, até o dia 30 de abril de cada ano, 
minucioso relatório; 

a) conceder diploma de docente livre aos 
candidatos aprovados em concurso; 

t) dar posse ao presidente do Diretório 
Central de Estudantes da URP; 

u) delegar podêres a terceiros, nos casos 
prev!stos em lei ; 

v) desempenhar todas as demais funções 
não especificadas neste estatuto, Inerente ao 
cargos de acôrdo com as normas do slatema 
universitário; 

x) velar pela fiel execução do presente es
tatuto; 

Art. 41. O reitor poderá vetar as resolu
ções do Conselho Universitário ou do Conselho 
de Curadores dentro do prazo de oito (8) dias, 
devendo apresentar as razões do veto. 

Parágrafo único . A rejeição do veto, pe
los votos de 2/3 (dOIB terços) dos membros de 
cada um dos conselhos, Importará na apro
vação definitiva da resolução vetada. 

Art . 42. ~ facultado ao reitor eximir-se 
das obrigações de cátedra . 

Art . 43. O reitor, em situação de emer
gência, poderá tomar decisões que dependam 
da autorização dos Conselhos Universitário e 
de curadores, convocando-os, porém, em ses
são conjunta dentro de quarenta e oito horas, 
para a devida apreciação e homologação . 

Subtítulo - Dos órgãos auxiHares 
da Administração 

Secção única - Da Organização Administrativa 

Art . 44 . Subordinados à reitoria fun-
cionarão as seguintes dependências : 

a) Gabinete do Reitor; 
b) Assessoria Jurídica; 
c) Secretaria Geral ; 
d) Tesouraria; 
e) Biblioteca; 
/) Prefeitura; 
g) Departamentos : 
I - de Engenharia e Arquitetura; 
II - de Educação e Cultura: 
III - de Administração. 
Art. 45 . O Regimento Geral da URP dls· 

cipllnará as finalidades das dependências ci
tadas no art . 44, assim como o seu desdobra
mento em dlvtsões, serviços e setores e as 
atrlbutções do seu pessoal. 

Art. 46 . O Regimento Geral da URP e 
cada um dos regimentos das entidades uni
versitárias estabelecerão as funções e deveres 
doa seus funcionários . 

TITULO III 

Da Admtnistraçlfo das entidades universitártaa 

Subtítulo 1.0 - Das Instituições de ensino 
superior 

CAPÍTULO I 

Das Unidades de Graduação 

Art. 47. A direção e administração das 
. unidades de ensino superior são exercidas pe-

los seguintes órgãos: 
a) Congregação; 
b) Conselho Departamental: 
e) Conselho AdmlnlBtrativo; 
d) Diretoria. 

Secção 1.• - Da Congregação 

Arft. 48. A Congregação é o órgão supe
rior na direção pedagógica, didática e admi· 
nistrativa de cada unidade de ensino superior. 

Art. 49. A Congregação será constltuida: 
a) pelos professõres catedráticos em exer

ciclo; 
b) pelos professores ln terinos ou subs

tl tutos: 
d) pelos professôres eméritos e catedráti

cos em dlaponlbllldade; 
e) por um representante dos assistentes 

e um dos Instrutores de ensino superior, esco
lhidos pelo prazo de dols (2) anos; 

/) por um representante dos docentes li
vres da unidade de ensino superior, eleito pe
los seus pares, por dols (2) anos, em reunião 
presldlda pelo reitor : 

g) pelo presidente do Diretório Acadêmi
co da unidade de ensino superior: 

h) por um representante dos discentes de 
cada série do curso de graduação da respecti
va unidade de ensino superior. 

Parágrafo único. Os representantes de que 
tratam as alineas e e f, terão suplentes, elei· 
tos na mesma ocasião e com o mesmo manda· 
to, que os substituirão nos seus impedimen
tos, completando os mandatos, na vacância. 

Art. 50. A Congregação só deliberará 
com a maioria absoluta dos seus membros. 

Art . 51. Em todos os atos relativos à 
rea.llzação de concurso para provimento do 
cargo de professor catedrático e de provaa 
de habilitação à livre docência, Inclusive 08' 
atos preparatórios respectivos, sômente terão 
direito de voto na congregação os professo
res catedráticos no exerciclo da suas funções. 

Parágrafo único. Em assuntos que lmpll· 
quem em destituição, afastamento ou suspen
são de docentes, sômente terão direito a dis
cutir e votar os professõres catedráticos em 
exerc!clo . 

Secção 2.• Do Conselho Departament.._ 

Art . 54. O Conselho Departamental é ór
gão consultivo e coordenador de cada unidade 
de ensino superior, para estudo e solução de 
questões didáticas e de pesqu!sas, sendo cons· 
tltu!do de cada departamento un1versltárlo 
em que se ministre disciplina do curso de 
fonnação da unidade. 

§ 1.0 O representante a que refere êste 
artigo será escolhido pelos mem broa de cada 
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rtamento, em reunião presidida pelos res
vos chefes e com mandato de. dois (2) 

preferentemente entre o.s professôres ca
tlcos de cada unidade de ensino superior. 

l 2.0 O corpo discente terã um re'[)resen-
nte no Conselho Departamental. 

L § 3.0 Somente os professôres catedrãtlcos 
embros do Conselho Departamental poderão 

deliberar sôbre assunto pertinente a. concurso 
para docentes. 

secção 3.• Do Conselho Administrativo 

Art. 53. O Conselho Administrativo é 

~
ão consultivo e deliberativo para estudo ~ 
ução de questões administrativas financeiras 
disciplinares, e serã constituído pelo dlrlltor 

como membro nato e presidente, e por um 
professor catedrãtlco ou professor de ensino 
euperlor representante de cada série de curr1-
culo escolar eleito pela Congregação pelo prazo 
de dois (2) anos e, ainda, pelo presidente do 
Diretório Acadêmico. 

Secção 4.• - Da Diretoria 

Art. 54. A Diretoria, exercida pelo diretor, 
6 órgão executivo que coordena, fiscaliza e 
euperlntende tôdas as atividades da.s unidades 
do ensino superior. 

Art. 55. O diretor Sllrã nomeado pelo pre
sidente da República que o escolheri de uma 
l!sta triplice de professôres catedrãtlcos efe
tivos eleitos por votação uninominal pela 
ôongregação. 

§ 1.0 A eleição para escolha da lista tri
plice serã efetuada dentro do prazo de ses
senta (60) dias, antes do término do manda
to, ou de trinta (30) dias, após a vacAncla. 

§ 2.0 O mandato do diretor serã de três 
(3) anos, podendo o mesmo ser reconduzido 
uma vez. 

Art. 56. A Congregação elegerã entre os 
professôres catedrãtlcos, em exerc!clo, um vice
diretor, o qual substltulrã o diretor noa casos 
de Impedimento e vacância . 

Parigrafo único. Nos Impedimentos do 
diretor e do vice-diretor ou em vacância de 
ambos o.s cargos, a Diretoria serã exercida 
pelo membro do Conselho Administrativo mais 
antigo no magistério da unida.de. 

CAPfTut.o II 

Do Curso de Aperfeiçoamento, Especfal1zação 
e Extens/Jo 

Art. 57. A direção e ·administração do 
Curso de Aper!elçoamellltlo, E'speclallzaçAo e 
Extensão são exercidas pelos seguintes órgãos: 

4) Conselho Administrativo; 
b) Diretoria. 

secção t.• -- Do Conselho Administrativo 

Art. 58.· O Conselho Administrativo do 
CAEE é seu órgão consultivo e deliberativo, 
sendo constltuldo: 

4) pelo seu diretor como membro nato 
e presidente; 

b) pelo representante do Conselho de 
Pesquisa da URP; 

e) pelo representante do corpo docente 
de cada unidade do ensino superior da URP; 

d) pelo representante do corpo docente 
de cada estabelecimento de ensino da URP. 

Secção 2.• - Da Diretoria 

Art. 59. A Diretoria, exercida pelo dire
tor, é o órgão executivo que coordena, fl.sca
llza e superintende tôda.s as atividades do 
CAEC. 

Art. 60 - O Diretor do CAEE serã nomea
do pelo presidente da República escolhido de 
uma lista triplice organizada por eleição uni
nominal, pelo conselho Unlversltãrlo entre 
o.s professôres em exercício de cãtedra da. URP 
e terã mandato de três (3) anos, podendo ser 
reconduzido uma vez. 

Paragrafo único. O CAEE terã um vice
diretor eleito pelo seu Conselho Administra
tivo, com mandato de trêa (3) anos. 

Subtítulo 2.0 - Das Instituições de Ensino 
e Pesquisas 

CAPiTuLo l 

Dos departamentos unfversftártos· 

Art. 61. Os departamentos unlversltãrlos 
são entidades executiva.a para as tarefas de 
ensino, pesquisa e extensão, constltuldo cada 
um por tôdas as cãtedra.s afins ou correlatas 
das diversas unidades do ensino da URP e 
servirão a tôda a Universidade. 

Art. 62. São membros dos departamentos 
unlversltãrlos os catedrãtlcos, os professôres 
do ensino e os auxiliares de ensino superior 
de tôda.s as cátedras que os constituírem. 

§ 1.° Cada departamento seri dirigido por 
um chefe, eleito pelos docentes que a êle 
pertençam, com o mandato de 2 anos, nomeado 
pelo reitor. 

§ 2.0 Os departamentos farão pesquisas 
por Iniciativa própria e para Isso, terão todo 
o estimulo e auxilio do Conselho de Pesquisas 
da URP. 

§ 3.0 Na forma da legislação vigente, a 
U'RP, a. altérlo do Conselho Unlversltãrlo, 
poderá, em face de seus objetivos e recursos, 
criar novos departamentos, desdobrar, trans
formar ou agrupar os atuais . 

Art. 63. Na organização de novas unida
des de ensino superior, os currlculos deverão 
aproveitar as cãtedras Jã exlstentes nos diver
sos departamentos, quando houver coincidên
cia de programas, formando-se novos depar
tamentos com cãtedra que lhes sejam priva
tivas. 

Art. 64. Quando houver duas ou mais 
cãtedras Idênticas em um mesmo departa
mento, dando-se a vaga de uma delas, seri 
promovida a sua transformação numa única, 
de acôrdo com a.s propostas das Congregações 
das escolas Interessadas . 

Art. 65. Os departamentos unlversttãrlos 
são, Inicialmente, os seguintes: 

I - Departamento de Engenharia Rural; 
II - Departamento de Química e Tecno-

logia Rural; 
m - Departamen1;o de Biologia Vegetal; 
rv: - Departamento de Biologia Animal; 
V - Departamento de Ecotécnlca; 
VI - Departamento de F1totécnlca; 
VII - Departamento de Patologia Animal; 
VIII - Departamento de Clinica Veterl-

nãrla; 
IX - Departamento de Solos; 
X - Departamento de Ciências Econômi

cas e Sociais . 
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Art. 66. AB cà tedras das dl versas unida· 
des do ensino superior da URP, obrlgatõrla· 
mente, devem ser enumeradas em um ou 
mais departamentos, segundo a sua natureza, 
a critério dos seus respectivos corpos docentes. 

CAPÍTULO II 

Dos institutos 

Art. 67. Os Institutos são entldac1es que 
têm por flnalldade desenvolver além da pes
quisa especlallzada, a pesquisa pelos seguintes 
órgãos: 

a) Conselho Dellberatlvo; 
b) Diretoria. 

Secção 1.• - Do Conselho Dellberatlvo 

Art. 69. O Conselho Dellberatlvo dos 
Institutos da URP é órgão consultivo e admi
nistrativo da Instituição, sendo constituído 
pelo seu diretor, como membro nato e presi
dente e pelos representantes das secções com
ponentes do Instituto. 

Secção 2.• - Das Diretorias 

Art. 70 . A Diretoria, exercida pelo diretor, 
é órgão executivo que coordena, flscallza e 
superintende tôdas as atividades do Instituto. 

Art. 71. o diretor do Instituto será no
meado pelo reitor que o escolherà entre os 
nomes de uma llsta tripllce eleitos por votação 
nominal, pelo Conselho Unlversltàrto, entre os 
professores ou técnicos especlallzados da URP. 

Substituto 3.0 - Das Instituições de ensino 
Médio e outros estabelecimentos unlversltârlos 

CAPÍT'O'LO ÚNICO 

Das tnstitutç6es e estabelecimentos 

Art. 72 . As Instituições de ensino médio 
serão dirigidas por diretores de ll vre escolha 
do reitor. 

Art. 73. Os diretores e chefes dos demais 
estabelecimentos, diretamente subOrdlnados à 
Reitoria, serão de llvre escolha do reitor. 

TITULO IV 

Do pessoal 

Art. 74 . O pessoal da URP serà constitui-
do por: 

I - Docentes: 
II - Pessoal administrativo e auxlllar; 

m - Pesquisadores e técnicos . 

CAPÍTULO I 

Do Pessoal Docente 

Art. 75. O pessoal docente da URP é 
constltuido: 

I - Pelos titulares de cargos das classes 
de ensino superior que se escalonam na car
reira de professor unlversitàrio; 

II - Pelos docentes llvres; 
III - Pelos professores de ensino técnico e 

médio. 
Paràgrafo único . Niio é permitida, na 

mesma escola, a acumulação de càtedras, sal· 
vo em caso de substituição temporària, pelo 
prazo màxlmo de dois (2) anos. 

Secção l.• - Da Carreira de . professor 

Art. 76. A carreira de. professor, de aces• 
• so gradual e sucessivo nos quadros da URP 
serà constl tu ida pelas classes de ensino supe. 
rlor do Grupo Ocupacional EC-560 - Magisté
rio, do Anexo I da Lei n.0 3 780, de 12 de 
julho de 1960, a saber: 

I - Professor catedràtlco (EC-501); 
U: - Professor de ensino superior (EC-502); 
m ·- Assistente de ensino superior 

(EC-503); 
IV - Professor de ensino superior (EC-504). 
§ 1.0 O Ingresso na carreira de professor 

far-se-à pela classe de Instrutor, por Indicação 
do professor catedràtlco, a.provação do Conse
lho Departamental e nomeação pelo reitor pelo 
prazo de dois (2) anos, podendo ser recondu
zido pelo mesmo prazo a Juízo do conselho 
Departamental. 

