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Transcrições 

Estreitos em Rios* 

J . C . PEDRO GRANDE 

I 

De acôrdo com os dicionários de língua portuguêsa, define-se "estreito" 
como braço de mar ou canal natural que liga dois mares ou duas partes do 
mesmo mar, como o estreito dos Dardanelos. É êste o sentido da palavra inglêsa 
strait. Entre nós, a palavra "estreito" ("encanado") aplica-se também ao "trecho 
de um rio em que a largura normal se reduz de repente à décima parte ou 
menos". É dêstes "estreitos" (narrows em inglês) que nos propomos dizer algumas 
palavras. 

Não são demasiadamente raros êsses acidentes geográficos, pois que os 
encontramos, ora mais, ora menos caracterizados, em quase todos os continentes. 
Na Asia, o Kara Su, · um dos formadores do rio Eufrates, força sua passagem 
em canyon rochoso, em Erzincan e entre Ayshin e Pingan, na Turquia . Vemos 
o rio Indo, na vila de Attock, no Paquistão, estreitar-se muito entre as embo
caduras dos rios Kabul e Soan; o rio Ganges, em Sukhi, na tndia, rasgar o seu 
caminho através da cordilheira do Himalaia. O rio Tsango ("purificador" em 
tibetano, embora êsse título nessa língua, caiba a qualquer rio) curso superior 
do rio Bramaputra, já então com 3 200 metros de largura, reduz-se primeiro a 
600, e depois a apenas 27 metros, rompendo em uma série de cascatas e corre
deiras entre as montanhas Namcha Narwa (7 756 m) e Gyala Peri (7 236 m), 
no Tibet . 

No curso principal da Birmânia, o rio Irauaddi (Irawadi), existem as "portas 
do Irauaddi", perto de Poshaw, onde dois rochedos prismáticos estreitam o 
rio, antes com perto de 3 600 metros de largura, para 45 metros. Existem nêle 
ao todo, três desfiladeiros, com largura de 45 a 90 metros. Também o rio Mekong 
ou Me Nam Kong forma estreitos ainda não bem conhecidos como os têm 
também o Yangtse Kiang ou Ta Chian, e o Hoang-Ho (êste no desfiladeiro de 
Tung-Kwan), ambos os rios da China. Também formam desfiladeiros o Yenissei 
("rio Grande") e o Irtysh, afluentes do rio Ob, no desfiladeiro, na Dzung.ária, 
entre a Mongólia e a Rússia Asiática . 

Embora de importância local, não têm por certo a grandiosidade de outros 
"encanados" os estreitos nos rios da Europa. 

No Danúbio encontramos o desfiladeiro de Kazan, onde o rio tem apenas 
148 metros de largura, as "Portas de Ferro", hoje alargadas para possibilitar a 
navegação; no rio Elba (Laba) em sua travessia do Mittelgebirge; no rio Ródano, 
o desfiladeiro a jusante de Saint Maurice, na. Suíça; no rio Ebro, sua passagem 
através das montanhas costeiras, perto de Mora, na Catalunha; e as gargantas 
do rio Tarn, afluente do rio Garona, no sul da França. 

Na f\frica, temos ~ mencionar as angusturas do rio Nilo, principalmente 
a de Khartum, no Sudao; os rápidos de Tulimandio, no rio Miger, a montante 
de Kulikero, na Africa Ocidental, e os rápidos de Runda Gilla, onde o rio Benue 
("Mãe das Aguas") a.fluente do Níger, reduz a sua largura de 1400 para 
137 metros. 

Os estreitos mais afamados na Africa são, sem dúvida, os do rio Congo. 
Um dêles é a cachoeira Mubatuta ou Mambirima no Lua.pula (nome local do 

• Transcrição atuallzada e rev!Bta do Didrio de Notfctas, de 6 e 13-2-1955. 
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rio Congo) que aí se estreita _de 1100 para 230 metros. Segue no rio ali conhecido 
como Lualaba ou (Lalaba-Congo) (curso superior do Congo) a "Porta do 
Inferno", e no limite com o curso médio, os rápidos de Stanley, onde o rio 
atravessa um apertado de 400 metros de largo . O estreito mais afamado no 
rio Congo é, no entanto, onde êle, ali cognominado Chenal (canal) sofre a 
redução de 23 km na lagoa (Stanley Pool) para 600 metros. 

No Nilo Vitória existem os Murchison Falls (Saltos de Murchison) . O rio, 
a montante já com largura regular, ruge através de uma garganta de rocha 
de menos de seis metros, com ~êrca de quarenta metros em um abismo de 
neblina; depois, j.á no próprio Nilo, os rápidos de Fola, onde o rio se precipita 
por uma garganta de cem metros de comprido por dezoito de largura e 
torna a cair em outros rápidos sucessivos que perfazem mais de três quilômetros 
de extensão . 

O rio Níger, no seu curso médio, a jusante da junção do rio Sokoto, estreita-se 
de 640 para apenas 47.5 metros. 

Tem diversos estreitos o rio Senegal, da Africa Ocidental . 
Entre os rios norte-americanos podemos mencionar o rio Yukon, em cujo 

formador Lowes se encontram as corredeiras White Horse, no canyon de Miles, 
território de Yukon, Canadá; o rio Mackenzie, com os Grand Rapids, já no 
seu formador Athabasca, perto de Fort Murray, na província canadense de 
Alberta; o rio São Lourenço, com os diversos "estreitos" que intercomunicam 
os Grandes Lagos. Merecem ainda menção como estreitos as quedas Great Falls 
no rio Missouri e Saint Anthony, no rio Mississipi; diversos "apertados" no rio 
Colúmbia. Nem tampouco podemos deixar de mencionar o rio Colorado com o 
famoso Grand Cianyon. 

Na América do Sul, fora do território brasileiro, temos a lembrar a série 
de "pongos" ou "estreitos" pelos quais o rio Marafión rompe o planalto peru
viano. O seu canyon mais conhecido é o pongo de Manseriche, onde o rio que 
já alcança.Ta boa largura se reduz a escassos cinqüenta metros. 

Da história pátria sabemos no riÔ Paraguai, do estreito de Curupaiti e do 
passo de Humaitá. No entanto, no caso não se pode falar em estreito pro
priamente, embora o rio se reduza a. largura algo menor que possuía um pouco 
a montante. · 

Pongo é a corruptela do nome Pungu, da língua peruana antiga e significa 
porta. Por pongo são designadas tôdas as passagens apertadas de rios; daí 
estreitos de rios . · · 

No Pongo de Manseriche, o Marafión estreita-se de 490 para menos de 
50 metros. 

II 

Nada mais havendo digno de menção quanto a estreitos em rios sul-ame
ricanos, fora do Brasil, vamos fazer a resenha, embora ma.is que incompleta, 
dos "apertados" ou "encanados" que encontramos nos rios pátrios . Citaremos 
apenas os estreitos principais. . 

No rio Amazonas é muito conhecido o estreito de ôbidos. Ali, um esporão 
do sistema orográfico das Guianas reduz a largura do rio-mar, de três a quatro 
quilômetros, a 1 800 metros embora compense com a profundidade de mais de 
sessenta metros . 

No rio Uraricuera, curso superior do rio Branco, encontramos um trecho 
notável de estreito no furo Santa Rosa. 

Não podem ser considerados p~priamente "estreitos" os extensos trechos 
de corredeiras nos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Araguaia e Tocantins . Quanto 
a êste, por exemplo, a cachoeira de Itaboca não forma um canal · único, um 
."apertado", mas espalha por diversas calhas. 

Por outro lado, temos um verdadeiro "estreito" no rio São Francisco -
extenso canyon entre Petrolândia e Piranhas, dando ao rio, a montante com 
600 a 900 metros, uma largura de apenas 60 à. 70 metros. Já nos lugares apertados 
do curso superior do São Francisco, no rio das Velhas, o seu afluente, e nos 
rios Jequitinhonha (cachoeira das Escadinhas) n~o se pode falar em "estreitos". 
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Fig . 1 - Trecho do rio Uruguat, ·a j usante 
áe Marcelino Ramos, que con.stttut ltmite 
entre os estados áo Rio Grande do Sul e 
santa Catarina - A pessoa que se vê na 
fotografia está com um pé em cada estado. 

Esta cabe, sem dúvida, ao trecho do 
da cidade de Guaíra, onde a largura 
80 metros. 

Entretanto, trata-se de "apertado" 
no rio Paraíba, logo abaixo da sua 
entrada no estado do Rio de Janeiro, 
no lugar conhecido por "Paredão". Ali, 
uma muralha de pedra, atravessando o 
rio, deixa um vão de apenas quatorze 
metros para a passagem das águas 
que medeiam pouco acima 140 metros, de 
margem a margem. 

No mesmo rio, ainda é digna de 
nota a diminuta largura do "canal" por 
onde correm, logo acima da ponte da 
estrada de ferro Central do Brasil, ramal 
de São Paulo, sôbre o ribeirão do 8alto 
(limite de São Paulo com o Rio de 
Janeiro) , as águas comprimidas do Pa
raíba : quatro a cinco metros, se tanto. 
Entretanto, cinqüenta quilômetros a 
montante, êsse mesmo Paraíba permite 
a navegação franca por embarcações de 
pequeno porte. Entre Cachoeira Paulista, 
antiga Cachoeira, e a vila de Quiririm, 
na extensão de 130 km, o rio tem a 
largura média de 85 metros e a pro
fundidade mínima de 1,20 metros. 

Resta-nos agora dar uma ligeira 
olhadela para a bacia platina do Brasil. 

A margem do rio Paraguai ergue-se 
o forte de Coimbra, de passado glorioso. 
Embora se trate de local estreito, não 
cabe ali a classificação de "apertado". 

rio-mestre da bacia, o Paraná, a jusante 
do rio citado se reduz de 2 200 para 70 a 

Outro exemplo de estreito é o "canal" de São Simão, no limite entre os 
estados de Goiás e Minas Gerais. A largura do Paranaíba ali , de mais de 700 me
tros, se reduz a oito, segundo uns, segundo outros informantes, a cêrca de 
quinze a vinte metros . Não resta dúvida que cabe a classificação de "estreito" . 

Ainda no Paranaíba, limite entre Mato Grosso e Minas Gerais, existe o 
"furado" Ererê, a leste da cidade mato-grossense de Paranaíba, a montante do 
rio Santana, do lado de Mato Grosso. 

No entanto, o estreito mais notável de rio no Brasil, e, cremos poder afirmar, 
no mundo inteiro, existe no rio Uruguai, que forma o limite entre os estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em MarceHno Ramos (Rio Grande 
do Sul) tem o rio Uruguai uma largura de 300 metros . Pois, poucos quilômetros 
abaixo o rio reduz tôda essa largura a tal ponto que uma pessoa pode com 
tôda facilidade ficar com um pé em território catarinense e com o outro, no 
Rio Grande do Sul . · 

Não fica muito atrás, embora com dimensões bem mais modestas, o salto 
de Navaité (nome de uma subtribo de indígenas que ali habitavam) , que no 
rio Roosevelt, o antigo rio da Dúvida, foi descoberto pela expedição Roosevelt
Rondon, em 1913 ; o rio, com mais de cem metros de largura pouco a montante, 
estreita-se para formar uma "garganta" de menos de dois metros, como se vê 
na fotografia . · 

Outro espetáculo que vale a pena ver-se é o canyon formado pelo rio Iguaçu 
abaixo de suas cataratas, no limite Brasil-Argentina . O rio, abaixo de sua queda, 
comprime as suas águas em um canal único, com muito menos da décima 
parte da largura anterior . 

Merecem ser também lembrados os estreitos no rio Grande, formador prin
cipal do Paraná . Quem, não faz muito tempo, descia pela velha "estrada 
salineira" pela serra das Sete Voltas, no município mineiro de Sacramento, 
àtravessava o rio Grande na velha ponte dos Peixotos, que soubemos ter sido 
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Fig. 2 - Explorador com a .e.spjngarda, mostrando a largura da "garganta" em Navaité .. _ 
Em certo ponto ttnha menos de dois metros ..• 

carregada pelas enchentes. Lá embaixo, fervia em cachões a impetuosa torrente, 
hoje domada pela barragem dos Peixotos. Ainda no mesmo rio Grande, encon• 
tramos acima do salto dos Patos, o rio com a largura de dois quilômetros. 
Logo à.baixo da cachoeira, nessa parte chamada do Marimbondo, no pôrto do 
!saque, o rio resume sua largura para 179 metros, com uma profundidade de 
23,4 metros e, 14 km mais a jusante, estreita-se para apenas 130 metros. 

Sem dúvida, a nossa lista de estreitos em rios é muito modesta e de modo 
algum pretende ser completa. Deixamos esta tarefa aos estudiosos dêste inte
ressante assunto. 

A fotografia é um excelente documento geogrãfico, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panoràm.icu que 
ponuir, devidamente legendadas. 



Conceitos de Davis sôbre o desenvolvimento dos 
declives examinados à luz das recentes 

investigações quantitativas* 

Fonte : Annals of the Association ot 
amertcan Geographers - vol. XL - n .0 3 -
set. 1950. 

ARTHUR N. STRAHLER 
Universidade de Colúmbia 

Êste artigo tem por objetivo rever os conceitos de desenvolvimento dos 
declives apresentados por W. Morris Davis, mostrar a diferença entre o seu 
sistema geomorfológico descritivo-explicativo e o método dinâmico quantitativo 
endossado por G . K. Gilbert e, finalmente, mencionar algumas aplicações das 
técnicas quantitativas no estudo dos problemas dos declives . 

No ensaio de Davis intitulado "Ciclo Geográfico" (1899) encontramos um 
debate talvez t:ompleto do seu conceito de desenvolvimento dos declives de 
erosão num ciclo normal em clima úmido temperado. Estabeleceu que a subida 
do declive acompanha a subida dos rios em estágio de recente maturidade da 
região. Reexaminou os processos resultantes dos desgastes dos declives e observou 
que rios e lençóis de rejeito situados ao lado da colina são apenas elementos 
extremos de séries contínuas nos sistemas de drenagem . Os lençóis de rejeito 
de uma elevação formam o primeiro degrau da base; esta se estende acima 
da elevação até os divisores hidrográficos. O conceito de inclinação dos declives 
é expresso claramente em sua declaração: "Quando os rios encachoeirados 
diminuem lentamente o seu curso, após um período de carga máxima, também 
os lençóis de rejeito aumentam e pouco a pouco, vão-se aproximando do declive; 
quando a borda superior do mesmo se desgasta e a matéria erodida grosseira 
não é tão abundante, há um transbordamento pelo lado do vale abaixo . 

1!:ste e outros assuntos geomórficos mereceram de Davis um tratamento 
inteiramente qualitativos. Não me lembro de ter visto um ângulo de declive 
medido ou um perfil de elevação calculado em alguma de suas publicações. 
Nem há nenhuma análise profunda dos processos de erosão baseada na mecânica 
dos fluídos ou materiais plásticos, embora sua deduções demonstrem uma 
compreensão intuitiva das dinâmicas. Ao discorrer sôbre o referido assunto, 
dirigiu-se, como se faz agora, às pessoas que tiveram prática superficial. de 
ciências físicas básicas mas que gostam do campo e da vida ao ar livre. Como 
ocupação cultural, o método de análise das .paisagens de Davis é excelente: 
como base de compreensão da geografia humana, é inteiramente aiplicável mas 
como ramo da ciência natural, parece superficial e inadequado . 

Considere agora o tratamento dinâmico-quantitativo dos declives e outras 
formas de terreno. 1!:ste tem como cuidado expressar as leis quantitativas rela
cionadas com os processos de formação. As formas de terreno podem ser medidas 
sistemàticamente se compreendermos as dimensões dos elementos-forma envol
vidos para comparar a magnitude dêstes • elementos em várias paisagens. Ao 
mesmo tempo, o estudo dos processos devem · ser levados a efeito no campo e 
no laboratório a fim de expressar as leis de dinâmica formuladas quantitati
vamente. Sàmente se alcança o objetivo da investigação quantitativa-dinâmica 
quando são estabelecidas as conexões entre processo e forma. Sob êste aspecto, 
a geomorfologia não é uma ocupação de natureza agradável e simples e sim 
uma ciência geográfica, algumas vêzes, de complexidade assustadora. Progredir 
neste sentido requer um aperfeiçoamento que geralmente não se obtém nos 

• Tradução de Yeda Thereza da Cruz Rangel. , 
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departamentos de geologia é talvez irrealizável em nossos departamentos de 
geografia. Além disso, para se estruturar um conhecimento profundo das 
matérias geológicas e formas topográficas, o estudante deve desenvolver a 
facilidade necessária na alta matemática e conhecer profundamente os princípios 
básicos da mecânica dos fluídos e dos plásticos, termodinâmica, meteorologia 
e hidrologia, métodos estatísticos e outros ramos das ciências físicas. ~ difícil 
encontrar um número de estudantes cujas atitudes e interêsses os incentivem 
a. seguir tal programa e parece q:uase impossível que êste possa ser prosseguido 
por geógrafos! 