§ 2.0 O candidato a Instrutor que não 
seja docente llvre, serà submetido a uma pro
va de capacidade, perante comissão examina
dora de três (3) membroa, escolhida pelo 
Conselho Departamental e que compreenderà 
a apreciação do seu currículo escolar, dos seus 
titules e de uma prova escrita sõbre assunto 
de programa da cadeira .para a qual foi lndl· 
cacto. 

§ 3.0 O provimento na classe de assistente 
e no de professor de ensino superior serà 
feito exclusivamente por acesso, mediante 
prova de tltuJ.Qs, promovida pelo conselho 
Departamental, exigindo-se a docência livre 
para ingresso na classe de professor de ensino 
superior. 

§ 4.0 Serà de três (3) anos de efetivo 
exerciclo na classe de Instrutor, o lntersticto 
para concorrer à nomeação, por acesso, à clas
se de assistente. 

§ 5.0 Serà de três (3) anos, de efetivo 
exerciclo na classe de assistente, o lntersticlo 
para concorrer à nomeação por acesso à classe 
de professor do ensino superior. 

§ 6.0 A proposta para promoção de Ins
trutores e de assistentes de ensino superior 
serà feita pelo professor catedràtlco ou na sua 
falta pelo Conselho Departamental, ao reitor, 
através do diretor da unidade . 

Art. 77. No caso do professor catedràtlco 
sollcltar o afastamento do Instrutor, do as
sistente ou do professor de ensino superior 
que possua establlldade, será feito o seu apro
veitamento em càtedra afim ad referendum 
do Conselho Departamental. 

Art. 78 . O acesso à classe de professor 
catedràtlco serà feito mediante concurso de 
tltuJos e de provas (artigo 168, n.º vt da 
Constituição Federal) obedecida a leglslaçâo 
especifica e as seguintes normas gerais: 

§ 1.0 Poderão Inscrever-se em concurso 
para provimento do cargo de professor cate
dràtlco os docentes llvres da cadeira em con
curso, da URP, os professores catedràtlcos e 
de ensino superior da mesma cadeira ou de 
cadelrBS afins de escolas congêneres. 

§ 2.0 Os regimentos Internos das unidades 
de ensino superior estabelecerão as normas do 
concurso e as provas que deverão ser pres· 
tadas. 

Secção 2.• - Do pessoal docente extracarreira 

Art. 79. O pessoal docente, não perten
cente à carreira de maglstérlo, será constltuf
do por docentes llvres, professores contrata
dos, pesquisadores e especlallstas. 
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§ 1.0 O número de docentes l!vres é l!m!
lado, sendo o diploma correspondente conce
dido mediante provas de habilitação, realiza
das de acôrdo com a legislação em vigor. 

§ 2.0 A admissão, em caráter temporário, 
lo professor nacional ou estrangeiro, será pro
posta pelo Conselho Departamental, que enca
minhará o assunto ao Conselho Universitário. 

Art. 80. Todos os anos no periodo de 1 
a 30 de maio, ficam automàtlcamente abertas 
as Inscrições para concurso de docência livre 
de tôdas as cátedras das diversas unidades de 
ens1no superior da URP. 

Art. 81. As congregações das unidades de 
ensino superior da URP farão a revisão, den
tro de cinco (5) em cinco (5) anos do qua
dro de docente l!vre, excluindo aquêle que 
não houverem exercido atividades de ensino 
ou não tiverem publ!cado trabalhos cientificas 
sôbre assunto da cátedra da qual forem do
centes livres. 

Seção 3.• - Do professor Interino 

Art. 82. Em caso de vaga, a cátedra será 
ocupada, enquanto não provida mediante 

i
ncurso de titulo e de provas, pelo professor 

e ensino superior, Indicado pelo Conselho 
epartamental da respectiva unidade-. 

Parágrafo único. Na falta de professor 
de ensino superior, a cátedra vaga será pro
vida interinamente na seguinte ordem de pre
ferência: 

I - Por docente livre da cátedra, obser
vado o rod!zlo; 

II - Pelo assistente da cátedra que apre
sentar melhores t!tulos; 

UI - Por professor catedrático de disci
plina correlata, lncllcado pelo Conselho De
partamental da unidade Interessada. 

IV - Por professor Interino. 
Art. 83. Os professores Interinos serão 

nomeados pelo presidente da República, me
diante proposta da Reitoria, por indicação do 
conselho Departamental. 

Art. 84. Qualquer Interessado poderá re
querer concurso para cátedra vaga há mais 
de dois (2) anos, embora ocupada Interina
mente. 

CAFtrol.o II 

Do pessoal administrativo e auxmar 

Art. 85. Caberá ao reitor fazer a distri
buição do pessoal administrativo e :i.uxlllar, 
mediante, quando fôr o caso, proposta dos 
diretores das entidades unlversltártas. 

Parágrafo único. Todo cargo ou função 
burocrática Inicial sômente será preenchido, 
mesmo Interinamente mediante prova de ca
pacidade, não dando, porém, a mesma, direi
tos de estabilidade nem prerrogativas nl!.o Pr"
vlstas ·em lAI, 

CAPiTtJLo m 
Dos pesquisadores e técntcos 

Art. 86. A URP manterá pesquisadores 
e técnicos para a realização de trabalhos de 
pesquisa e d!! experlmelitaçlío, os quais exer
terl!.o preferencialmente suas funções em regi
me de dedlcaçl!.'> exclusiva. 

Parágrafo único. O Regimento Geral da 
URP estabelecerá as condições para admissão 
é acesso do pessoal citado neste artigo. 

TITULO V 

Do regime disciplinar 

Art. 87. Cabe ao reitor da URP e .. o dire
tor de· cada uma das entidades universitárias, 
a responsabilidade pela fiel observância dos 
.preceitos de ordem e dignidade, na esfera de 
suas respectivas jurisdições . 

Art. 88. O Regimento Geral da URP e 
os regimentos das entidades universitárias dis
porão sôbre o regime disciplinar a que ficará 
sujeito o pessoal discente. 

§ 1. • As sanções disciplinares são: 
I - Advertência; 

II - Repreensão; 
III - Suspensão; 
IV - Expulsão. 

§ 2.0 As sanções constantes dos números 
1 e II do parAgrafo anterior e a suspensão 
até quinze (15) dias são da competência dos 
diretores; as de suspensão até noventa (90) 
dias, cio Conselho Administrativo e dos órgãos 
deliberativos das entidades untversttArlss, con
forme dispuser o Regimento Geral da URP. 

§ 3.0 A pena de expulsão será da compe
tência do Conselho Universitário. 

Art. 89. Dos atos que Impuserem penal!
dades dlsclpl!nares caberá recurso para a au
toridade Imediatamente superior. 

§ 1.0 Os recursos Interpostos pelos Inte
ressados em petição fundamentada, no prazo 
de 15 dlsa, a contar da data do ato recorrido, 
serão encaminhados pela autoridade a que 
estiver !mediatamente subordinado o recor
rente. 

§ 2.• O Conselho Unlvers1tArlo será a úl
tima instância em qualquer caso de matéria 
dlsclpl!nar. 

Art. 90. Os servidores da URP, docentes, 
técnicos, administrativos e auxiliares, estão 
sujeitos às pensl!dades constantes do Estatuto 
dos Functon~rlos Públicos Civis da União. 

TITULO VI 

Das atividades universitc1rias 

CAPÍTtJLO I 

Da· organfaaç4o do enstno 

Art. 91. As atividades unlversltArlas . 
compreenderão tôda forma de expressão de cul
tura, em todos os seus graus e modalidades 
compst!vels com as finalidades a que se pro
pôs a URP e compreenderão: 

a) cursos de graduação; 
b) cursos de pós-graduação; 

. e) cursos de aperfeiçoamento. e especla-
Uzaçlío; 

d) cursos de treinamento; 
e) cursos de extensão; 
/) cursos médios; 
g) cursos colegiais; 
h) pesquisas cientificas; 
i)' atividades culturais em geral. 
Art. 92. Na orgsnlzaçl!.o didática e nos 

métodos pedagógicos adotados pelsa entidades 
da URP será atendido, a um tempo, o dupla 
objetivo de ministrar ensino eficiente e de 
estimular o esp!rlto de lnvestlgsçAo, lndlspen• 
sAvel ao progresso profl881onsl. 

Art. 93. Pars atender os objetivos sasl· 
nalados no artigo anterior, deve constituir 
empenho máximo das entidades universitárias: 
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I - Seleção de um corpo docente que 
<1fereça as mais seguras garantias de devota
mento ao magistério, elevada cultura, cape.ci
dade didática e predicados morais, obedecidos 
o critério da seleção por concurso, desde a 
etapa 1nlclal como Instrutor, visando à for
mação da carreira de magistério; 

II - Flexlbllldade dos currlculos, permitin
do a extinção de matérias dispensáveis e a 
inclusão de matérlw; novas, tendo em vlstl\ 
s permanente atuallze.ção das cátedras. 

III - Prorrogação harmônica de ativida
des de cátedras através de departamentos. 

Art. 94. Com o fim de tornar passivei 
a nexlbllldade dos currlculos, as cátedras po
derão ser desdobradas em dlsclpllnas. 

1 1. 0 Dentro da establlldade da càtedra, 
regida pelo catedrático, as disciplinas podem 
ser modificadas em número, denominação, pro
gramas e horários, permitindo a permanente 
atuallzação dos currlculos. 

§ 2.0 Para melhor eficiência do ensino 
o catedrático poderà designar auxlllares para 
ministrar dlsclpllnas ou parte do programa 
da cadeira. 

Art. 95. As entidades didáticas da URP 
estabelecerão nos seus regimentos, o número 
de aulas teóricas e práticas, para cada cadeira 
ou dlsc1pllna. 

Art. 96. O programa de cada cadeira ou 
d1sclpllna, sob forma de plano de ensino, será 
organizado pelo respectivo professor, e apro
vado i;>ela congregação do estabelecimento, 
ouvido o Conselho Departamental. 

Art. 97. Será observado em cada unidade 
unlversttárla, nll forma dos regimentos respec
tivos, o calendário escolar, aprovado pela con
gregação, de modo que o periodo letivo tenha 
a duração mínima de cento e oitenta (180) 
dias de trabalho escolar efetivo, não Incluindo 
<1 tempo reservado a provas e exames. 

Art . 98. Será obrigatória, em cada esta
belecimento, a freqüência de professõres e alu
nos, bem como a execução dos programas de 
<!nBlno. 

§ 1.0 Será privado do direito de prestar 
exames o aluno que deixar de comparecer a 
um minlmo de aulas e exerclclos previstos nos 
regimentos. 

§ 2.• O estabelecimento deverá promover 
ou qualquer Interessado poderá requerer o 
afastamento temporário do professor que dei
xar de comparecer, sem Justificação, a 25% 
das aulas e exerciclos ou não ministrar pelo 
menos 3/4 do programa da respectiva cadeira. 

§ 3.• A relncldêncla do professor na falta 
prevista na allnea anterior importará, para os 
fins legais, em abandono do cargo. 

Art. 99. Os cursos de graduação terão as 
suas matriculas abertas para candidatos que 
hajam concluldo o ciclo colegial ou equivalen
te e obtido classificação em concurso de ha
bllltação. 

Art. 100. Será negada a matricula ao 
aluno que fõr reprovado mais de uma vez em 
qualquer série ou conjunto de dlsclpllnas 
ou deixar de prestar exames durante dai.li anos 
consecutivos. 

Art. 101. Será permitida para diversas 
entidades do ensino da URP a transferência 
de alunos de outros estabelecimentos de en
sino do mesmo nlvel, inclusive de escola de 
pais estrangeiro, feitas as necessárias adapta
ções pelos órgãos competentes com a aprova
ção do Conselho Departamental. 

Art. 102. os· cursos de pós-graduação têm 
como finalidade ampllar os conhecimentos 
profissionais de nlvel superior. 

Art. 103. Os cursos de treinamento' têm 
como f1nalldade preparar, objetivamente, ele
mentos para atenderem, na pesqutse., na expe
rimentação e na extensão, o desenvolvimento 
do meto rural. 

Art. 104. Os cursos de grau médio, Agro
técnlco e de Economia Rural Doméstica têm 
como finalidade a formação de prof1sslona1s 
de nlvel médio. 

Art. 105. O Colégio Universitário tem 
como flnalldade ministrar o ensino da 3.• sé·· 
rle do ciclo colegial. 

Art. 106. As pesquisas cientificas decor
rem das observações e experimentações real!·· 
zadas nos gabinetes, laboratórios e campos das 
diversas entidades da URP. 

Art. 107. As atividades culturais têm 
como objetivo o desenvolvimento integral de 
mestres, dlsclpuJos, servidores e outros mem
bros da comunidade universitária. 

Art. 1-08. As atividades extracurriculares 
unlversltárlas são reallzadas, evitando-se pre
juízos de aulas, devendo a.s reuniões das as
sembléias e dos colegiados dos docentes e dis
centes ser convocadas para o horário escolar, 
excetuando-se as dos conselhos unlversltárioa 
e de curadores. 

CAPÍTULO II 

Da viãa soctal untversttária 

Art. 109. Para a malar eficiência e pres
tigio das lnstltulções unlversltárla.s são ado
tados melas de acentuar a união e a sollda
rledade entre docentes, servidores, antigos e 
atuais alunos da URP. 

Art. 110. A vida social universitária tem 
como organtze.ção fundamental as seguintes 
associações de classe: 

a) dos docentes; 
b) dos discentes; 
c) dos ex-alunos; 
d.) dos servidores. 

Secção I.• - Da associação dos docentes 

Art. 111. Os docentes da URP poderão 
organizar a sua associação de classe subme
tendo o respectivo estatuto a aprovação do 
Conselho Universitário. 

Parágrafo único. A Associação dos docen
tes un1vers1tárlos destina-se, entre outros 
fins, a: 

a) 1nst1tu1r e efetivar medidas de previ
dência e beneficência para os seus membros; 

b) efetuar reuniões cientificas para co
municações e discussões de trabalhos realiza
dos pelas diversas entidades universitárias; 

e) promover reuniões de caráter social. 

Secção 2.• - Da associação dos discentes 

Art. 112. Com o fim de estimular as 
atividades das associações estudantis, em obras 
de assistência material ou espiritual, em com
petições esportivas, em comemorações clv1cas 
e lnlclativas de caráter social, cada unidade 
incluirá, na proposta orçamentária anual, sub
venções para essas entidades. 

§ 1.0 As aasoclações comprovarão perante 
o diretor a apllcação dos recursos recebidos 
no exerclclo anterior. 

§ 2.0 Antes de aprovada a sua prestaç .. 
de contas anual não serâ dlstribulda no-.1 
dotação. 

Art. 113. O corpo discente de cada escola 
de formação prof1ss1on11l organizará um dtre-
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tório destinado a criar e desenvolver o espírito 
de classe, defender os interêsses gerais dos 
éatudantes e a tornar agradável e educativo 
o convívio entre êles. 

t 1.0 Os estatutos dos diretórios referidos 
neste artigo, deverão ser aprovados pelas con
iregações das escolas a que correspondam. 
l § 2.° Cada diretório será reconhecido pela 
111.dniinlstra.ção da respectl va unidade de ensi
no superior como órgão legitimo de represen
tação do corpo discente. 

§ 3.0 As associações devem fazer constar 
dos seus estatutos o código de ética estudantil. 

Art. 114 . · Além das associações previstas 
nos artigos anteriores para coordenar a vida 
social e universitária do corpo discente, será 
também organizado o Diretório Central dos 
Estudantes da Universidade Rural de Pemam. 
buco. 

§ 1 .0 Ao Diretório Central caberá: 
a) promover a aproximação e a máxima 

IOlldarledade entre os corpos docentes das dl· 
versas unidades de ensino superior da URP; 

b) manter entendimentos com os diretó
rios das diversas unidades de ensino superior 
da URP a fim de promover a realização de 
solenidades universitárias e de reuniões sociais; 

e) promover reuniões de caráter cultural, 
nas quais se exercitam os estudantes em dis
cussões de temas doutrinários ou de traba
lhos de observação e de experiência pessoal. 

§ 2. 0 O Estatuto do Diretório Central dos 
Estudantes da URP deverá ser aprovado pelo 
Conselho Universitário. 

Art. 115. A URP Incluirá, anualmente, 
em seu orçamento, uma subvenção destinada 
ao Diretório Central dos Estudantes, para 
1'.esenvolvimento de suas atividades, devendo 
a comprovação das despesas ser encaminhada 
à Reitoria, atendidas as normas estabelecidas 
no Regimento Geral da URP e no Código de 
Contabll1dade Pública . 

Secção 2.• - Da associação dos ex-alunos 

Art. 116. A URP apoiará e Incentivará as 
atividades da Associação dos Ex-Alunos, visan
do manter o lnterêsse dos mesmos pela Ins
tituição, regendo-se a mesma por estatuto 
próprio aprovado pelo Conselho Universitário. 

Art. 117. A Associação dos Ex-Alunos será 
representada no Conselho Universitário pelo 
seu presidente, cabendo-lhe o direito de votar, 
debater e opinar, não podendo contudo ser 
votado para qualquer cargo de administração _ 
da URP. 

Parágrafo 1'.mico. Para que possa gozar os 
direitos constantes dêste artigo, a Associação 
dos Ex-Alunos deverá ser constituída no mí
nimo de 100 ex-alunos da URP e funcionar 
regularmente, promovendo pelo menos duas 
reuniões. semestrais . 

Art . 118. A URP proporcionará local apro~ 
pr1ado para o funcionamento da Associação 
dos Ex-Alunos e disporá em seu orçamento da 
verba especl!lca para subvencioná-Ia. 

Secção 4.• - Da Associação dos Servidores 
da URP 

Art. 119 . A URP estime.rã a criação e 
manutenção de um órgão associativo dos seus 
servidores. 

J 
Secção 5.• - Da assistência social 

Art. 120. Com o fim de amparar e assis
tir em suas necessidades materiais e esplri• 

tuals, pro!essôres, alunos e servidores, a URP 
promoverá a manutenção de serviço médico
odontológico, serviços rellglos06, cooperativas e 
outras formes asslstenclàls, bem como ativida
des culturais recreativas . 

Parágrafo único . Para o desempenho des
sa tarefa a URP poderá recorrer à cooperação 
de Instituições oficiais e particulares. 

CAPÍTULO III 

Das bôlsáa de viagem e de e.Jtudo 

Art. 121. o conselho Universitário rara 
constar no orçamento anual da URP recur
sos destinados a bõl.sa.s de viagem ou de 
estudos, com o fim de proporcionar meios 
para especialização e aperfeiçoamento em ins
tituições do pais e do estrangeiro, a docentes, 
discentes e servidores de sues entidades. 

§ 1. 0 Anualmente o conselho Universitá
rio estudará a possibilidade do aproveitamento 
de bôlsas oferecidas por entidades estrangei
ras à URP, cabendo-lhe suplementar es des
peses, quando houver Insuficiência de dotação 
das mesmas . 

§ 2.0 No âmbito da URP o Conselho Uni
versitário aprovará, ad referendum do Con
selho de Curadores, a distribuição de recursos 
nos planos de aplicação propostos pelas suas 
várias entidades, destinadas à manutenção de 
bôlses de trabalho, de estudos e de pesquisas. 

TITULO VII 

Do patrimônto, dos recursos 
e do regime financeiro da URP 

CAPfTULO I 

Do Patrimônio 

Art. 122. Constituem o patrimônio da 
URP: 

a) os bens imóveis, móveis e semoventes, 
tltulos e direitos com que a URP passou para 
a jurisdição federal , por fôrça da Lei n .• 2 524, 
de 4 de Julho de 1955; 

b) os bens e direitos que lhe toram In
corporados em virtude de Lei ou os que a 
URP aceitar oriundos de donativos ou legados; 

o) os bens e direitos que a URP adquirir; 
d) os fundos de provisão e especiais; 
e) os saldos dos exerciclos tlnancelros 

transferidos; 
f) as rendas de qualquer natureza. 

CAPfTut.o II 

Dos Recursos 

Art. 123 . os recursos para a manutenção 
e desenvolvimento da URP serão provenientes: 

I - Das dotações orçamentárias que a 
qualquer titulo lhe !orem atrlbuldas nos orça
mentos da Unlão, dos estados e dos munlcl
plos; 

n - Das rendas patrtmonlals e receitas 
próprias; 

Ill - Das dotações que, a êsse titulo, 
receber de pessoas rlslcas ou Jurídicas; 

IV - Da retribuição das atividades remu-
nerades com seus estabelecimentos; 

V - Da receita eventual; 
VI - Das taxas e emolumentos; 
VII - Da renda de apllcação patrimonlê.I. 
Art. 124. A URP sàmente poderá utilizar 

os seus bens e dlreltos na realização d'Js seus 
obJetlvos, podendo, entretanto, promover In
versões que visam a valorização patrimonla.l 
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e obtenção de rendas aplicá veis à realização 
dos mesmos. 

Art. 125. As aquisições de bens e valô· 
res por parte da URP Independe de aprova
ção do govêrno Federal, mas a alienação e 
a oneração dos bens Imóveis sômente poderão 
ser efetivadas após autorização expressa do 
presidente da República, ouvido o M1nlstérlo 
a que estiver vinculada. 

CAPÍTULO III 

Do regimento financeiro 

Art. 126. O exercício financeiro da Uni· 
versidade coincidirá com o ano civil. 

Art. 127. O orçamento da URP será anual. 
Parágrafo único. Os fundos especiais de 

que trata o artigo 123, letra d, entretanto te
rão orçamento à parte, anexo ao orçamento 
geral da URP, regendo-se a sua gestão por 
estas normas, no que lhes forem aplicáveis. 

Art . 128. Para a organização da proposta. 
orçamentária da URP as unidades unlversltá· 
rias remeterão à Reitoria, até 31 de outubro 
de cada ano, a provisão de sua receita e 
despesa para o exercfclo considerado, devida· 
mente dlserlmlnada, e até o dia 31 de dezem
bro, a Reitoria submeterá aos conselhos uni
versitário e de Curadores a proposta do orça
mento geral da URP. 

Art. 129. A proposta geral da URP, com
preedendo a receita e a despesa, será organi
zada pela Reitoria e submetida à aprovação 
dos conselh0« universitário e de Curadores. 
cabendo à Reitoria enviá-la, dentro da última 
quinzena de Janeiro, aos órgãos competentes 
a flm de servir de base à fixação do auxfllo 
financeiro da União. 

Art. 130. Com base no valor das dotações 
que o orçamento geral da União efetivamente 
conceder à Reitoria, ad referendum do Con
selho Universitário, promoverá o reajus•amento 
dos quantitativos constantes da. sua proposta 
geral, anterlonnente aprovada, constituindo o 
documento resultante, uma vez aprovado pelo 
Conselho d!' curadores, o orçamento da URP. 

Art. 131. O reitor poderá- delegar com• 
petência aos diretores dA.S entidades universl· 
tárias para aplicação das verbas dos seus res· 
pectlvos orçamentos. 

Art.. 132. O reitor promoverá, anualmente, 
Junto ao Conselho de Curadores, a aprova
ção de valôres limites para as concorrências 
públicas, para as coletas de preços e para as 
despesas de pronto pagamento. 

Art. 133. l!: vetada a retenção de renda 
para qualquer aplicação, por parte das entlda· 
des universltl'i.rlas, devendo o produto de tôda 
arrecadação ser recolhido ao órgão central da 
tesouraria, bem como escriturado na receita 
geral da URP . 

Art. 134. No decorrer do exerc!clo poderão 
ser abertos créditos adicionais, quando o exi
girem as necessidades do serviço, pelo Conse
lho de Curadores, podendo ser suplementares 
e especiais. 

§ 1.0 Os créditos suplementares proverão 
aoo serviços, como refõrço em virtude de ma
nifesta lnsufl.cl~ncla de dotações orçamentá
rias e os créditos especiais, proverão a objeti
vos não computados no orçamento. 

§ 2.0 Os créditos suplementares perderão 
a vigência no último dia do exercício e os 
créditos especiais terão sua vigência fixada no 
ato de sua abertura. 

Art. 135. Mediante proposta da Reitoria 
ao Conselho de Curadores, poderão ser cria· 

dos fundos especiais destinados ao custeio de 
detennlnadas atividades ou programas especl· 
flcos, ce.bendo a gestão de seus recursos ao 
reitor: 

Paràgrafo único. S:Sses fundos, cujo re
gime contábil será o de gestão, poderão ser 
contltuldos por dotações para tal fim el[pres
samente consignados no orçamento da URP. 
por parcela ou pela totalidade de saldos do 
exercício financeiro e por dotações ou legador 
regulamentares aceitos. 

Art. 136. A .escritura da receita e da des
pesa e do patrimônio será centralizada na 
Reitoria. 

Art. 137. Os saldos verificados no anda· 
mento do exerclclo financeiro serão levados 
à conta do fundo patrimonial da URP ou 
a critério do reitor, ad referendum do Conse
lho de Cura.dores, poderão no todo ou em par
te ser lançados nos fundos de previsão e espe
ciais previstos no artigo 122, allnea d. 

Art. 138. No orçamento anual da URP 
será con61gnada à Reitoria verba suficiente 
para gratificação de presença aos membros 
dos Conselhos, a ser fixada no Regimento 
Geral da URP. 

Art. 139. Pa~a realização de planos cuJa 
execução possa exceder um exercício, as des· 
pesas anuais, as respectivas dotações. 

Art. 140. A prestação anual de contas 
será feito ao Tribunal de Contas da União, 
até 30 de Junho e conterá, além de outroe, 
os seguintes elementos peculiares a sua con
dição especial: 

a) demonstração da renda proveniente de 
taxas e emolumentos escolares, arrecadada no 
exercício, especificando-se cada uma. das 
fontes; 

b) demonstração dos recursos que con.stl· 
tuem os fundos especiais da Universidade e 
das despesas realizadas à conta dos mesmos 
no exer<Jici.o, na fonna da autorização do 
Conselho de Curadores; 

e) relação dos bens alienados no exerci· 
cio, contendo ldentlflcaçlio e preço, acompa
nhada de cópia da respectiva autorização; 

d) estratos de contas correntes ou me· 
morandos bancários acusando os saldos de de
pósitos; 

e) demonstração da conciliação dos sal· 
dos de depósitos em bancos; 

f) quadro demonstrativo dos bens mobl· 
llários (ações, apólices, bônus, . etc.) compro
vando-se com memorando de bancos, quando 
custeados; 

g) relatório do chefe da contabilidade sô· 
bre a prestação de contas; 

h) ato de aprovação dos balanços e con· 
tas pelo conselho de Curadores. 

Art. 141. As dotações necessárias ao pa• 
gamento do pessoal, bem como as de material, 
encargos, serviços, obras e equipamentos, ln· 
dispensáveis ao funçtonamento regular e ma· 
nutenção da Universidade Rural de Pernem• 
buco serão fixados no Orçamento da União~ 

§ t.• AB dotações destinadas a material. 
encargos, serviços, obras e equipamentos ~ 
Universidade Rural de Pernambuco serão 
posltadas, no Infeto de cada exercfclo fiTI 
cetro, em estabelecimento de crédito oflc 
à disposição do reitor, o qual movimentará 
respectiva conta por melo de cheques, à m 
dlda das necessidades. 

§ 2.0 Qualquer subvenção ou auxUlo por• 
ventura concedido a estabelecimento compo
nente da Unlv•·rsldade Rural de Perne.m~ 
não mantido pelo govêmo Federal, será co 
nado por verba global para distribuição 
reitor, ouvido o Conselho de Cura.dores. 
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TITULO VIII 

Das cUgntdades untversitárfas 

CAPÍTULO ÚNICO 

Dos títulos e diplomas 

Art. 142. A URP poderá distribuir per
eona.llda.des eminentes, nacionais e estrangei
ras, conferindo-lhes diplomas honorlflcos. 