Esta aparente digressão é essencial na formação de uma base de compreensão 
dos mais recentes rumos, no estudo dos declives e processos de formação dos 

·mesmos. Atualmente, o método dinâmico-quantitativo do estudo geomórfico é 
tão antigo como o sistema descritivo-explicativo de Davis visto que foi forte
mente incentivado por G. K. Gilbert que em seu clássico relatório, "Seixos 
rolantes carregados pela correnteza" 0914), contribuiu para com o nosso 
conhecimento sôbre a atividade da correnteza. Assim se expressa o autor no 
prefácio dêste trabalho: 

"Há trinta e cinco anos o escritor fêz um estudo sôbre a ação dos rios 
cortando a superfície da terra. :a:ste inclui uma investigação qualitativa e par
cialmente dedutiva das leis de transporte dos seixos, através das correntes, e 
as limitações de tais métodos inspiram um desejo para dados quantitativos 
que podem ser obtidos apenas.por experimentação em determinadas condições. 
A realização desta foi adiada por longo tempo, mas a oportunidade para a 
experimentação final veio em conexão com as investigações dos problemas 
decorrentes da sobrecarga de resíduos provenientes de minas hidráulicas em 
certos rios da Califórnia . O fator físico dêstes problemas compreende a capa
cidade dos rios quando controlados por várias condições. As experiências des
critas neste relatório foram incentivadas por necessidades comuns da geologia 
fisiográfica e engenharia hidráulica". 

Se a filosofia da geologia física de Gilbert tivesse prevalecido entre os 
estudiosos das formas de terreno, a análise dos declives não teria sido por tanto 
tempo descuidada . Nestas circunstâncias, Davis conquistou aparentement.e 
muitos seguidores, e o estudo das formas de terreno passou a ser, então, forte
mente influenciado por figuras tais como Douglas Johnson, C. A. Cotton, N. M. 
Fenneman e A. K. Lobeck, que contribuíram para a geomorfologia descritiva 
regional, baseada ~àlidamente no estudo de geografia humana. 

Recentemente, em 1943,_ Douglas Johnson, ao apresentar suas turmas de 
graduandos, o fêz reproduzindo fielmente os princípios e detalhes escritos por 
Davis há quarenta e cinco anos. :a:ste acontecimento trouxe um resultado ine
vitável: uma redução de alunos e professôres de ciências físicas como base da 
geomorfologia e uma conseo.,üente esterilidade geral na pesquisa geomórfica 
original. No entanto, enquanto a geomorfologia acadêmica se aproximava da 
estagnação, desenvolvimentos importantes referentes à compreensão dos pro• 
cessas de erosão dos declives foram executados por hidrologistas, engenheiroa 
hidráulicos e especialistas em erosão do solo, atentos na conservação dêste, e 
engenharia da sedimentação. O "Serviço de Conservação do Solo", sob um amplo 
planejamento de pesquisa, iniciou um trabalho importante em meados e no final 
de 1930 e os resultados foram publicados logo que surgiram . 

Podemos citar tais resultados, como exemplo de aplicações dos métodos 
quantitativo dinâmico para, declives. · 

Como um exemplo típico dêstes métodos quantitativos dos declives, podemos 
citar os resultados aoresentados no simpósio de dinâmicas da erosão da terra 
realizado em Washington ein 1941. Trabalhos incluindo: "Dinâmica da erosão 
da água na superfície da terra" de Leonard Schiff e Robert Yoder, "Erosão em 
lençóis - passado e presente" de Robert Horton, "Dinâmica do transporte dos 
fragmentos de rocha causados pela erosão e sedimentação", de Carl B . Browri, 
"Engenharia fisiográfica: contrôle das formas de erosão da terra", de W. C. 
Lowdermilk, "Conceito das mecânicas do ciclo de erosão", de Robert T. Knapp. 
Nestas investigações os métodos de pesquisas e análises da engenharia são 
acentuados. Enquanto estas e outras investigações semelhantes são dirigidas 
à erosão num declive considerado como uma unidade área, não se referindo 
muito às suas formas ou evolução do conjunto das formas de terreno, es~ 
investigações têm por finalidade essencial tratar dos mesmos assuntos básic09 
que os geologistas necessitam cuidar em seus estudos sôbre declives naturais. 
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Aqui é particularmente notável que as linhas de progresso não partiram de 
Davis e seus alunos mas surgiram um pouco· independentemente dos ramos 
da engenharia. Cert~mente, um esquema generalizado de tudo sôbre a evolução 
da paisagem estabelecido em têrmos de "juventude", "maturidade" e "antigui
dade" pouco contribuiu parii. a compreensão dos fatôres que determinaram o 
mecanismo da intensidade da erosão nos declives. 

Incentivados pelo Comitê de Pesquisas da Erosão da Terra da União Geo
gráfica Americana, as análises dos processos de erosão realizados por engenheiros 
especialistas, continuam a desenvolver-se mas pouco geologistas parecem intei
rados dêste progresso e tem sido pouco freqüente a adaptação dos geomorfolo
gistas às informações e aos métodos de . pesquisa das formas de terreno. Por 
outro la.do, o engenheiro hidráulico Robert E. Horton em seu trabalho intitulado 
"Desenvolvimento erosional dos rios e suas bacias de drenagem, aproximação 
quantitativa à morfologia", publicado no Boletim da Sociedade Geológica Ame
ricana em 1945, tentou relatar os conhecimentos da engenharia para uma 
compreensão das formas do terreno. t:stes trabalhos surgem agora como um 
documento de grande importância geomorfológica não tanto pela validade de 
suas conclusões, mas pela maneira eficaz com que trouxe para a atenção dos 
geologistas, a aplicação dos métodos quantitativos e dinâmicos no estudo da 
forma do terreno. 

Seguindo, em linhas gerais algumas das sugestões de Horton e outros já 
citados, o autor iniciou uma investigação das medidas e comparação dos ele
mentos, da forma que compreende uma paisagem fluvial dissecada. ~stes incluem 
não apenas a forma, o escarpamento e a extensão dos declives de erosão mas 
igualmente as 'características das bacias de drenagem e redes. A necessidade 
de medir a topografia a,tual no campo requer o uso dos métodos estatísticos 
padrões para análise do tempo tomado como medida. A introdução dos métodos 
estatísticos é então um nôvo elemento não presente no trabalho de Horton e 
outros engenheiros referentes aos problemas da erosão no. declive. A análise 
quantitativa dos declives representa o primeiro passo no método dinâmico 
quantitativo. Informa-nos simplesmente a natureza atual dos declives e suas 
diferenças, mas apesar disto, parecem ter sido lamentàvelmente negligenciados 
pelos seguidores de W. M. Davis. 

Usando uma técnica comprovada, padronizada, o autor obteve os dados dos 
ângulos máximos nas vertentes dos vales de massa matura dissecada que fun
cionam como rochas homogêneas. Com estas medidas são obtidos outros tipos 
de informação. Aplicando os métodos de análise da distribuição de freqüência 
e representando estas distribuições de declive por histogramas, certos pontos 
tornam-se visíveis. O d.eclive sigrufica extensa cordilheira de uma região a 
outra, mas numa área determinada de condições climáticas, vegetação e leito 
rochoso e estágio de desenvolvimento uniforme, as vertentes tendem agrupar-se 
cerradamente em tôrno de um terreno mais baixo. Entretanto para cada área, 
os declives mostram um ajustamento definitivo a-os fatôres de contrôle. Além 
disso, muitas dtstribuições parecem ser aritmêticamente normais. Os testes 
falharam no descobrimento dos afastamentos de uma distribuição normal. 
Comparando os dados de uma destas áreas, uma região de fragmentos de rocha 
aluviais dissecados próximo a Bernilo, Nôvo México, obteve-se um extraordinário 
ajustamento para a curva normal de êrro. 