Parágrafo único. Os diplomas a que se 
refere êste artigo são : 

a) doutor honoris causa; 
b) professor honorfs causa. 
Art. 143. A concessão dessas dignidades 

llmlversltárlas será homologada. pelo Conselho 
lbn1versitárlo, devendo ser proposta. pela Con
gregação de uma das unidades universitárias 
com a.provação de dois terços (2/ 3) de votos 
dos professõres catedráticos. 

§ 1.0 A Congregação votará a concessão 
das dignidades universitárias após parecer de 
uma comissão de cinco dos seus membros. 

§ 2.0 As persona.llda.des distinguidas de
Irei-ão possuir reputação fllba.da.. 

Art. 144. o diploma. de doutor honoris 
causas poderá ser atrlbuldo: 

a) a cientistas e técnicos, nacionais ou 
estrangeiros, que tenham contrlbuido notada
mente, com Inventos ou publlca.ções, para o 
desenvolvimento e o progresso do ensino e 
das pesqu!Sa.s que constituem o objetivo da 
URP; 

b) a.os que tenham beneficia.do de forma . 
excepcional a humanidade ou ao pais, ou te
nham prestado relevantes serviços à URP . 

Art. 145. o titulo de professor honoris 
oausa da URP, que constitui a sua ma.Is alta 
cilgnldade honorifica., será conferido a profes
sores de excepcionais méritos que, a julzo da 
Oongregação proponente e homologação do 
Conselho Universitário, mereçam por suas rea.
llzações em prol dos objetivos desta Univer
sidade, a admiração Incondicional de todos os 
seus membros. 

Art. 146. As dignidades universitárias se
rão conferidas sempre cm sessão solene da As
sem bléla Universitária., com a presença do di
plomado ou de seu representante legal. 

Art. 147. Aos professôres catedráticos apo
sentados, cujos serviços no magistério forem 
considera.dos de exoepclonal relevàncla., será 
conferido pelo Conselho Universitário o titulo 
de professor emérito . 

Parágrafo único. O Conselho Universitá
rio estabelecerá no Regimento Geral da URP 
q rltua.I permanente emprega.do nas cerimônias 
de conferlção dos tltulos honorários, bem como 
as vestes e lnslgnlas de reitor, diretores e pro
!essôres. 

TITULO IX 

Das disposições geraill e transitórias 

OAPiTULo I 

Das disposições gerats 

Art. 148. A URP, dentro de sua autono
mia, sob a sua exclusiva. responsablllda.de', 
praticará todos os atos peculla.res ao seu tun• 
clona.mento. 

Art. 149. A situação dos funcionários da 
URP é regida pelo Estatuto dos Funcionários 
Públlcos Civis da União, pelo presente Esta
tuto, pelo Regimento Geral da URP e pela 
leglslação subseqüente. 

Parágrafo único. Todos os docentes admi
tidos na vigência. dêste Estatuto assumem o 
compromisso de cumprir o regime de tra.bsJho 
de dedicação exclusiva, logo que êste lhes 
seja outorga.do pela Universidade. 

Art. 150. Tôda.s as atividades extracurrl· 
culares, como sejam : o comparecimento às 
reuniões dos órgãos colegla.dos, congregações, 
assembléias e demais tarefas decorrentes da 
função de magistério, constituem deveres a 
que não se podem eximir nenhum membro 
do corpo docente da URP, quando eleito ou 
designa.do para as mesmas. 

§ 1.0 o não cumprimento das obrigações 
decorrentes das atividades de que trata êste 
artigo é computa.do, para tOdos os efeitos, 
como falta sujeita. a desconto nos vencimentos 
do docente ou servidor !mpllcado. 

§ 2.0 As atividades extra.currlcula.res de
vem, de preferência, ser realiza.das em horário 
que não Interfira. com os das obrigações nor· 
mais dos curriculos. 

Art. 151. Em tõdas as comissões, de qual· 
quer natureza. e flnallda.de, o professor m1\is 
antigo no exerclclo do magistério será o seu 
presidente, exceto quando delas fizer parte o 
diretor de uma unida.de da Universidade ao 
qual caberá à presidência.. 

Art. 152 . O comparecimento às reuniões 
de qualquer órgão colegiado é obriga.tório e 
pretere qualquer outra !Unção ou cargo. 

Art. 153. Nas eleições procedidas nos dl· 
versos órgãos colegiados da URP, com a fina.
lida.de de escolher representantes, serão eleitos 
na mf;sma. ocasião, em escrutlnlos distintos, 
coin o mesmo manda.to e pelo mesmo proces
so, suplentes que substituirão os titulares nas 
suas faltas e Impedimentos, completando os 
seus manda.tos na vacância. . 

Art. 154. As decisões dos órgãos co1eg1a
dos da URP serão válidas quando dellberada.s 
pela maioria. absoluta. de seus membros. 

Art. 155. o quorum para qualquer reu
nião de órgãos colegiados e assembléias Uni· 
versitárlas, será computa.do pelo número de 
cargos ou manda.tos preenchidos e cujos titu
lares se encontrem em efetivo exerclclo. 

Parágrafo único. Quando dois cargos fO· 
rem ocupados por uma mesma pessoa, sO
men te um será conta.do para o quorum. 

0APÍTU1.0 II 

Das disposições transtt6rías 

Art. 156. Serão fundidas, sob a denoml· 
nação de Quimlca Ana.lftlca, as atua.Is cadeiras 
de Quimice. Ana.litlca. Quantitativa. e Quimice. 
Analitlca. Qualitativa., da Escola Superior de 
Agrlcultura., desde que se verifique vaga 
numa delas . 

Art. 157. serão promovidos os meios pl\ra. 
a transformação da aula de Desenho da atual 
Escola Superior de Agrlcultura., em Cadeira 
de Geometria. Descritiva. e Desenho Técnico, 
de a.cõrdo com as recomendações dos Simpó
sios ~aciona.Is da especialidade . 

Art . 158. Dentro do prazo de sessenta. 
(60) dias, conta.dos da data da publlca.ção 
dêste estatuto, a Reitoria. organizará o Regi· 
mente Geral da URP, que disporá sôbre a 
estrutura e funcionamento dos órgãos de deli
beração coletiva. e dos de administração e 
auxiliares, devendo ser homologado pelo Con
selho Universitário e a.prova.do pelo Conselho 
Federal de Educação. 

Parágrafo único. As unidades deverão ela· 
bora.r os seus regimentos dentro do prazo de 
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noventa dias a contar da aprovação do pre
sente estatuto . 

Art. 159. Os atuais assistentes e profes
sôres de ensino superior efetivos da Escola Su
perior de Arquitetura e Escola Superior de Ve
terlnãrla poderão inscrever-se em concursos 
para professor catedrático, Independentemente 
de apresentação do titulo de docente livre. 

Art. 160. O Conselho Unlversltãrlo ajul
zarã da oportunidade de ser instalado o Colé
gio Unlversltãrlo de que trata o § 3.0 da Lei 
n.0 4 024, de 24 de dezembro de 1961. 

Art. 161. A organização dos Departamen
tos Unlversltãrlos deverã estar concluída no 
menor prazo de tempo possível. 

Art. 162. As unidades de ensino superior 
da URP estabelecerão, em tempo oportuno, que 
as cadeiras e disciplinas dos respectivos cursos 
sejam avaliadas na unidade denominada "cré
dito", que é considerada como sendo Igual 

a uma hora de aula teórica ou a 3 horas de 
aula prãtlca por semana e por semestre. 

Parãgrafo único. Poderão também ser ava
liados na unidade "crédito" os trabalhos prãtl
cos e esté.glos de aplicação, · realizados em lns
tl tulções públicas ou particulares, a juízo dos 
Conselhos Departamentais, aos quais caberã 
fazer a avaliação. 

Art. 163. A URP, a critério de seus podê
res competentes promoverã junto às autorida
des federais a substituição de sua denomina
ção de Universidade Rural de Pernambuco para 
Universidade Rural do Nordeste. 

Art. 164. O presente estatuto entrarã em 
vigor na data de sua aprovação _pelo poder 
competente. - Hugo de Almeida Leme. 

Projeto discutido e aprovado pelo Conselho. 
Unlversltãrio da URP, em sessão realizada em 
21 de janeiro de 1964. 

(Extraido do Diário Oficial de 12 de feve
reiro de 1965) . 

Atos do Poder Legislativo 
ESTADO DA GUANABARA 

Atos do Poder Legislativo 

LEI N.0 812, DE 14 DE DE ZEMBRO DE 1965 

Ordena o Sistema Estadual de Educação. 

O governador do estado da Guanabara, faço 
saber que e. Assembléia Legislativa do estado 
da Guanabara decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

TITULO I 

Da finalidade 

Art. 1.0 O sistema de educação do estado 
da Guanabara, Inspirado no principio do res
peito à dignidade e às liberdades funde.mentais 
do homem, terá como Objetivo essencial pro
mover o desenvolvimento Integral da persona
lidade e a sua participação consciente e livre 
no obra do bem comum. 

TITULO II 

Da admintstraç/lo do ensino 

Art. 2.0 A Secretaria de Educação e Cul
tura exercerá a.s atribuições do Poder Público 
Estadual em matéria de educação, Incumbin
do-lhe velar pela observância das leis do en
sino e pelo cumprimento de.s decisões do Con
selho Estadual de Educação. 

Art. 3.0 O conselho E•tadual de Educação 
exercerá as atrlbulçõe.s constantes da Consti
tuição do Estado, da Lei n.0 4 024 (Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), de 20 de de· 
zembro de 1961, e da Lei Este.dual n. 0 151 (Or
ganização do Conselho Estadual de Educação), 
de 13-7-1962, além das que forem previstas em 
legislação especial. 

Art. 4.0 São objeto de legislação especi
fica a constituição e o funcionamento do Con
selho Estadual de Educação, bem como a orga
nização da Secretaria de Educação e Cultura. 

TITULO III 

Do sistema 

A.'"t. 5.0 O Sistema Estadual de Educação, 
que terã organização continua e progresslv~, 

compreende a educação pré-prlmãrla, primã
rla, média, superior, de excepcionais e suple
tiva. 

§ 1.0 Em sua organização, o Sistema Esta
dual de Educação assegurarã a variedade de 
cursos, e flexibilidade de currículos e a articu
lação entre seus diferentes graus e ramos. 

§ 2.0 O ensino policial, de natureza civil 
ou mllltar, serã regulado por lei especifica. 

Art. 6. 0 O ensino dos diferentes ramos 
serã ministrado pelos Podêres Públicos e é livre 
à Iniciativa. particular, respeitadas as leis que 
o regulem. 

§ 1.0 A fim de corresponder à multiplici
dade dos lnterêsses e aspirações e ao dlreltó 
de tOdos a Iguais oportunidades educa.clonais. 
assim como às exigências do desenvolvimento 
do pais e do estado, a rêde de escolas oflclala 
serã organizada de modo diversificado, orde~ 
do e suficiente, para que sirva equltatlvame 
te a todos os grupos da comunidade. 

§ 2.0 A Iniciativa do estado, em matéria 
de educação pré-prlmãrla, média ou superior. 
serã sempre subordinada ao atendimento com 
prioridade do ensino prlmãrio. 

§ 3.0 Nos estabelecimentos oficie.Is de en
sino médio e superior serã recusada matricUlll 
ao aluno reprovado, mais de uma vez, em qual .. 
quer série ou conjunto de disciplinas. 

Art. 7.0 Não haverã distinção de direitos 
entre os estudos realizados em estabelecimen
tos oficiais e os rer.llze.dos em estabeleclmen• 
tos particulares reconhecidos, ressalvado o dis
posto na Constituição do Estado. 

Art. 8.0 O ensino em todos os graus a 
ramos pode ser mlnl~trado em escolas p'Õbll
cas, mantlda.s por fundações cujo patrimõnlo
e dotações sejam provenientes do Poder Públi
co, ficando o pessoal que nelas servir sujeito, 
exclusivamente, às leis trabalhistas. 

§ 1.• Estas escolas, quando de ensino mé
dio ou superior, podem cobrar anuidades, fi
cando sempre sujeitas à prestação de conte.e 
perante o Tribunal de Contas do E~tado e à 
aplicação em melhoramentos escolares de qual• 
quer saldo verlfkado em seu balanço anual. 

§ 2.• Em caso de extinção da fundação,, 
seu patrimônio reverterã ao Estado. 

§ 3.0 Lei especial flxarã as nonnas da 
constituição destas fundações, organização e 
seus conselh1Js diretores e demais condições a. 
que fiquem sujeitas. 
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Art. 9.0 lt da competência do estado auto
rizar o funcionamento de estabelecimentos 
~articulares de educação pré-primária, primária 
e média não pertencentes à União, bem como 
ireconhecê-los e inspecioná-los. 

§ 1.0 As normas para observância dêste ar
tigo .serão fixadas pelo Conselho Estadual de 
•ducação a quem competirá opinar acêrca do 
teconheclmento do estabelecimento ou propor 
a sua cassação por inobservância de preceitos 
de ordem legal. 

§ 2.0 A Instituição e o reconhecimento 
de escolas de grau médio, pelo estado, serão 
.comunicados ao Ministério da Educação e Cul
tura para fins de registro e validade dos cer
tificados ou dos dlplomas que expedirem. 

Art. 10. Ê da competência do Coneelho 
Estadual de Educação: 

a) dar aos cursos de grau primário e mé
dio, que funcionarem a JJ!lrtlr das 18 horas, 
estruturação própria, Inclusive fixando o nú
mero de dias de trabalho escolar e.fetlvo, se
gundo as peculiaridades de cada curso; 

b) autorizar o funcionamento dos estabe
lecimentos estaduais Isolados de ensino supe
rior e elabOrar as normas de sua fiscalização; 

e) decidir sôbre o rec<>nheelmento das 
universidades estadual.s, mediante a aprovação 
dos seus estatutos, dos estabelecimentos esta
duais Isolados de ensino superior, depois de 
um prazo de funcionamento regular de, no 
minlmo, dois anos . 

Art. 11. Será. permitida a organização de 
cursos ou escolas experimentais de grau mé
dio e primário, com currículos, métOdos e pe
ríodos escolares próprios, dependendo o seu 
funcionamento, para fins de validade legal, 
da autorização do Conselho Estadual de Edu
cação. 

Art. 12 . lt obrigatória a prática de edu
cação física até a Idade de dezoito anos, nos 
cursos primário e médio, salvo nos que fun
cionarem depois das dezoito horas. 

Art. 13. O ensino religioso constitui dis
ciplina dos horários das escolas oficiais, é de 
matricula racult.atlva e será ministrado sem 
ónus para os Podêres Públicos, de acôrdo com 
a cop!lsSão religiosa do aluno, manifestada por 
êle, se fôr capaz ou pelo representante legal 
ou responsável. 

§ 1.0 A formação de elas.ses para o ensino 
religioso Independe de número mínimo de 
alunos. 

§ 2.0 o registro dos professôres de ensino 
religioso será realizado perante a autoridade 
respectl va . 

TITULO IV 

Da educaç4o de grau primário 

CAPÍTULO I 

Da educaç4o pré-primária 

Art. 14. A educação pré-primária tem por 
finalidade favorecer a integração social da 
criança, oferecendo-lhe condições próprias ao 
seu desenvolvimento tisico, moral e Intelectual 
e à sua iniciação na vida da comunidade. 

Art. 15 . A educação pré-primária desti
na-se aos menores de seis anos e pode ser mi
nistrada em escolas maternais e em Jardins 
de Infância. 

Art. 16. Classes materiais e de Jardins de 
Infância poderão funcionar anexas a escolas 
primárias dependendo sua instalação das con
dições satisfatórias que ofereçam, e quando se 

tratar de Iniciativa pública, consideradas as 
necessidades reais do meto, decorrentes, em 
especial, das condições de trabalho feminino. 

Art. 17. O POder Público Estadual esti
mulará as emprêsas que tenham a seu servi
ço mães de menores até seis anos, a organizar 
e manter, por lnlclatlva própria ou em coope
ração com o estado, lnstltuiçõee de educação 
pré-primária. 

Parágrafo único . O estado se empenhará 
em manter classes de educação pré-primária 
que atendam as necessidades do trabalho da 
mãe que exerça cargo público. 

CAPfToLO II 

Do ensino prtmário 

Secçãp I 

Da fi?Lalidade e da. organlzaç4o 

Art. 18. O ensino primário tem por fina
lidade desenvolver o raciocínio e as atividades 
de expressão da criança e promover sua Inte
gração no me.io físico e social. 

Art. 19. o ensino primário é direito de 
tOdos e será aseegurado: 

a) pela obrigação do Poder Público de 
oferecer, gratuitamente, escolas para atendi
mento de tOdos os menores de seis a quatorze 
a!lOS, garantindo-lhes, dentro desta faixa etá
ria, a oportunidade de receberem até seis anos 
de vida escolar; 

b) pela liberdade da Iniciativa particular 
de ministrá-lo na forma da lel. 

Parágrafo único. A Idade de seis anos, re
ferida na letra a dêste artigo, entende-se com
pletada no ano civil anterior ao da ocorrên
cia da matricula. 

Art. 20. o período escolar terá a duração 
mínima de: 

a) cento e sessenta dias letivos; 
b) vinte e duas horas e mela semanal.s 

de atividade de classes. 
Art. 21. Ao conselho Estadual de Educa

ção caberá a fixação das disciplinas do cur
rículo mínimo e resp.ectlva amplitude dos pro
gramas, bem como · a Indicação de atividades 
optativas do enriquecimento a serem escolhi
das pela escola, segundo as suas posslbllldades 
e as necessidades do meto ambiente. 

Art. 22 . A escola ajustará o en.slno à 
capacidade e ao ritmo de aprendizagem do 
aluno, procurando obter de cada um rendi
mento em harmonia com suas posslbllldades 
e, ao mesmo tempo, conduzindo-o à Iniciação 
ao trabalho e aos hábitos de estudo. 

Art. 23. No ensino oficial serão observadas 
as seguintes normas: 

a) a distribuição dos alunos far-se-á Por 
anos escolares, atendendo ao critério de faixas 
de Idade cronológica, organizando-se classes es
peciais de aceleração ou cursos supletivos para 
os alunos que iniciarem o ensino primário 
depois da Idade estabelecida por lei; 

b) dentro de cada ano escolar a organi
zação .das classes será diversificada para a.ten
der aos diferentes níveis de aproveitamento 
ou à maturidade para a aprendizagem da lei
tura e da escrita, visando ao desenvolvimento 
das atividades escolares, de acôrdo com os ln
terêsses, potencialidades ou limitações Indivi
duais. 

Art. 24. O ensino primá.rio de livre Ini
ciativa, que não adotar as normas do ensino 
oficial, será mlnlBtrado no mlnlmo em cinco 
séries an uata . 
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Parãgrafo único . O disposto neste artigo 
não impede que uma escola mantenha apenas 
o ensino de uma ou de algumas das cinco sé· 
ries anuais . 

Art. 25 . O adiantamento do aluno será 
medido pelo progressivo desenvolvimento doa 
diversos aspectos de sua personalidade. 

§ l .• Poderá ser adotado sistema de pro
moção que leve em consideração a Idade cro
nológica e a capacidade de aprendizagem do 
aluno . 

§ 2.0 No ensino de livre Iniciativa â. fixa
ção dos critérios de avaliação do rendimento 
escolar e de promoção ficará a cargo de cada 
estabeleclmen to. 

Art. 26 . Os certificados de curso primário 
deverão Indicar o nível de escolaridade obtido 
pelo aluno e o número de anos de freqüência 
à escola . 

Secção II 

Da obrigatoriedade do enatno primário 

Art. 27. O ensino primário é obrigatório 
para tôdas as crianças e partir de sete anos 
de Idade e será ministrado na língua nacional. 

Art. 28 . Na época própria de cada ano, 
a Secretaria de Educação e Cultura fará a con
vocação da população em Idade escolar para a 
matricula nas escolas primárias oficiais ou 
particulares, ou em Instituições que ministram 
ensino sob forma especial. 

§ 1.0 Para atender ao disposto neste ar
tigo, a Secretaria de Educação e Cultura rea
lizará, anualmente, o censo da população em 
Idade escolar. 

§ 2.0 Os casos de Isenção da obrigatorie
dade escolar serão atestados Individualmente, 
em documento expedido e assinado por auto
ridade escolar competente. 

Art'. 29 . Não poderá exercer função públl· 
ca, Inclusive autárquica, nem ocupar emprêgo 
em sociedade de economia mista ou emprêsa 
concessionária de serviço público, o pai de 
familia ou responsável por criança em Idade 
escolar, que não fizer prova de matricula e 
freqüênc1 .. desta, em estabelecimento de ensi
no, ou de que lhe está sendo ministrada edu
cação no lar. 

Parãgrafo único. Essa obrigação subsistirá 
até que os filhos ou dependentes hajam con· 
clu!do o curso primário, o que será compro· 
vado com a apresentação do respectivo certlfl· 
cada ou prova de matricula em grau ulterior 
primário. 

Art . 30 . AB autoridades encarregadas de 
dar posse aos servidores públicos, Inclusive au
tárquicos ou aos servidores em sociedade de 
economia mista ou emprêsas concessionárias 
de serviços públicos, ficam obrigadas a exigir, 
préviamente, aos nomeados que tiverem filhos 
ou dependentes em Idade escolar primária, 
prova de estarem êsses freqüentando escola ou 
de que sua educação está sendo dada no lar. 

Art. 31 . A Secretaria de Educação e Cul·· 
tura, além do prescrito nos artigos 28 e 30, 
compete: 

a) esclarecer os pais e responsáveis sôbre 
o sentido da legislação da Ob1'.lgatorledade do 
ensino primário, bem como Informá-los das 
conseQtl.ênclas de seu descumprimento; 

b) expedir notificação ou Intimação aos 
pais ou responsáveis que, na época oportuna, 
não tenham matriculado as crianças sob sua 
guarda ou não possam comprovar que a estas 
é ministrada educação no lar; 

c) Incentivar e fiscalizar a freqüência às 
aulas, adotando as providências que visem a 
impedir a evasão escolar . 

Parágrafo único. Para atender ao dispos· 
to neste artigo, a Secretaria de Educação e 
Cultura fiscalizará , pelos meios que julgar 
mais Idôneos, o cumprimento da obrigatorle• 
dade escolar, assegurando sempre a ligação 
entre a fami!la e a escola. 

Secção III 

Da manutenç4o do ensi no primário 
pelas emprésas industriais, comerciais 

e agricol.as 

Art. 32 . Tõdas as emprêsas Industriais, 
comerciais e agr!colas, em que trabalham mais 
de cem pessoas, serão obrigadas a manter en
sino primário gratuito para seus servidores e 
filhos dêstes · 

Parágrafo único. Estão lnclu!das na abri· 
gação estipulada por êste artigo as emprêsas 
que tenham, mesmo em diferentes locais de 
trabalho, mais de cem empregados, sejam êles 
técnicos, orientadores, operários ou emprega• 
dos em outras quaisquer ocupações . 

Art. 33. Os encargos da emprêsa, no que 
respeita ao ensino para seus trabalhadores, al
cançarão o conjunto representado pelos que 
sejam analfabetos ou que tenham Incompleto 
o seu curso primário . 

Paragrafo único. Para o caso especifico 
previsto neste artigo, considera-se satisfeita • 
exigência legal pela prova da freqüência à 
escola durante cinco anos no m!nlmo, ou pm: 
certificado de n!vel de escolaridade, exPedldo 
de acôrdo com as normas fixadas pelo Conselho 
Estadual de Educação . 

Art. 34. A emprêsa poderá cumprir o pre"J 
celta constltuclonai mediante qualquer d&I 
formas previstas na Lei Federal que lnstltulll 
o salário-educação. 

Art. 35. A secretaria de Educação e Cul
tura fiscalizará pelos meios que julgar Idôneos 
o cumprimento do disposto nesta secção. 

Secção IV 

Do ensino supletivo 

Art . 36. O ensino supletivo tem por fim 
ministrar educação primária aos maiores de 
quatorze anos, proporcionando-lhes, paralela· 
mente, o dom!nlo de técnicas de Iniciação pro· 
flsslonal. 

Parágrafo único. Enquadram-se no ensino 
supletivo os diversos tipos de aprendizagem de 
n!vel primário. 

Art. 37 . O ensino supletivo será minis· 
trado em : 

a) cursos regulares; 
b) cursos extraordinários. 
Art. 38. Os cursos regulares, com a dura• 

ção máxima de cinco anos, oferecerão educa
ção de base e preparação diversificada, de acõr• 
do com as necessidades e os lnterêsses de 
grupo . 

Parágrafo único. O per!odo escolar dêll6ell 
cursos terá a duração m!nlma de: 

a) cento e sessenta (160) dias letivos: 
b) quinze horas semanais de atlvldad"' 

de classe . 
Art . 39 . Na organização das turmas doe 

cursos regulares, atender-se-á ao n!vel de es• 
colarldade e, sempre que poss!vel, à Idade ~ 
nológlca do aluno. 
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Art. 40. O Conselho Estadual de Educação· 
fixará as disciplinas do currículo mínimo e 
a respectiva amplitude de programas para os 
curaos regulares. 

Art. 41 . O rendimento escolar nos cursos 
regulares será a valia.do: 

a) nos cursos supletivos oficiais, de acor
do com as normas estabelecidas pela Secre
taria de Educação e cultura; 

b) nos cursos supletl vos de livre Inicia
tiva, de acõrdo com as normas fixadas pelos 
estabelecimentos que os ministrem. 

Art. 42. Os cursos extraordinários se
rão de caráter Intensivo e visarão especialmen
te à Iniciação profissional. 

Parágrafo único. O horário, os programas 
e a avaliação do rendimento escolar dos cur
sos extraordinários oficiais estarão sujeitos às 
normas traçadas pela Secretaria de Educação 
e Cultura e os mantidos pela livre Iniciativa 
às normas fixadas pelos estabelecimentos que 
os ministrem. 

TITULO V 

Do enatno médio 

CAPÍTULO I 

Do ensino médio 

Art. 43. A educação de grau médio em 
prosseguimento à primária, destina-se a for
mação do adolescente. 

Art. 44. O ensino médio ·será ministrado 
em dois ciclos: o ginasial e o colegial, e abran
gerá, entre outros, os cursos: secundário, téc
nico e de formação de profeS6Õres para o ensino 
primário e pré-primário. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão de nl
vel médio os diversos cursos profissionais ou 
de aprendizagem que, embora não totalizando 
a extensão de um ciclo, se enquadrarem nêsse 
nlvel por suas outras caracterlstlcas. 

Art. 45. Em cada ciclo haverá disciplinas 
e práticas educativas obrigatórias e optativas 

§ l.• Será comum a todos os cursos de 
enstno médio; no que se refere às matérias 
obrigatórias, o currlculo das duas primeiras 
séries do primeiro ciclo, que constituirão o 
ginásio fundamental. 

§ 2.0 A variedade de currlculos, segundo 
as disciplinas optativas e vocaclonais, nas duas 
últimas séries do primeiro . ciclo, visa a ampliar 
a formação geral, sem Imprimir caráter de pro
fissionalização. 

Art. 46. Ao Conselho Estadual de Educa
ção compete: 

a) acrescentar, na relação das disciplinas 
obrigatórias fixadas pelo Conselho Federal de 
Educação, as que sejam necessárias para com
pletar-lhes o total, definindo-lhes a amplitude 
e o desenvolvimento dos programas; 

b) relacionar as de caráter optativo que 
podem ser adotadas pelos estabelecimentos de 
ensino; 

e) organizar a dlstrl bulção pelas séries de 
disciplinas obrigatórias, fixadas para cada cur
so, dando especial relévo ao ens!no de portu
guês. 

Art. 47. O Ingresso na primeira série do 
primeiro ciclo dos cursos de ensino médio de
pende de aprovação em exame de admissão, em 
que fique demonstrada satisfatória educação 
primária. 

§ 1. 0 Para prestação dêsse exame, o edu
cando deverá ter onze anos completos ou al
cançar esta Idade no decorrer do ano letivo. 