Se tomarmos ambas as amostras de ângulos das duas vertentes do vale e 
a do gradiente da corrente na base dos declives, os dois conjuntos de dados 
apresentam uma perfeita correlação positiva. Marcados em papel de escala 
logarítmica, os pontos de falha determinam uma linha reta, da qual uma equa
ção estimada. pode ser conseguida. Segundo o conceito de Davis sôbre as correntes 
e declives, podemos dizer que em uma área dada de topografia matura, onde 
os contrôles estruturais não são visíveis, rios e declives são partes de um sistema 
contínuo disposto em degraus, onde as i:ncHnações são adaptadas, mantendo 
um estado permanente no processo de erosão e no transporte dos detritos de 
rocha. A consistência do solo dos declives diminui acompanhando a redução 
no gradiente do rio que pode ser tomado como uma expressão do conceito de 
Davis da progressividade das quedas das encostas em estágio adiantado . O que 
temos feito, então, é substituir as apreciações quantitativas pelas descrições 
qualitativas de Davis, e isto instruiu-nos quanto ao estudo da importância dos 
fatôres causadores. 
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A informação da distribuição da freqüência nos declives leva a atestar a 
importância das diferenças nas amostras. Ilustrando o que acabamos de dizer, 
vejamos dois exemplos de declives obtidos de uma pequena área de topografia 
escarpada matura. Um modêlo é constituído inteiramente por declives, em cujas 
bases, rios abrem canais ativamente na sua ação de desgaste e removem todos 
os fragmentos provenientes dos declives. Um segundo tipo da mesma área é 
constituido p0r declives, cujas bases são protegidas pelo acúmulo de material 
resultante da lavagem do -declive ou talude. Os declives assim amparados, 
sujelt.os· apenas aos proces~s de lavagem da chuva e ao rebaixamento, têm um 
ângulo muito mais baixo que os declives cortados na base. Isto prova que os 
declives, com o tem:po, vão se inclinando a menos que a corrosão dos rios o 
reabasteça constantemente. O conceito de Davis sôbre a inclinação dos declives 
no ciclo de erosão pode ser então confirmado extensamente. 

Finalmente, podemos acrescentar que o contrôle do ciclo estabelecido por 
Davis não parece bem aplicado para expressar as dinâmicas dos processos de 
erosão; entretanto, o conhecimento da situação permanente num sistema aberto 
parece uma lógica substituição à idéia de maturidade, quando a fase . da anti
guidade puder ser abandonada. A teoria dos processos de erosão nos sistemas 
de corrente dos fluidos, o calor e vários outros sistemas dinâmicos são conse
qüência desta troca que alcança e mantém as situações inalteráveis. 

OBSERVAÇÕES DE LOUIS O. QUAM 

É de se esperar que através de outras · investigações dessa natureza nossa 
ciência possa tornar-se mais objetiva. Não há perigo, entretanto de que o uso 
de fórmulas matemáticas e análises estatísticas dêem uma falsa impressão de 
objetividade às medidas exemplificadas, cuja seleção é necessàriamente subjetiva.? 
Em minha experiência, limitada quanto à medição de declives, verifiquei que 
muitos resultados diferentes são obtidos, dependendo da extensão do declive 
medido. Evidentemente, o elemento pessoal entra fortemente na seleção das 
medidas das amostras. Não estamos correndo o risco de dar uma impressão 
de exatidão que não é autorizada? 

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



Geografia e Ciências Sociais* 

Fonte: Gea Volumen II 
Enero-Dlclembre 1962 

ALFONSO J. FREILE 

~ste trabalho pode considerar-se sômente como parte de uma série de 
ensaios necessários para integrar o conhecimento e definir o campo de ação 
das Ciências Sociais, a maioria das vêzes, equlvocamente definidas só como 
Sociologia, por diletantes dos diferentes ramos que integram êsse todo que se 
conhece como Ciências sociais. As Ciências Sociais, hoje em dia, não poderiam 
ter wna definição própria efetiva, ampla, atuante e única, já que com o maior 
conhecimento que o homem vai tendo dos fenômenos relacionados com o homem 
e seus agrupamentos, se vai tornando mais e mais difícil aceitar as velhas, 
curtas e imprecisas definições de tipo de classificação com que se costwna definir 
os diferentes campos do saber humano. 

Nwn esquema generalizado, poder-se-ia. tentar definir as Ciências Sociais 
como o estudo de todo agrupamento humano e suas relações de conhecimento, 
transporte, distribuição, utilização e conservação do meio físico em que lhes 
foi dado organizar-se. Com base neste esquema dever-se-ia incluir wna série 
de ciências afins no acervo integrante do conhecimento total de um especialista 
em Ciências Sociais. Dentro destas ciências, está a Geografia, como está a 
Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, as Ciências Políticas e as Ciências Eco
nômicas. Até onde o geógrafo incide no campo das Ciências Sociais? Até onde 
o antropólogo, o sociólogo, o psicólogo ou o economista, o especialista em ciências 
políticas, pode definir seu campo próprio de ação ou pode integrar-se dentro 
do todo que forma as Ciências Sociais? Estas são apenas duas das grandes inter
rogações que não se poderiam responder · totalmente num tipo de trabalho 
preliminar, como é, por natureza, o que se apresenta. 

Tratar-se-á aqui somente de definir o alcance da geografia como parte 
das Ciências Sociais e como se pode utilizar o conhecimento geográfico puro 
dentro do conhecimento global que serve a essa associação animal que se chama 
"sociedade", e que importa ao homem exclusivamente, porque, antropocêntri
camente, êste determinou que a associação mais importante dentro da Natureza 
é a "associação humana", embora provàvelmente existam, entre os chamados 
animais inferiores, dentro da escala zoológica, organizações mais perfeitas e vitais, 
como, por exemplo, as associações das formigas, as quais desapareceriam bioló
gicamente ao romper-se sua organização social. Isto demonstra que todos os 
valôres são relativos. 

A Geografia, como ciência, é bastante velha . Por definição "enciclopédica", 
a Geografia seria só o estudo da superfície da Terra, de suas formas e das 
coisas, viventes ou não, que existem em cima ou embaixo dela. Com wna defi
nição tão ampla, a Geografia envolve, por sua vez, campos específicos de outras 
ciências, como a Geologia, a Biologia com tôdas suas especialidades: Botânica, 
Zoologia, etc., a Oceanografia, a Meteorologia, ciências que, como no caso das 
Ciências Sociais, é difícil determinar até onde chega o trabalho do meteorólogo 
e até onde chega o traball10 do geógrafo; onde termina o geógrafo e começa 
o campo do oceanógrafo. Trabalho árcluo que só se pode entender ao com
preender o complexo grupo de fenômenos concatenados que se denomina 
Geografia. · 

A definição mais exata nos tempos modernos da Geografia,, provàvelmente 
fol dada por aquêle investigador, . explorador, sábio e erudito do comêço do 

• Tradução de Maria Cec1lla de Queiroz Lacerda. 
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século passado, que visitara a Venezuela e a estudara amplamente e que se 
chamou Alexandre von Humboldt. 

Humboldt e Ritter, outro geógrafo alemão do comêço do século XIX, são 
os primeiros que orientam a Geogra.fia moderna no atual sentido que esta 
ciência tem para usar o têrmo que, no idioma castelhano significa "conexão". 
1!:ste é o trabalho e o campo preciso da Geografia atual : "um trabalho exclu
sivamente de conexões", ao "tratar, de determinar o- porquê" das relações 
existentes entre um fenômeno e outro . Tratar de averiguar se o homem utiliza 
corretamente o meio em que vive, se o agrupamento dos homens em sociedade 
se faze correta ou incorretamente de acôrdo com a forma topográfica, o clima, 
as condições próprias dos recursos naturais do lugar onde esta sociedade se 
desenvolve e permanece. 

A Geografia como ciência moderna, nasce aproximadamente em meados 
do século passado e o pensamento geográfico iniciado por Humboldt e Ritter .é 
transmitido e ampliado por geógra.fos franceses que também se devem consi
derar como pais da Geografia moderna; entre êles, assinalamos Vidal de la 
Biache, Demangeon e Bruhnes . 