6 - 36124 

§ 2.0 Ao aluno que houver concluído a 
6.• série primária será facUltado o Ingresso na 
2.• (segunda) série do L• (primeiro) ciclo, 
mediante exame das dlscllpllnas Obrigatórias da 
l.• (primeira) série. 

Art. 48. Para a matricula na primeira sé
rie do ciclo colegial, será exigida a conclusão 
do ciclo ginasial ou equivalente. 

Art. 49. Os estabelecimentos de ensino de 
grau médio deverão observar, na sua organi
zação, as seguintes normas: 

1 - Duração mínima de período escolar: 
a) cento e oitenta dias de trabalho esco

lar efetivo, exclusive o tempo reservado a pro
vas e exames; 

b) vinte e quatro horas semanais de au
las para o ensino de disciplinas e práticas edu
cativas; 

II - Cumprimento dos programas elabora
dos, tendo-se em vista o período de trabalho 
escolar; 

III - Formação moral e cívica do edu
cando, através de processo educativo que a 
desenvolva; 

IV - Atividades complementares de inicia
ção artística; 

V - Instituição da orientação educativa 
e vocacional em cooperação com a famllla; 

VI - Freqüência obrigatória, s6 podendo 
prestar exame final em primeira época o aluno 
que houver comparecido, no mínimo, a setenta 
e cinco por cento das awas dadas. 

Art. 50. A apuração do rendimento es
colar ficará a cargo dos estabel~clmentos de 
ensino. 

§ 1.0 Na avaliação do aproveitamento do 
aluno preponderarão os resultados alcançados 
durante o ano letivo nas atividades escolL?es, 
asseguradas ao professor, nos exames e provas, 
liberdade de formulação de questões e autori
dade de julgamento. 

§ 2.0 Os exames serão prestados perante 
Comissão Examinadora, formada de professõ
res do próprio estabelecimento e, se êste fôr 
particular, sob Inspeção da autoridade compe
tente. 

Art. 51. Aos estabelecimentos de ensino 
caberá expedir certificados de conclusão de 
séries e ciclos e diplomas de conclusão de 
curso. 

Parágrafo único. Nos certificados de con
clusão ginasial fundamental ou de séries não 
finais, deverão ser especializadas as dlsc1plluas 
e práticas educativas constantes do currículo. 

Art. 52. Cada estabelecimento de ensino 
médio disporá, em regimento, sõbre a sua or
ganização, a constituição de seus curaos e o 
seu regime administrativo, disciplinar e dldá· 
tlco. 

Art. 53. Feitas as necessárias adaptações, 
será permitida a transferência de alunos de um 
para outro currlculo de qualquer ramo ou tipo 
de ensino médio. 

Parágmfo único. Respeitadas as disposi
ções. d~.sta Lei, o Conselho Estadual de Edu
cação fixará as normas reguladoras da trans
ferência e das adaptações necessárias. 

Art. 54. O processo de adaptação será va
riável em cada caso de transferência, terá 
como escõpo permitir ao aluno a aquisição 
dos conhecimentos Indispensáveis para que pos
sa seguir, com proveito, o nõvo curriculo e, 
em se tratando de cursos técnico e normal, 
atenderá, ainda, a sua adequada formação pro
fissional e pedagógica. 
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Parágrafo único . A adaptação far-se-á, no 
máximo, em quatro disciplinas; no caso de en
volver maior número importar!\ em matrícula 
em série inferior. 

Art. 55. Nas adaptações de alunos pro
cedentes do estrangeiro, fica estabelecido: 

a) que a exigência de conhecimento da 
lingua porouguêsa oerá feita., inlclalmeüte, em 
grau m!nlmo, suficiente para o acompanha
mento das !lçóds e argüições, admitindo-se a 
possloilldade de o aluno, nos dois primeiros 
anos de sua permanência no Bra.sil, rea...lzar 
trabalhos escritos em outra l!ngua, quando, 
para tanto, houver condições no estabeleci-
mento; -

b) que não deverão ser computados, para 
efeito das disposições do parágrafo único do 
artigo anterior, as disciplinas Português, Hiotó
ria e Geografia do Brasll; 

e) que, em qualquer caso, o certificado 
de conclusão de ciclo sómente será expedido se 
o aluno tiver razoãvel aprendizado da l!ngua 
ponuguêsa e demonstrar sua fam111ar1zação 
com os problemas brasileiros, através de c~nhe
clmento de história e geografia do Brasil . 

Art. 56. A fim de atend·er adequadamen
te às exigências de adaptação, aio trans1erênclas 
serão efetuadas: 

e) normalmente, nas férias consecutivas 
ao termino ao ano letivo, devenoo o aluno con
cluir, no estabelecimento de origem, as provas 
e exames, Inclusive de segunda época, a não 
ser que a transferência tenha sido expedida 
por escabelecimento com sede em outro estado; 

b) excepcionalmente, no decurso do ano 
letivo, até dois meses antes do encerramento 
por motivos relevantes, a critério do Conselho 
Estadual de Educação, quando se tratar de 
transferência para o mesmo ramo de ensino 
médio. 

Parágrafo único. Os casos especiais de 
transferência, não enquadrados neste artigo, 
serão decididos pelo órgão competente da Se
cretaria de Educação e Cultura, com aprova
ção do Conselho Estadual de Educação. 

A.rt. 57 . Aos maiores de dezesseis anos 
será perml tida a obtenção de certificados de 
conclusão de curso ginasial mediante a pres
tação de exame de madureza, em dois anos, 
no m!nlmo, e três no máximo, após estudos 
realizados sem observância do reglme escolar. 

CAPÍTULO II 

Do ensino secundário 

Art . 58. O ensino secundário tem por fim 
a formação Integral da personalidade do ado
lescente, mediante atividades que estimulem 
o harmonioso desenvolvimento da lnt.llgêncla 
e do corpo, aprimorem seu carãter e sensibili
dade, promovam sua livre participação na vida 
social e cívica e lhe proporcionem, com o aces
so á cultura, conhecimentos que possam servir 
de base a estudos de n!vel superior. 

Art. 59. Os estabelecimentos de ensino se
cundário, para aoender às neceEsldades do 
melo, da idade e do sexo e aos pendores vo
caclonais, dentro das posslbl11dades locais, ado
tarão variedade e flexibilidade dos curr!culos 
mediante disciplinas complementares obrigató
rias e disciplinas e práticas educativas de ca
ráter optativo. 

Art. 60. O ensino secundãrlo serã minis
trado em dois ciclos: o ginasial, com a dura
ção de quatro rerles anuais, das quais as duas 
prlmelr~s constltm.m o ginásio fundamental; 
o colegial, com a duração de três rerles, no 
m!nlmo. 

Art. 61. Entre as disciplina~ e práticas 
educativas de caráter optativo, no primeiro e 
segundo ciclos, será incluída uma vocacional. 
de acôrdo com as necessiaades e possibilidades 
locais. 

Art. 62. No ciclo ginasial serão ministra
das nove disciplinas . 

Parágrafo úmco. Além das práticas edu
cativas, não poderão ser ministradas meuos 
de cinco nem mais de sete disciplinas em 
cada serie, aas quais uma ou duas devem ser 
optativas e de livre escolha do estabelecimento 
para cada curso. 

A.rt. 63. Nas duas primeiras séries do ci
clo colegial, além das práticas educaolva.;, se
rão ensmadas oito d!sclpllnas, das quais uma 
ou duas optativas de livre escolha d" estabeie
clmento, &endo no mínimo cinco e no maximo 
sete, em cada Série. 

§ 1.0 O ensino de português merecerá es
pecial atenção e será mlnistraoo por melo de 
técnicas didáticas que re.,saltem d evidamente 
os aspectos llngüistlcos, filólogos e llterárlos 
do idioma. 

§ 2.0 A última série do ciclo colegial serã 
organizada com curr!culo diversificado que vise 
ao preparo dos alunos para os curcos superio
res e compreenderá, no mlnlmo, quatro e, no 
máximo, seis disciplinas, podendo ser minis
tradas em colégios universitários. 

CAPÍTULO III 

Do enstno técnico 

Art. 64. O ensino técnico, além das fina
lidades comt.ns a todo ensino de grau médi.>, 
inclusive o de propiciar aquisição de conheci
mentos que possam servir de ba_e a estudos 
de nível superior, tem por objetivo espdcifico 
proporcionar ao educando iniciação técnica de 
caráter vocacional e formação profissional que 
lhe permitam a participação no trabalhu pro
dutivo pelo exerc!cio de atividade especializada. 

Art . 65. O ensino técnico de grau médio 
compreende: 

a) cursos lnd ustrlal, agrícola, comercia! e 
outros que se destinem á formação para o exer
cício de atividades técnicas; 

b) cursos profissionais, lnclUlndo os diver
sos· tipos de aprendizagem. 

Art . 66. Os cursos a que se refere a le
tra a do artigo anterior obedecerão ás seguin
tes normas: 

a) serão ministrados em dois ciclos: o 
ginasial, com a duração de quatro séries 
anuais, das quais as duas primeiras constituem 
o ginásio fundamental, e o colegial, com três 
séries anuais, no m!nlmo; 

b) as duas últimas séries do primeiro 
ciclo incluirão, além das disciplinas especifi
cas do ensino técnclo, quatro do curso gina
sial, sendo uma optativa; 

e) o segundo ciclo Incluirá, além das dis
ciplinas específicas do ensino técnico, cinco 
do curso colegial secundário, sendo uma opta
tiva; 

d ) a~ disciplinas optativas serão de livre 
escolha do estabelecimento . 

§ 1.0 Nas escolas técnicas Industriais po
derá haver, entre o primeiro e o segundo ci
clos, um curso pré-técnico, de um ano, cnde 
serão ministradas as cinco disciplinas do cur
so colegial secundário. 

§ 2.0 No caso de Instituição do curso pré
técnico, previsto no parágrafo anterior, nó 
segundo ciclo Industrial poderão ser ministra• 
das a.penas as disciplinas especificas do ensino 
técnico. 
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Art. 67. Os estabelecimentos de ensino 
técnico de grau médio poderão manter também 
cursos de aprendizagem. 

Parágrnfo único. Seré. permitido, em es
tabelecimentos Isolados, o funcionamento dos 
cursos referidos neste artigo. 

Art. 68. Para os outros cursos técnicos 
prevlRtOs na let.ra a do artle:o 65, não perten
centes à categoria de Industrial, agr!cola ou co
mnclal, o Conselho Estadual de Educação de
cidirá nrellmlnarmente sôt>re a conveniência 
de seu· funcionamento, tendo em vista seu 
objetivo e os lnterêsses sociais. 

Art. 69. Os cursos a que se refere a le
tra b do artliro 65 ab~an1r<>m todos os cnrsos 
profissionais ou de aprendizagem de nível mé
dio, com duração de uma a três séries anuais 
destlnndos exclusivamente a candidatos de 
mais de quatorze anos, que tenham provado 
satl~fntória educacão primária. 

Parágrafo único. Os cursos 11revistos neste 
artl"o serão regulados por normas esneci•lcas 
balxad•s pelo Conselho E•taduel de E~ucação, 
referentes a condições de funcionamento, du
ração e respectivo currículo minlmo. 

Art . 70. As emnrêsas lnrtustrlal> e comer
ciais são ohrl.,adas a ministrar, em coonPra
ção, aprendlza1rem de oflclos e técnlc• de tra· 
balho nos m•mor0 s seus empre1radoe, dentr'> rlas 
normae e•t ... belecldas pelo Conselho Estadual 
de Educa.cão. 

§ 1.º Os cursos de aprendizagem Industrial 
e comercial terão de uma a três séries anuais. 

§ 2.0 Os portadores de carta de oficio ou 
certificado de conclusão de curso de aprendi
zagem poderão matricular-se, medln.nte exame 
de habllltacão, nos ginásio> de ensino técnico, 
em série adequada ao grau de estudos a que 
hajam atingido no curso referido. 

Art. 71. Os estabelecimentos que mini.a· 
trem ensino técnico, além dos cursos de for
mação, poderão manter cursos de especializa
ção e de aperfeiçoamento, abertos aos gradua
dos de nível colegial técnico. 

Art. 72, Para fins de validade nacional, 
os dlnlomas dos cursos técnicos de grau mé
dio serão registrados no Ministério da Educa
ção e Cultura. 

CAPÍTULO IV 

Do ensino normal 

Art. 73. O ensino normal, além das fina
lidades comuns a todo ensino de grau médio, 
Inclusive o de propiciar a aquisição de co
nheclmen~s que possam servir de base a e-tu
dos de nível superior, tem os seguintes obje· 
ti vos espec!flcos: 

a) formar, especializar e aperfeiçoar o 
pessoal docente destinado a ministrar o ensino 
primário; 

b) habilitar orientadores, técnicos de edu
cação primária e admlnlstradOl"'S escnlares, 
capacitando-os para atuar no campo da educa
ção primária. 

Art. 74. A formação de docentes para o 
ensino pr!mé.rlo far-se-á em escolas normais 
e em Institutos de educação. 

Art. 75. As escolas normais terão o ciclo 
ginasial, ou o ciclo colegial, ou ambos. 

§ 1.0 4 escola normal de ciclo ginasial 
terá quatrq séries anuais, no mínimo, onde, 
além das disciplinas obrigatórias do curso gi
nasial, será ministrada preparação pedagógica. 

§ 2.0 A escola normal de ciclo colegial 
terá no mínimo três séries anuais, em prosse
guimento ao ciclo ginasial, exigindo-se prática 
de ensino em escola prlmé.rla. 

§ 3.0 Nas duas primeiras séries do curso 
normal de ciclo coleii-lal deverão ser ministra• 
das, no mlnlmo, cinco disciplinas do curso 
colegial secundário. 

Art. 76. As escolas normais de ciclo gina
sial exnedlrão diplomas de regente de en•lno 
primário e as escolas normais de ciclo colegial, 
os de professor primário. 

Art. 77. Os Institutos de educação além 
do ensino normal de ciclos 1rlnaslal e cole1rlal 
manterão cursos de especlal!zação e an°rfel
çoamento do ma1rlstérlo primário, de hab'Ilt<l.
ção de administradores escolares, orlPntarlore> 
do ensino primário e técnicos de educação 
primária. 

§ l.º Nos Institutos de educacão, além da 
prática de ensino em escola primária, lnc1ulr
se-á, também, a prática de educação pré·prl· 
márla. 

. § 2.º Para o lmrresso no curso de admlnl.s· 
tradores e•colares são exl.,idos cinco anos de 
efetivo exercício no magistério primário. 

§ 3.0 Para Ingresso no curso de orlentarlo· 
res e técnicos de eduracão primária. serã" exl· 
gldos, no mlnlmo, trl!s anos de efetivo exerci
cio no magistério primário. 

§ 4.0 Nos Institutos de educacão pode~ão 
funcionar, tamb/om, cursos de forma~ão de 
professôreA de ensino normal, dentro das nor
mas estabelecidas para os cur•os p!'de.11:6.-lcoa 
das Faculdades de F!losotla, Clênrlas e Let.ras, 
resneltadas a dura.cão e o currículo mln!mo 
estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. 

Art. 78. o Con•elho Estadual de Educa
ção fixará o currículo mínimo das dlsctnllnas 
esnec!flcas do ensino normal, t>em como defi
nirá a amplitude e o desenvolvimento de seus 
programas. 

TITULO VI 

Do ensino superior 

Art. 79 . o ensino superior tem por fina· 
lldarte o estudo, a pesquisa e o desenvolvi
mento das ciências, letras e artes e a formação 
de profissionais de nlvel universitário. 

Art. 80. Nos estabelecimentos· de ensino 
superior podem ser ministra.dos os seguintes 
cureos: 

a) de graduação, abertos à matricula de 
candidatos que hajam concluído o ciclo cole
gial ou equivalente e obtida classificação em 
concurso de habilitação; 

b) de pós-graduaçli.o, abertos à matricula 
de candidatos que hajam concluido o curso 
de graduação e obtido o respectivo diploma; 

c) de especialização, aperfelçoament::i e 
extensão, ou quaisquer outros, a juízo da res
pectiva Instituição de ensino, abertos a candl· 
da.tos com preparo e os requisitos que vierem 
a ser exigidos. 

Art. 81. O ensino superior, no Sl.stema 
Estadual de Educação concentrar-se-á na 
Universidade do Estado ria Guanabara, funda
ção organizada. e mantida nos têrmos do arti
go 63 da Constituição do estado. 

Parágrafo único. Além de estabelecimen
tos de ensino superior, Integrar-se-ão, na Uni
versidade do Estado da Guanabara, ln-tttutos 
de pesquisa, de aplicação e de treinamento 
pro!lssJonal. 

Art. 82. Poderão ser organizados estabe
lecimentos lsoJ.ados ou un1Voersldades parti
culares, adotada a estrutura. de fundação ou 
associação e reconhecidos e Inspecionados pela 
União. · 
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Parágrafo único. A lncrlção do ato cons
titutivo das fundações ou associações de ensino 
superior, no Registro Civil das Pessoas Juridl
cas, será precedida de autorização por decreto 
do govêrno estadual. 

Art. 83. As universidades gozarão de au
tonomia didática, administrativa, financeira e 
dlsclpllnar, que será exercida na forma de 
seus estatutos. 

§ 1.0 A autonomia dldátl9a conslst'e na 
!acuidade: 

a) jj.e criar e organizar cursos, fixando os 
respectlv'b11 curriculos; 

b) de estabelecer o regime didático e es
colar dos dlterentes cursos, sem outras limi
tações a não ser as constantes da Lei de Dire
trizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 2.0 A autonomia administrativa consiste 
na !acuidade: 

a) de elaborar e reformar, com aprova
ção do Conselho l!istadual de Educação, os pró
prios estatutos e os regulamentos ou regi
mentos dos estabelecimentos de ensino; 

b) de Indicar o reitor nas universidades 
oficiais, medlan te lista tripllce, para escolha 
pelo govêrno, podendo ser reconduzido duas 
vêzes; 

e) Indicar o reitor nas universidades par
ticulares mediante eleição singular ou llsta 
tripllce pare. e.provação ou escolhe. pelo Insti
tuidor ou Conselho de Cure.dores; 

d) de contratar pro!essOres e aux111e.res 
de en~lno e nomear catedráticos aprovados em 
concurso, na forma dos respectivos estatutos; 

e) · de admitir servidores dentro de suas 
dotaçôes orçamentárias, ou demiti-los, na for
ma regulamentar. 

§ 3.º A autonomia financeira consiste na 
!acuidade: 

a) de administrar seu patrimônio e dêle 
dispor na forme. da lei; 

bi de aceitar subvenções, doações, heran
ças e legados; 

c)t de organizar e executar o orçamento 
total de sua receita e despesa, devendo cs res
ponsáveis pela apllcação de recursos prestar 
contas anuais na forma da lei. 

A1·t. 84. A competên.cla do Conselho Unl
vereltárlo em grau de recurso, será exercida, 
no caso dos estabelecimentos Isolados previstos 
no artigo 82, pelo Conselho Estadual de Edu
cação. 

Art. 85. O ensino universitário aerá mi
nistrado nos estabelecimentos e nos órgãos 
complementares, podendo o aluno Inscrever-se 
em dlsclpllnas lecionadas em cursos cUv:rsos, 
se houver compatlbllldade de horários, sem ln
conv~nlente didático, a critério do Conselho 
Universitário. 

Art. 86. O calendário escolar do ensino 
superlçir será organizado de modo a garantir 
ao periodo letivo a duração minlma de cento 
e oitenta dias de trabalho escolar efetivo, ex
clusive o tempo reservado a provas e exames. 

Art. 87. Será obrigatória a freqüência de 
protessõres e alunos, bem como a execução dos 
programas de ensino. 

§ 1.0 Será privado do direito de prestar 
exame o aluno que deixar de comparecer a 
um minlmo de aulas e exerciclos previstos em 
regulamento. 

§ 2.0 A universidade deverá promover e 
qualquer Interessado pcderá requerer o afasta
mento temporário do professor que deixar de 
comparecer, sem justificação, a vinte e cinco 
per cento das aulas e exerciclo, ou não minis
trar, pelo menos, três quartos do pNgrama da 
respectiva dlsclpllna. 

§ 3.0 A reincidência do professor na falta 
prevista no parágrafo anterior, Importará, para 
flrul legais, em abandono do cargo. 

Art. 88. A transferência de allinos de um 
para outro estabelecimento de ensino superior, 
Inclusive de escola de pais estrangeiro, •erá 
feita de acôrdo com o que dispuser o Conselho 
Universitário, quando se tratar de universida
de, ou o Conselho Estadual de Educação, no 
caso de estabelecimento · Isolado de ensino su
perior estadual. 

TITULO VII 

Do magistério 

Art. 89. Sómente poderão Integrar os qua
dros do magistério primário, médio e superior, 
os protessOres qne tenham satisfeito as exi
gências Jegals para o respectivo exerciclo. 

Parágrafo único. O Conselho Estadual de 
Educação disporá quanto à prova de Idonei
dade moral que deverá ser feita para o exerci
cio do magistério. 

Art. 90. O exerciclo do magistério primá
rio nas escolas públlcas é privativo dos diplo
mados por curso normal de ciclo colegial man
tido pelo estado. 

§ 1.0 Nas escolas primárias particulares o 
magistério será exercido por diplomados por 
curso normal de ciclo colegial e, em sua falta 
por professores registrados na Secretaria de 
Educação e Cultura. 

§ 2.0 O magistério em classes pré-primá
rias ou de excepcionais sómente pcderá ser 
exercido por protessor primário que tiver feito 
o curso de especlallzação adequado. 

Art. 91. O exerciclo do magistério no en
sino médio é privativo dos professores regis
trados no Ministério da Educação e Cultura, 
nos têrmos dos arts. 60, 61 e 98 da Lei de 
Diretrizes e Bases, ressalvado o disposto no 
art. 118 da presente lel. 

Parágrafo único. A Secretaria d; Educa
ção e Cultura, manterá anotação do registro 
dos protessôres em exerciclo no estado, com ex
pressa Indicação das dlsclpllnas em que são 
habllltados. 

Art. 92. As condições para o exerci cio 
do magistério superior serão fixadas no esta
tuto dos respectivos estabelecimentos de en
sino. 

TITULO V/11 

Da ortentaç4o educacional 

Art. 93. A orientação educacional tem por 
flnalldade: 

a) aux111ar a formação Integral da perso
nalldade do educando, através de procedimen
tos que lhe proporcionem e estimulem o de
senvolvimento normal e harmonioso, que o 
amparem em suas dificuldades emocionais e 
pedagógicas e o ajudem a encaminhar-se voca
clonalmente; 

b) promover o entrosamento e a coopera
ção das diversas atividades escolares. 

Art. 94. ~ obrigatório a Instituição da 
orientação educacional nos estabelecimentos de 
ensino mécUo. 

Parágrafo único. No ensino superior, a 
orientação educacional será regulada nos regi
mentos dos respectivas unidades. 

Art. 95. Sómente poderá exercer a função 
de Orientador Educacional quem estiver devi
damente registrado: 
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a) para o ensino primário, na Secretaria 
de Educação e Cultura; 

b) para o ensino médio, no Ministério 
da Educação e Cultura, ressalvado o direito do 
estado de exigir, perante o ·órgão próprio, o re
gistro local. 

Parágrafo único. O provimento efetivo em 
cargo de Orientador Educacional nos estabele
ctmentos oficiais, será feito por melo de cJn
curso de tltUlos e provas . 

Art. 96. Os estabelecimentos de ensino 
primário e médio, no tocante à orientação 
educacional, deverão atender às seguintes con
dições mlnlmas: 

I - o tempo de permanência semanal do 
Orientador Educacional. no estabelecimento de 
ensino, deverá ser de vinte e quatro horss, no 
mlnlmo, para a sua efetiva Integração na vida 
"escolar e atendimento e!!caz de seus encargos; 

II - ao Orientador Educacional deverá ser 
assegurada remuneração condigna. 

TITULO IX 

Da educaç4o de excepcionats 

. Art. 97 . A educação de excepcionais tem 
por objetivo Integrar o deficiente na comuni
dade, através da assL~têncla médica e pslcope
dagóglca, lncluida a orientação proflBSl.onal. 

Art . 98 . A educação de excepcionais será 
ministrada : 

a) sempre que poss!vel, pela Inclusão do 
excepcional em classes comuns; 

b) em classes especiais; 
e) em escolas especiais; 
d) em centros de preparação profissional. 
§ l.• O regime escolar poderá ser flex!vel 

adaptando-se às exigências especificas dos dife
rentes grupos de excepcionais . 

§ 2.• As normas para observância dêste 
artigo e seu parágrafo 1.0 serão fixadas pelo 
Conselho Estadual de Educação . 

Art . 99. Tôda Iniciativa, relativa à edu
cação de excepcionais, considerada eficiente 
pelo Conselho Estadual de Educação, receberá 
dos Podêres Públicos tratamento especial, me
diante bôlsas de estudos, empréstimos e sub
venções . 

Parágrafo único. O estado poderá aceitar 
a cooperação de entidades públicas e privadas 
que visem ao atendimento de excepcional~. In
clusive através da celebração de convênios. 

Art. 100 . O pessoal destinado ao atendi
mento de excepcionais deverá hab!lltar-se, 
para êsse fim, em curso de especialização de
vidamente reconhecido. 

Parágrafo único. É da competência do 
Conselho Estadual de Educação baixar normas 
para autorização, reconhecimento e ln&peção 
dos cursos previstos neste artigo. 

TITULO X 

Dos Serviços Gerats de Eduoaç4o 

.Art. 101. Em cooperação com outros ór· 
gãos, ou não, Incumbe à Secretaria de Edu
cação e Cultura, técnica e administrativamente 
prover, orientar, fiscalizar e estimular os ser
viços de alimentação e saúde escolar . 

Art. 102. Sob a orientação dos respecti
vos diretores, as escolas buscarão promover, 
através servlç<>s próprios, o atendimento dos 
casos Individuais e a aplicação de técnicos que 
conduzam o educando a uma crescente parti
cipação na vida social de sua comunidade. 

Parágrafo único. :tstes serviços comple
mentares visarão, Igualmente, à formação na 
Infância e na Juventude de hábitos de alimen
tação e higiene que configurem em têrmos 
de educação para a saúde. 

.Art . 103. A escola deve estimular a for
mação de assocla.ções de pais e mestres . 

TITULO XI 

Dos r.ecursos para a educaç4o 

Art. 104. Os recursos estaduais, e os fe
dere.IS, atrlbuldos ao estado da Guanabara, a 
que se refere o artigo 169 da Constituição Fe· 
deral, serão aplicados exclusivamente na ma
nutenção e desenvolvimento do ensino públ!· 
co, de acôrdo com os planos estabelecidos pelo 
Conselho Federal e pelo Conselho Estadual dn 
Educação, de sorte que assegurem: 

I - o acesso à escola do maior número pos
s! vel de educandos; 

II - a melhoria progressiva do ensino e 
o aperfeiçoamento dos serviços da educação; 

III - o desenvolvimento do ensino técnl
co-clent!nco; 

IV - o desenvolvimento das ciências, le
tras e artes. 

Art. 105. São consideradas despesas com 
o ensino: 

a) as de manutenção e expansão do en· 
sino; 
· b) as de concessão de bôlsas de estudo; 

cJ as de aperfeiçoamento de professôres, 
Incentivo à pesquisa e realização de congre=sos 
e conferências; 

d) as de administração estadual de ensl· 
no, Inclusive as que se relacionem com ativida
des extra-escolares . 

Art. 106 . Não são consideradas despesas 
com o ensino: 

a) as de assistência social e hospitalar, 
mesmo quando ligadas ao ensino; 

b) os aux!l!os e subvenções para fins de 
assistência e cultura . 

Art. 107 . A m~nutenção e o desenvolvi
mento do ensino público correrá por conta do 
Fundo Estadual de Educação e Cultura, criado 
pelo artigo 56 da Constituição do Estado, e dos 
recursos advindos da União. 