O primeiro problema de interrelação e interação que existe entre a Geografia 
e as outras Ciências Sociais, nasce da velha pergunta que os homens fizeram 
e da qual ainda não se conhece resposta, consiste em saber se a Geografia é 
uma ciência físico-matemática ou se corresponde a uma ciência do tipo huma
nístico ou social. Esta questão que ainda não foi resolvida, · e cuja resposta, 
geralmente, deriva da preparação básica mesma do geógrafo ou de sua incli
nação. O autor crê que a Geografia é uma pa.rte das disciplinas humanísticas 
no amplo conceito de "Humanidades", bem entendido e aceitando, por sua vez, 
que o conceito de Humanidades corresponda ao estudo próprio do homem e 
não ao conceito mais difundido de que Humanidades são a,penas uma acumu
lação de conhecimentos de literatura, línguas e filosofia; que, se bem que é 
certo que sejam estudos da parte fenomenológica do homem em si mesmo, não 
estudam o homem como uma humanidade completa . Se se aceita que as Huma
nidades sejam o estudo espeéífico do homem - o homem sapiente, tanto quanto 
o homem físico -, então se aceita que a Geografia deve ser incluída dentro 
de uma das ciências chamadas humanísticas. 

. A Geografia, ao contrário de outras ciências, tem métodos próprios, métodos 
que são radicalmente opostos a quase tôdas as ciências que se conhecem com 
êste nome. Assim se ensinou em mais de uma oportunidade, iniciando-se êste 
ensinamento nos estudos do liceu e seguido nos estudos universitários de que 
as ciências em ·geral são por essência experimentais e por essência analítica.8, 
quer dizer, tomam o "todo", destroem-no experimentando cada uma de suas 
partes em busca da verdade, não aceitando axiomas. Esta destruição parcial 
ou total, do "todo" as fa.z capazes de formá-lo ou reformá-lo novamente, dan
do-lhe uma forma mais correta ou verdadeira. Jamais as ciências generalizam.. 
salvo nos casos em que as matemáticas aceitam certos princípios de generali.,, 
zação em base a axiomas. A Geografia, ao contrário das demais Ciências, é 
uma disciplina que, forçosamente e devido ao fato de ser uma ciência antro
pocêntrica, dirigida a ver a importância do homem no meio, tem que generalizar. 
A Geografia como outras Ciências Sociais, usa como método de investigação; 
o muestreo, que dizer, escolhe um "todo" social ou físico e analisa sàmente 
uma parte e, dessa parte estudada, deve ser capaz de generalizar um princípio 
igual para tôda essa grande massa da qual a Geografia analisou só uma amostra. 
A vantagem dêste método é duvidosa e depende sàniente do investigador que 
a exerce, já que se a amostra que se utiliza é incorreta ou não é representativa, 
cometem-se erros que, às vêzes, costumam ser bastante graves. 

O método de generalização geográfica foi iniciado por Varemius pelo ano 
1630, em uma obra escrita em latim que denominava Geografia Geral. 1!:ste 
método como tal, continua sendo usado por interessados no estudo da geografia 
geral; hoje está abandonado pelo geógrafo profissional, mas desgraçadamente 
foi conservado por pessoas que pretendem, porém, neste século do átomo e das 
viagens espaciais, ser enciclopedista. ll:ste método corresponde à geografia dos 
rios e de seus nomes, das montanhas e seus nomes, dos povos e suas estatísticas 
brutas e dos dados estatísticos sem nenhuma representação especial; esta é a 
geografia que geralmente se ensina no primário e, algumas vêzes, no secun
dário; a que disse ser a Venezuela um país de sete milhões e meio de habitantes 



TRANSCRIÇÕES 867 

e 912 050 quilômetros quadrados; dados que não representam nada, nem nada 
singularizam, porque há no mundo outros países que têm aproximadamente 
a mesma população, repartida em aproximadamente essa mesma quantidade 
de quilômetros quadrados de superfície e, entretanto, representam pólos quase 
opostos, quanto à organização, diferenciação, repartição e estrutura da Vene
zuela. O autor não quer c;iar outros exemplos mais concretos para não ferir 
sentimentos, já que os exemplos sempre coadjudam a um sentido doloroso da 
verdade. 

Frente a êsse método geográfico de tipo descritivo o qual poderia dominar-se 
geografia especial, de desenhado ou de almanaque, aparece, quase no fim do 
século passado, o geógrafo que aceita que a geografia é um todo orgânico-físico, 
o que impossibilita ao geógrafo se chamar geógrafo físico, humano, geógrafo 
econômico, social, biogeógrafo ou antropogeógrafo, sem que por êle o geógrafo 
como tal, seja incapaz em seu trabalho de dar ênfase em uma parte especifica 
do campo geográfico; pois, ao estudar uma região qualquer, deve fazê-lo em 
base as conexões dessa especialidade com as outras partes dêsse todo geográfico 
que não é, em síntese, mais que a sociedade, em seu sentido mais amplo, for
mada pelos homens em seu próprio meio . 

Como tôda ciência, a geografia tem sua própria filosofia . Existem duas 
velhas escolas, ainda em uso, que tratam de ganhar o favor dos geógrafos 
existentes no mundo. Uma destas é a conhecida com o nome de positivisrrw 
ou posstbilisrrw, e que em filosofia se conhece como a escola positivista de Kant. 
Esta escola positivista foi interpretada modernamente pelo filósofo francês 
Lucien Fauvre, dedicado especificamente a estudos de tipos sociológicos, o qual 
nega totalmente a imp<>rttincta do meio n·o desenvolvimento social; disse que 
uma sociedade se organiza em base de uma série de outros fatôres alheios ao 
meio . Violentamente positivista Fauvre, kantiano puro, nega a importância de 
todos os fatôres do meto, tais como o clima, recursos naturais, inclusive posição 
e ubiquação e diz que uma sociedade oode ser organtzada exclusivamente por 
fatôres hereditários de cultura; o autor queria averiguar se êsses chamados 
fatôres hereditários de cultura, já quando a sociedade estava em estado embrio
nário e o homem não tenha tantos recursos, não foram, por sua vez, influenciados 
pelos chamados fatôres do meio que, forçosamente, desviam o desenvolvimento 
dessa herança cultural e, por conseguinte, o progressivo desenvolvimento social. 

A outra escola filosófica é a chamada determinista, uma escola velha, hoje 
bastante mudada em sel,ls princípios originais; daí hoje em dia aceitar-se com o 
nôvo nome de neodetermintsta. Esta escola se inicia com os trabalhos de antropo
geografia do antropólogo alemão Frederich Ratzel, criador por sua vez das idéias 
básicas da geopolítica', pseudociência muito usada por grupos nazistas para 
determinar a importância do Estado sôbre as sociedades mesmas que se orga
nizam dentro dêles . O determinismo de Ratzel era violento; suas idéias, escritas 
no fim do século passado republicadas perto de 1920 por sua discípula Ellen 
Churchill Semple, baseavam-se em mostras pouco representativas. Ratzel 
chegava a conclusões deterministas, com base em exemplos muito particulares, 
negando, por exemplo, que a raça branca, podia desenvolver-se dentro de regiões 
tropicais. Ao fazer essa afirmação, Ratzel esqueceu-se, naquele momento, de 
que a origem das civilizações dos grupos atualmente chamados arianos, foram 
regiões situadas em climas tropicais. l!:ste determinismo ratzeliano está atual
mente esquecido dentro do conceito da ciência geográfica . Ainda que não total
mente, já que existem alguns geógrafos dentro de escolas bastante conhecidas e 
prestigiosas que aceitam o chamado neodeterminismo. l!:ste neodeterminismo 
joga um pouco com as palavras "determinismo" e "condição" ou "acondiciona
mento", no sentido de que a natureza, se bem que não determina todos os passos 
do homem e de seus agrupamentos, pelo menos "condiciona", dirigindo a socie
dade e o homem por certos carilinhos determinados pelo meio, e isso do ponto 
de vista geográfico, crê o àutor, deve ser verdade . 