Art. 108. São destinados, anualmente, ao 
Fundo Estadual de Educação e Cultura, 22% 
(vinte e dois por cento) das rendas tributárias 
do estado, lncluidos nessa cota os recursos pre
vistos no artigo 63, § 1.0 , da Constituição do 
Estado, os quais serão automáticamente dls
trlbu!dos à Fundação Universidade do Estado 
da Guanabara. 

Parágrafo único. o fundo poderá receber 
contribuições de peasoas fislcas ou jur!dlcas, 
públicas ou privadas. 

Art . 109 . O estado proporcionará recursos 
a educandos que demonstrem aptidão para. e~
tudo e provem Insuficiência de meios finan
ceiros, sob duas modalidades: 

a) bôlsas gratuitas para custeio total ou 
parcial dos estudos; 

b) financiamento para reembôlso dentro 
do prazo variável, nunca superior a quinze 
anos, ntravés da Carteira de Invest!m~nto Edu• 
cac!onal do Banco do Estado da Guanabara. 

f 1.0 Os recursos a serem concedidos sob 
a forma de bôlsas de estudo poderão ser 1lP11· 

cados em estabeleclmento5 de ensino reconhe
cidos, escolhido pelo candidato ou seu repre
sentante legal. 
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§ 2.0 o conselho Estadual de Educação, 
tendo em vista os recursos esta.duais e os 
quantitativos globais das bôlsas de estudo 
e financiamento para os diversos graus de en
sino, atribuídos ao estado pelo Conselho Fe
deral de Educação: 

a) fixará o número e os valõres das bôlsas, 
de acõrdo com o grau de escassez de ensino 
oficiR! em relação à população em ida.de es
colar; 

b) orga.nizarâ provas de capacidade ·a 11e
rem prestadas pelo candidato sob condições 
de autenticidade e Imparcialidade que assegu
rem opertunidades igua.ls para todos; 

e) estabelecerâ as condições de renovação 
anual das bôlsas, de acõrdo com o aproveita
mento escolar demonstrado pelos bolsistas. 

§ 3.0 Não se inclui nas bõlsa.s de que tra
ta o presente artigo o a uxillo que o Poder 
Público concede a educandos sob a forma de 
alimentação, vestuârio, material escolar, trans
porte, 11ssistência médica ou dentâria., o qual 
serâ objeto de normas especiais. 

§ 4.• Nos estabelecimentos particulares de 
qualquer ramo ou grau, as gratuidades pre
vistas em lei ou matrículas de contribuição 
reduzida serão distribuídas pelos próprios es
tabelecimentos, entre candidatos de sua esco
lha, dando-se preferência. aos mais carentes 
de recursos econômicos. 

Art. 110. O estado dispensarâ sua coope
ração financeira. ao ensino sob a forma de: 

a) financiamento aos estabelecimentos de 
ensino reconhecidos, de comprovada idoneida
de, com mais de dez anos de existência.; 

b) assistência técnica, mediante convênio 
visando ao aperfeiçoamento do magistério, à 
pesquisa pedagógica e à prom.oção de congres
sos e seminários; 

e) convênio com instituições que minis
trem educação a excepcionais. 

§ 1.0 Sli.o condições para concessão de fi
nanciamento a qualquer estabelecimento de 
ensino reconhecido, além de outras que ve
nham a ser flxadaR pelo Conselho Estadual de 
Educação, a quem incumbirá dar parecer sôbre 
os respectivos pedidos: 

a) Idoneidade moral e pedagógica das pes
soas ou entidades responsáveis pelos estabele
cimentos; 

b) a existência de escrita contâb11 flde· 
digna e a demonstração de posslbllldade da 
liquidação do empréstimo com receitas próp•ias 
do estabelecimento ou do mutuário, no prazo 
contratual; 

e) a vinculação, ao serviço de Juros e 
amortização do empréstimo, de uma parte su
ficiente das receitas. do estabelecimento, ou a 
Instituição de garantias reais adequadas, tendo 
por objeto outras receitas do mutuârio, ou 
bens cuja penhora não prejudique direta ou 
Indiretamente o funcionamento do estabele
cimento de ensino; 

d) o funcionamento regular do estabele
cimento, com observância das leis de ensino. 

§ 2.• Não será concedido financiamento 
ao estabelecimento de ensino que, sob falso 
pretexto, recusar matricula a aluno por motivo 
de raça, cõr ou condição social. 

Art. 111. O Conselho E"ta<lual de Educa
ção envidará esforços para. melhorar a. quali
dade e elevar os índices de produtividade do 
ensino em relação ao seu custo: 

a.) promovendo a publicação anual das es
ta.tistlcas do ensino e dados complementa.re~, 
que deverão ser utilizados na elaboração dos 
planos de aplicação de recursos; 

b) estudando a composição do custo do 
ensino público e propondo medidas adequadas 
para ajustá-lo o melhor nível de produtividade. 

TITULO XII 

Das disposições transitórias 

Art. 112 . Enquanto o estado, para. at0 n
der à matricula da população escolar primária., 
tiver necessidade de manter o regime de três 
turmas em determinadas escolas, a elas não 
se a.plica a. duração mínima de horas sema
nais de atividades de classes, prevista. na le
tra b do artigo 20. 

Art. 113 . Cumwe a.o Poder Executivo pro
mover a. incorporação à Universidade do Es
tado da. Guanabara das escolas e dos est.a.be· 
lecimentos isolados de ensino superior por êle 
ora. mantidos, transferindo àqU1,la os bens 
patrimoniais mohlllárlos e lmohlllárlos n"ces
sárlos a. Instalação e funcionamento das refe
ridas uni versida.des. 

Art. 114 . O Poder Executivo baixará os 
aios necessários à execução da. pre.9ente lei. 

Art. 115 . Esta lei entrará em vigor na. 
data. de sua. publicação, revoga.das as disposi
ções em contrflrlo. 

Rio de Janeiro, . .. de junho de 1965, 77.0 

da República. e 6.0 do Esta.do da Guanabara. 

CARLOS LACERDA 
Carlos Otávio Flexa. Ribeiro 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 

Diretório Central 

RESOLUÇÃO N.0 674, DE 11 DE AGOSTO 
DE 1964 

Autoriza. refôrço de a.uxtlío concedido à Asso
ciação dos Geógrafos Brasileiros, no exer
cício de 1964. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia., usando de suas a.trl bulções, 

considerando a exposição de 17-9-63, da. 
Associação dos Geógrafos Brasllelros, na. qual 
é solicitado aumento da. verba. de aux!llo, face 

n alta do custo de papel cllcherla e mão-d e
obra. na. Impressão dos Ana.Is da. referida en
tidade; 

considerando haver sido demonstrada, ante 
os gastos programados pela referida entidade, 
a. lnsuflclênc:a. do auxillo de Cr$ 1 000 000 (um 
milhão de cruzeiros), concedido no exerc!clo 
de 1964, Iios têrmos da. decisão unânime do 
Diretório central, em reunião de 11 de outu
bro de 1960; 

considerando, finalmente, que não cbstantt> 
a atual situação financeira do Conselho, pro-
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põe a Secretaria-Geral o refôrço daquele auxi
lio, fixando-o em CrS 500 000 (quinhentos mi! 
cruzeiros) mediante a necessária retificação 
de verba orçamentária, 

RESOLVE: 

Art . 1. 0 Fica a u torlzada a Secretaria· 
Geral do Conselho Nacional de Geografia a 
conceder à Associação dos Geógrafos Brasilei
ros a tmportàncla de Crt 500 000 (quinhentos 
mil cruzeiros), a titulo de r~fôrço do aux11lo 
daquela Associação, para atendimento dos gas
tos decorrentes da impressão dos Anais da 
menciona.da entidade. 

Art. 2.0 O refôrço de que trata o artigo 
anterior será obtido mediante destaque da 
verba 1.6.00-1.6 .27 "Despesas com a cd':lvo
cação, Instalação e funcionamento da As· 
sembléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, para suplementação da verba 2. l .00-
2.1. 0l 4) Item b "Associação dos Geógrafos 
Brasileiros". 

Rio de Janeiro, em 11 de agõsto de 1964, 
ano XXIX do Instituto. 

Conferido e numerado: as.) Wilson Távora 
Maia, chefe do Gabinete do secretário-geral. 
Visto e rubricado: as.) Ten-Cel. Walàtr àa 
Costa Goàolphim, secretário-geral. Publique-se: 
as.) Gen. Agutnaldo José Senna. Campos, pre
sidente. 

RESOLUÇÃO N.• 675, DE 15 DE SETEMBRO 
DE 1964 

Atttori::a suplementação de verbas no orçamen
to vígente do Conselho. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas attibuiçõ~s. 

considerando que a Lei n.0 4 345, de 26 de 
Junho de 1964, fixa novos valôres para os 
vencimentos dos servidores da União; 

considerando a conveniência de ser man
tido o critério adotado no exercício de 1963, 
por fôrça das disposições da Lei n.º 4 242, de 
17-7-63, conforme Resolução n.0 653, de 24 de 
outubro de 1963, do Diretório Central; 

considerando, finalmente, que o Ministério 
da Fazenda, de acôrdo com o esquema finan
ceiro aprovado, efetuará, por intermédio do 
Banco do Brasil, o pagamento do crédito espe
cial aberto pela Lei n.o 4 345, de 26 de Junho 
de 1964, no montante de CrS 804 858 093,90 
(oitocentos e quatro milhões, oitocentos e cin
qüenta e oito mil, noventa e três cruzeiros 
e noventa cento.vos), para atendimento das 
respectivas despesas, no per!Odo de Junho a 
dezembro de 1964, 

RESOLVE: 

Artigo único . Fica a Secretaria-Geral do 
Conselho Nacional de Geografia autorizada a 
su1>lementar, no seu orçamento vigente, as 
seguintes subconsignações: 

SUPLEMENTAÇôES 

DESPESA ORDINARIA 

VERBA 1.0.00 - CUSTEIO 

Consignaç4o 1.0.00 - Pessoal 

Subconslgnações: 

1.1.01 - Vencimentos 
1.1.05 - Auxilio para diferen

ça de caixa •.••..... 
1.1. 08 - Diárias ....... , .. ... . 

590 000 ººº·ºº 
1 750 000,-00 

100 000 ººº·ºº 

1.1.12 - Salário-Familia ..... . 
1.1.13 - Gratificação de fun-

ção ................. . 
1.1.16 - Gratificação pela re

prllllentação de Gabi· 
nete .......... ..• .... 

TOTAL DA CONSIG
NAÇÃO 1.1.00 ..... 

20 000 000,00 

68 000 000,-00 

10 500 000,00 

790 250 000,00 

VERBA 2.0.00 - TR.ANSFER:ll:NCIAS 

Consignaçllo 2.3.00 

INATIVOS 

2 .3,01 - Funcionários aposen
tados e Jubilados .• 

2.3.05 - Salário-Patnilia •.... 

TOTAL DA CONSIG· 
NAÇAO 2.3.00 
INATIVOS ... .. .. ... . 

Consignaçllo 2.4.00 

PENSIONISTAS 

2.4.02 - Sôldo e pmsões vita-
licias ............... . 

2.4.04 - Salário Famllla •.. . .• 

TOTAL DA CONSIG· 
NAÇAO 2.4.00 
PENSIONISTAS 

TOTAL DA VERBA 
2.0 .00 - TRANSFE-
R:tNCIAS ........... . 

TOTAL DAS SUPLE-
MENTAÇôES ....... . 

11 000 ººº ,00 
500 000,00 

11 500 000,00 

2 608 093,90 
500 000,00 

3 108 093,90 

14 608 093,90 

804 858 093 ,90 

Rio de Janeiro, em 15 dei setembro de 1964, 
Ano XXIX do Instituto. 

Conferido e numerado: as.) Wtlson Távora 
Jl!aia, chefe do Gabinete do secretário-geral. 
Visto e rubricado: as.) Ten.-Cel. Waldir da 
Costa God-Olphim, secretário-geral. Publique
se : as.)Gen. Aguinaldo José Senna Campos, 
presidente. 

RESOLUÇÃO N.º 676, DE 15 Dli! OUTUBRO 
DE 1964 

Confere o titulo de Membro Honorário ào Di
retório Central do Conselho Nacional de 
Geografia ao Ten.-cez. Waldt1 da costa 
Godolphtm. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia. usando de suas atribuições, 

considerando o que dispõe o artigo 12 do 
Regulamento do Conselho Nacional de Geogra
fia, em face da redação que lhe foi dada pela 
Resolução n.'' 531, de 4-6-959, da Assembléia
Geral e baixada pela Portaria n .0 45, da mes
ma data, do presidente do Instituto Brasileiro 
de Geografia. e Estatística; 

considerando os múltiplos, vallosos e pa
trióticos serviços prestados pelo Ten.-Cel. Wal
dir da Costa GOdoJphlm, quer como del•ga.o:lo 
do Ministério da Guerra, no D!ratórto cen•ral, 
quer como secretário-geral do Con~elho Na
cional de Geografia, cargos êsses exercidos com 
dedicação, competência, honestidade e invul
gar capacidade de trabalho; 
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considerando a proposta apresentada pelo 
delegado do Ministério do Trabalho, na reunião 
conjunta realizada em 6·10-64. e aprovada sob 
aplausos, 

RESOLVE : 

Artigo único. i!: conferido ao Ten.-Cel. 
Waldlr da Costa Godolphlm, ex-d~legado do 
Ministério da Guerra, no Diretório Oentral, 
no período de abril a novembro de 1961, e 
ex-secretário-geral do Conselho Na.clona.! de 

Geografia., nos períodos de novembro de 11161 
a. outubro de 1963 e de abril a. outubro de 
1964, o titulo de Membro Honorário do Dlre• 
tório Centra.! do Conselho Nacional de Geo
grafia . 

Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 1964, 
Ano XXIX do Instituto. 

- Conferido e numerado: as .) Wilson Tdvora 
Maia, chefe do Gabinete do sec'"etárlO·l!'eral. 
Visto e rubricado: as.) René de Mattos, secre
tário-geral. Publique-se: BB. ) Gen . Aguinaldo 
José Senna campos, presidente. 

i!:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Brasileira" encontrlllll·se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, '36 - Edlffcio Iguaçu - Rio de 
de Janeiro, GB 