Ao aceitar como verdade o condicionamento do meio sôbre os grandes grupos 
sociais, é fácil imaginar-se que nenhuma sociedade de pescadores poderia organi
zar-se na alta montanha em meio dos grandes planos interiores, como também 
não poderia desenvolver-se uma sociedade de lenhadores ou madeireiros, nas zonas 

1 Geografia pol!tlca e não geopol!tlca como diz o autor. 
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costeiras ocidentais da Venezuela, onde climàticamente não podem existir bosques. 
O "condicionamento" do meio geográfico na organização da sociedade só deve ser 
aceito como um valor relativo e derivado de outro fator que os neodeterministas 
parecem haver esquecido, fator que poderia denominar-se "grau de evolução 
social". O autor acredita que o "condicionamento" do meio fisico é mais "forte" 
em uma sociedade pouco desenvolvida e mais "débil", em uma sociedade mais 
evoluída. Deve-se também recordar que os fatôres geográficos qüe formam o 
meio fisico, às vêzes, ainda que em pequena escala, são mudados pelo homem 
mesmo assim, por exemplo, {>Ode-se apresentar como o caso dos Planos Orientais 
da Venezuela, que até 1930 eram imensos campos abertos com uma base eco
nômica de gado não selecionado, de pastos abertos, com uma escassa habita
bilidade humana de tipo quase tribal, exceto nas poucas cidades existentes, 
com restos indígenas quase puros denominados Chamas ou Carifias e 
que, violentamente, por obra de um grupo de homens que perfuraram a terra 
e encontraram, nos estratos velhos do Cretáceo, a mil metros de profundidade, 
um produto que se conhece com o nome de "petróleo", e assim, a sociedade e 
o meio fisico de pastos abertos foram transformados, incidindo nos fatôres 
próprios de integração dessa sociedade que existia, tão violentamente, que se 
alguém voltasse sem ter visto os planos de Monagas e Anzoáteg'Q.1 em 30 anos, 
não poderia ubiquar-se dentro dêsse meio totalmente mudado de onde inclusa 
a raiz social, violentamente agregada à terra, a "herança racial" do grupo que 
aí vive, foi totalmente mudada. Os pastos deram cabimento a zonas de cultivas, 
a precipitação foi substituída pela rega artificial e o homem autióctone substi
tuído, por sua vez, por homens vindos de outros lugares. 

Aceitando como premissa correta que os valôres geográficos que integram 
o meio são, por sua vez, capazes de serem mudados pelo homem, o neodeter
minismo pode ser aceito como a filosofia geográfica verdadeira, só para socie
dades em uma etapa de subdesenvolvimento ou de desenvolvimento primário. 
O que se pode dizer, num conceito moderno, do que é a ciência geográfica, é 
que o homem sôbre a terra segue as tendências que o meio onde vive lhe ordena, 
e, por sua vez, homem e meio constituem uma unidade maior, que se conhece 
com o nome de natureza. Esta organização homem-meio pode se estudada em 
forma total ou em cada um dos parâmetros que incidem na grande equação 
de organização que se chama "sociedade", a qual, no meio venezuelano, nunca 
foi estudada com bases na investigação cientifica, de análises de tipos, devido 
principalmente ao fato de que, até poucos anos atrás, as disciplinas que integram 
as ciências sociais como tal, estavam em mãos de indivíduos que, sem título 
profissional, pretendiam, mediante análises baseadas em simpatia, aceitar ou 
negar as bases sociológicas. dos núcleos venezuelanos. 

As ciências sociais podem ser estudadas em cada um de seus parâmetros, 
da mesma forma com que o químico, em um laboratório, organiza seus grupos 
de elementos, criando suas próprias moléculas para formar assim um produto 
que, antes de obter-se, pode-se saber, teõricamente suas ·reações principais e 
sua utilidade. Usando princípios cientl.ficos e seus métodos, pode determinar-se 
também a estruturação dificil de qualquer sociedade humana. Só existe um 
obstáculo difícil de transpor .• pelo fato de ser o homem em si mesmo uma uni
dade, já que ·nunca atuou frente a um estimulo, da maneira como o faz uma 
manada, e, quando assim o fêz - atuação de massas - os resultados não foram 
recomendáveis. Sendo o homem uma unidade, a única dificuldade no estudo 
cientifico de uma organização de homens que se chama sociedade, é que se tem 
de usar tantos parâmetros quantos são os homens desta sociedade se se quer 
fazer um estudo perfeito. Mas, se se aceita o método geográfico de generalização, 
poder-se-ia encontrar dentro do grupo de uma sociedade pequena, como as que 
se devem estudar com fins de planificação regional. É possível tipificá-la e 
dividi-la em três, quatro, ou cinco grupos de homens que possuem entre si certas 
afinidades e respostas iguais ao mesmo estimulo. 

Esta tipificação pode-se começar, buscando inicialmente elementos exclusi
vamente físicos: o homem proveniente do Oriente, · ou da Venezuela; também 
se pode fazer por elementos essencialmente politicos, e inclusive fazer grupos 
por afinidades e simpatias, por tamanhos ou por formas de vestir, de viver, ou 
de comer. E se se aceita, então, que é possível a esta individualidade conhecida 
com o nome de "homem'', reuni-lp. em grupos em número menor ao de homens 
misturados na encosta, só se trataria de um processo mais simples de buscar 
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pequenas categorias que agrupam e, por generalização, revelem o todo venezue
lano, o grupo oriental venezuelano, ou o de uma região do pais mais especifica. 

Se se usa o exemplo do grupo oriental, pode-se determinar a existência 
de fatôres comuns para todos êles, tanto de habitação, como de alimentação, 
como de simpatias, de gosfos, de música e, inclusive, fatôres físicos iguais. Por 
exemplo, pode-se generalizar um fator físico comum para o grupo humano que, 
na Venezuela, se conhece como llaneros. Dizem e é verdade que todos os llaneros 
têm a cabeça pequena e redonda; não é provável que todos os llaneros tenham 
a cabeça pequena e sejam perfeitamente braquicéfalos, mas se se faz uma 
amostra representativa dêles é muito provável que haja alta porcentagem com 
êste tipo de cabeça. 

Outro exemplo sôbre o mesmo tema pode-se dar ao descrever um tipo físico, 
para o habitante do estado de Nova Esparta; o "margarttenho" tem um tipo 
físico homogêneo, embora nem todos sejam iguais. Se se faz, porém, a análise 
de uma exposição representativa do grupo de gente que vive na ilha de Mar
garita, que, pelo fato de serem ilhéus, estão mais isolados do resto dos venezue
lanos, pode-se chegar a um tipo físico representativo do margarltenho. 

Qual é a função que toca à Geografia dentro das Ciências Sociais? A Geo
grafia estuda uma série de fatôres, alguns dêles, à primeira vista, alheios à 
'organização social, mas que incidem nela. A Geografia estuda, por exemplo, as 
formas do relêvo terrestre e o divide em planícies, montanhas, mesetas e, dentre 
as planicies, há planicies interiores, costeiras, deltas, etc., enfim, há uma série 
de formas dentro da paisagem. E como se formaram estas paisagens é o que 
estuda uma ciência disputada pelos geólogos e pelos geógrafos, e que se conhece 
pelo nome de Geomorfologia. 

Quando se ubiqua fisicamente uma sociedade, em uma destas formas do 
terreno, e trata-se de averiguar a influência desta ubiquação na sociedade, a 
Geografia se faz Ciência Social. 

Sabe-se, também, que existe uma série de fatôres chamados meteorológicos, 
precipitação, temperatura, fenômenos elétricos, pressão atmosférica, umidade, 
orvalho, neves e muitos outros já estudados por Aristóteles que correspondem 
a todos aquêles fenômenos, que se sucedem nesta capa que cresce cada vez 
mais, à medida que cresce o conhecimento humano, e que se conhece com o nome 
de atmosfera. Esta ciência é, também, disputada entre geógrafos e meteorolo
gista, já- que a meteorologi~ como tal, estuda o fenômeno meteorológico em si 
como um fator mais de fisica aplicada, enquanto o geógrafo estuda êstes fenô
menos para tratar de conectá-los em uma unidade e criar o conceito cllma, 
quer dizer, todos êstes fatôres agrupados, tipificados e que dão uma média que 
seja capaz de representar qual é a incidência maior ou menor dêstes fenômenos. 
E assim, quando se diz que em Cumaná caiu uma chuva de 4 milimetros ou de 
60 milímetros, está-se falando em linguagem física de uso exclusivo do meteoro
logista; mas se se diz que em Cumaná se têm, aproximadamente 380 milimetros 
de chuva anual e que estas chuvas têm uma periodicidade determinada, e que 
são maiores durante os meses compreendidos entre maio a dezembro, está-se 
falando de um fator climático. E quando se usam êstes fatôres climáticos e se 
fazem incidir na forma de viver de uma sociedade, não sómente se está no 
campo da Geografia ptôprlamente dita, senão se está fazendo da Geografia 
uma parte das Ciências Sociais. 

Quando os sociólogos positivistas falam e defendem a herança cultural, 
dever-se-ia fazê-los ver que o sistema atual de ensino existente em Venezuela, 
não foi produto dessa herança cultural, mas derivado de muitos outros sistemas 
adaptad.os ao clima de Veneiuela, que as aulas não lembram as dos antepassados 
culturais venezuelanos. Assim também a cozinha venezuelana não é andalusa, 
país a que deveria corresponder por herança; tampouco é nativa, mas corres
ponde a um derivado difícil de calcular, que provàvelmente tenha mais que 
ver com o clima que com a herança cultural. ASSim, a cozinha espanhola, com
binada com a própria cozinha nativa e com a de outros antepassados, que, às 
vêzes, não me agrada nomear - os negros - criou uma cozinha propriamente 
venezuelana, derivada principalmente do clima e dos recursos naturais entre 
outras coisas, e que esta cozinha, na parte orienta!' de Venezuela, tem na pesca 
um fator importante,. porque, nessa parte de Venezuela, existe um povo que 
vive à margem do mar, e não de costas para êle, como sucede na zona costeira 
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central, onde existem povos que vivem às margens do mar e não o usam, devido 
a um escarpamento que os separa e os impossibilita de converter-se em povos 
pescadores . · 

Dentro das ciências geográficas, existe, além destas ciências que se poderiam 
denominar físicas de meteorologia, oceanografia, geologia, etc., outro grupo de 
ciências que poderiam denominar-se biogeográficas, as quais estudam os ele
mentos vivos da paisagem, do meio; estudam não Sómente o homem como 
animal social, mas também como animal priõpriamente dito . 

O homem é um predador como é a formiga, o coelho, os felinos, etc . , já 
que erodiu mais o solo que muitos outros animais; se ao homem venezuelano, 
por seu poder destruidor, se tivesse aplicado a mesma lei que aos chi'IX)s, porque 
os cabritos acabaram com o pasto e com os solos e aumentaram assim a erosão, 
principalmente na zona de Lara e Falcon, dever-se-ia acabar com a metade 
dos venezuelanos, já que êstes acabaram com a metade dos bosques que exis
tiram há 100 anos atrás. Isto conduz ao raciocínio de que não é tão fácil usar 
sistemas de contrôle de erosão de solos, levando em conta a mortalidade de 
um dos elementos da paisagem viva dentro do meio, já que podem existir outros 
métodos para acabar com os animais predadores, como a educação dos mesmos, 
ou o contrôle do dano. 

Fina.lmente, dentro da Geografia existe a chamada Geografia Humana, a 
qual desde alguns anos se denomina Geografia Social. Esta é a parte da Geo
grafia que mais incide dentro do grupo das Ciências Sociais. A Geografia 
Humana não é o estudo do homem p1füpriamente dito; é o estudo do homem 
organizado em sociedade como produtor, transformador e distribuidor de recursos 
naturais; daí, que uma parte da Geografia Humana seja essencialmente eco
nômica e que, por não se poder fazer uma diferenciação um tanto elementar 
entre Geografia Humana e Geografia Econômica, prefere-se chamar a esta parte 
da Geografia, de Geografia Social. 

Não· se pod«( falar de economia como um parâmetro longínquo e difícil; 
deve-se anotar essa ciência como a dos fatôres econômicos que incidem dentro 
da organização da sociedade em que se vive. Os fatôres econômicos se fazem 
mais interessantes, quando os efeitos dêsses fatôres se fazem notar dentro do 
núcleo em que se vive, se buscam como melhoramentos para a sociedade e 
preocupam quanto à distribuição dêles mesmos. 

Dentro da geografia social estão tôdas as ciências sociais atuando de comum 
acôrdo . Como geógrafo, o autor sustenta êsse critério, não negando que podem 
ser valiosos os conceitos similares na mente de outros especialistas que aceitam 
o aspecto de integração de diferentes disciplinas . · 

Mais justo seria definir as Ciências Sociais como integradas por uma série 
de disciplinas e que uma das disciplinas que usam as Cências Sociais é a Geo
grafia, não somente a Geografia Social, senão também a Geografia Física, já 
que qualquer um que estuda· a sociedade como um todo, deve interessar-se tam
bém por conhecer todos e cada um dos parâmetros que incide sôbre a organi
zação desta sociedade. Assim, quando as mulheres ou os árbitros da moda 
mundial determinaram fazer os vestidos mais curtos nos trópicos, essa moda 
perdurará mais que em outras sociedades, onde o clima é mais frio, mas em 
troca, com a chamada saia "repôlho" sucedeu o contrário, porque representava 
demasiada fazenda e, portanto, mais calor e assim morreu a moda quase ao 
nascer. .:l!:stes exemplos são focalizados para reforçar a idéia de que incidem 
os fatôres físicos do meio na fenomenologia social . 

O solo é um fator importantíssimo; se é pobre, a sociedade que o habita 
e o utiliza é pobre; se os recursos naturais com que conta um país ou uma 
região são escassos., esta região não se desenvolverá com a mesma intensidade 
com que o fazem países ou regiões, estruturados similarmente, de mais ou 
menos os mesmos anos de existência civil, de uma mesma herança cultural, 
mas sem êstes recursos naturais. :€ste é o caso da Venezuela, como de outros 
países la tino-americanos . · 

Esta forma de interpretar a Geografia como Ciência Social nasce de umas 
idéias desenvolvidas no comêço dêste século e sintetizadas em diversos livros 
aparecidos entre 1920 e 1930\ escritos por Huntington, um dos geógrafos mate
máticos mais importantes que tiveram os Estados Unidos, professor da Univer
sidade de Yale. Huntington, em cooperação com um professor da Universidade 
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de Harvard, o Dr. Williams e de outro professor da Universidade de Clark, 
o Dr. Van Valkenburg, escreveu, em 1928, um livro intitulado Economical Social 
Geography (Geografia Econômica e Social) . Foram êstes geógrafos que trata
ram de fazer compreender, nesse primeiro ensaio, que a Geografia Social era 
uma integração de fenômenos sociológicos e que o geógrafo era uma parte 
integrante do grupo de investigadores que tinham que fazer sociologia no sentido 
amplo da palavra que, a juízo do autor, trata da união das associações de 
homens dentro de um mefo geográfico determinado, região ou core. Éste con
ceito de Geografia Social, Geografia como Ciência Social, foi perfeitamente 
definido alguns anos mais tarde, por volta do ano de 1940, por Richard 
Hartshorne, em uma obra fundamental que precisa os limites e alcances dos 
estudos geográficos, a qual, traduzida para o português, poderia chamar-se 
"Natureza da Geografia" (The Nature of Geography), ainda que mais correto 
seria chamar "Significado da · Geografia". 

A Venezuela, nos últimos cem anos, quase não tem tido geógrafos. Teve 
sorte de iniciar-se com grandes geógrafos estrangeiros nos começos do século XIX, 
quando Humboldt e Bonpland escreveram sôbre ela uma obra monumental, 
ainda atual em muitos aspectos. Desta obra ficam os livros de Von Humboldt 
Viagens por Regiões Equinociais ·da América, Cosmos e Esquema da Natureza. 
Dessas obras é que se partia para realizar uma série de estudos sôbre a geografia 
moderna da Venezuela. · 

Durante as guerras intestinas e as múltiplas revoluções que teve a Vene
zuela, a Geografia dormiu como uma ciência alheia aos venezuelanos . Codazzi, 
em meados do século passado, foi o último a escrever geografia cientifica, dentro 
do conceito de descrição e ubiquação do homem no meio; por isso, Codazzi 
continua sendo, para usar uma expressão popular, "a pia de água benta", de 
onde se tiram os dados geográficos, utilizados por escritores que apresentam 
esquemas por demais velhos de Geografia Geral da Venezuela, com fins 
didáticos. 

Entretanto, não se desenvolveram, na Venezuela, conceitos modernos no 
campo de Geografia e porque não se desenvolveu, é que a Universidade Central 
tem uma Escola de Geografia, que apesar de seus poucos anos, já graduou alguns 
geógrafos capazes, com o correr do tempo, de escrever e trabalh~r nesta ciência. 
Mas, para trabalhar sôbre o todo "geográfico", é necessário contar com uma 
equipe humana competente, porque não se pode continuar supondo que os tra
balhos do tipo geográfico regional se podem realizar por um só homem, já que 
o "enciclopedismo" foi desterrado da ciência. Ninguém pode escrever sõzinho 
geografias tão amplas como são as geografias gerais de um pais. É necessário 
criar mais geógrafos especializados em nossas universidades, capazes de tra
balhar em equipe, no terreno e não sôbre os velhos textos herdados e que têm 
já mais de 100 anos, que usam velhas e caducas normas academistas do 
século XVIII. Só universidades modernas podem criar êste nôvo tipo de pro
fissional necessário ao desenvolvimento nacional. Nesse pensamento, desenvol
ve-se a nova Universidade do Oriente, criada para ser utilizada para o bem 
da Venezuela e não para o bem dos estudantes que não querem estudar. Nessa 
Universidade, seus diretores pensam que é mais importante o conhecimento 
futuro do país, para ser utilizado por outros venezuelanos, que no tempo substi
tuirão as atuais gerações, do que criar profissionais para satisfaber a um deficit 
no presente. Porisso, nos planos de estudo da Universidade do Oriente, existem 
matérias que incidem sôbre êste campo social, para despertar nos rapazes que 
ingressam na Universidade, através dos chamados cursos básicos, o interêsse 
no amanhã próximo para estas ciências, que se chamam Geografia, Sociologia, 
Antropologia, Ciências Políticas, Conservação que, em seu todo, formam as 
Ciências Sociais . 

Além disso, êste conhecimento é importante para o futuro engenheiro ou 
para o futuro médico, j.á que as Ciências Sociais lhes apresentarão no solo, o 
meio fisico ou, pelo menos, lhes farão conhecer as relações e incidências dêste 
meio sôbre a sociedade que vive às suas expensas, usando-o e transfonµando-o . 

É então importante conhecer êste meio fisico para poder desenvolver nêle 
e, em forma planificada, a indústria, o comércio a habitação e a vialid~de. 
A Geografia reclama para si uma parte da planificação do pais, porque ao 
planificar o desenvolvimento da Venezuela, a Geografia quer contribuir e rea
lizar a ação que permita ao venezuelano viver mais orgulhoso de ser venezuelano, 
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mais contente em sê-lo e com menos preocupações que as que atualmente têm 
·e inquietam, não tanto às gerações velhas, como às gerações mais jovens, que 
têm, em seu futuro, de enfrentar problemas, talvez mais violentos que tiveram 
de enfrentar as gerações que foram jovens em outra época. 

Enfim; a Geografia não é uma ciência estática de memorização; é uma 
ciência dinâmicamente social de utilização racional e que rende benefícios reais, 
dentro do campo das Ciências Sociais, no desenvolvimento integral da sociedade 
e do país. · 

O Serviço Central de Documentação Geogrãfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arqnlvo Corogrãfico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como seJam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possnlr sôbre o território brasileiro. 
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George B. Cressey, 1896-1963, distinguido mais tarde com o Maxwell 
como professor de geografia da Universidade de Siracusa, trouxe para o seu · 
campo de pesquisa a superfiCie da terra mais extensa do mundo: Asia e URSS. 
Nesta área imensa, sua contribuição especial foi o primeiro trabalho geográfico 
moderno sôbre a China, escrito em inglês, publicado a trinta anos passados. 
Além disso, empregou constantemente o seu conhecimento sôbre a parte Este 
da Asia e Sibéria ajudando assim a formação da opinião pública e .a política 
exterior durante a II Guerra Mundial. Ampliou a União Geográfica Interna
cional que era uma sociedade honorária baseada no Atlântico e tranformou-a 
numa organização de trabalho mundial. Tais atividades refletiram seu vigor, 
sua receptividade, sua confiança em todos os homens e seu amplo conhecimento 
do mundo. 

Nasceu em Tiffin, Ohio, em 15 de dezembro de 1896. Seu pai era um ministro 
da Igreja Batista e sua mãe ensinava latim no colégio. Graduou-se na Univer
sidade de Denison em 1919 com o titulo de Bacharel em Geologia. Em 1923, 
designado por Rollin D. Salisbury, recebeu o titulo de Doutor em Geologia sendo 
a sua tese "Um estudo das dunas de areia de Indiana". Quando estudante 
aprendeu a disciplinar seu pensamento e hábitos de trabalho, duas qualidades 
que caracterizaram sua obra durante sua vida. Através do professor Salisbury 
desenvolveu seu senso de integridade profissional e dedicação ao seu país. 

Recém saído da Universidade de Chicago foi para o Colégio Shangai, um 
colégio Batista Americano quase ao norte de uma antiga Colônia Internacional 
próxima ao rio Huang-p'u. Como era costume, passou os primeiros anos no 
Colégio de Estudos Chineses em Pequim, onde conheceu Miss Marion H. 
Chatfield, jovem missionária americana com quem se casou em 1925. Nesta 
ocasião descobriu que o único material geográfico sôbre a China existente em 
inglês era um fino panfleto sôbre fatos comuns para recém chegados. Quando 
prontamente informou ao diretor que poderia fazer melhor foi desafiado a 
fazê-lo. 

Permaneceu em Shangai juntamente com sua espôsa até 1929. Ensinou 
geografia e geologia, levando seus alunos a muitas excursões ao redor do Delta 
Yangtze e organizou uma grande coleção de espécimens geológicos e mapas para 
o seu departamento. Quando o tempo permitia, viajava por tôda a parte da 
China e principalmente pelo deserto de Ordos e Mongólia para estudar as alte
rações climáticas. Teve que contornar grandes dificuldades em tôda a China. 
Em 1926 foi saqueado e espancado por bandidos na província de Chihli (hoje 
Hopi) ·e dois anos mais tarde, o saque e a fome em Ordos forçaram sua pequena 
caravana de camelos e escolta militar a parar o trabalho de campo. 

Em 1929 Cressey voltou aos Estados Unidos para estudar um ano em Havard, 
depois seguiu como professor para Clark, onde mereceu o título de doutor em 
filosofia com a tese "O deserto de Ordos". Em 1931, aos 35 anos, tornou-se 
diretor do nôvo Departamento de Geologia e Geografia de Universidade de 
Siracusa. Embora a China parecesse distante, seus primeiros anos ali foram 
repletos de discursos e arti~os sôbre o este da Asia, pois foi o ano da marcha. 
do Japão sôbre a Mandchuria e o jovem ·professor não poupou o agressor. 

• Tradução de Yeda Thereza da Cruz Rangel. 
~ Com especlal colaboração de Mrs. George B. Cressey para um àlbum de recortes, lnestl· 

mável, conserve.do pelo Prof. Cressey. 



874 BOLETIM OEOORAFICO 

Quando o comb~te se alastrou em Shangai em 1932, os mapas, as fotografias 
e . a tipografia p'hra o seu livro "Fundações Geográficas da China" foram des
truídos quando a Imprensa Comercial foi bombardeada. Em Siracusa êle 
reescreveu todo o livro utilizando as anotações aproveitadas e êste foi publicado 
em 1934 como um modêlo para muitos escritores seus contemporâneos . 

O tema principal foi o ajuste do homem ao meio físico, ênfase que não 
deve parecer aproximadamente tão . herética na' Asia agrária como nos Estados 
Unidos . O ambiente físico foi apresentado sistemàticamente com auxílio de 
mapas originais, dados estat_ísticos e excelentes fotografias, e todos os àspectos 
dos livros geográficos a serem publicados . Estavam aqui as suas 15 regiões 
"naturais" (fisiográficas - climáticas - agrícolas) que também foram utilizadas 
pelo prof. J. Lessing Buck da Universidade de Nanquim em sua obra monu
mental "Utilização da terra -na China" publicado em 1937. Estava aqui a sua 
ressalva da necessidade de recursos minerais para fazer da China um grande 
poder industrial. Porque êste julgamento se baseou nas estimativas de 1930 e 
uma população avaliada em 485 milhões, foi fortemente criticado em Pequim 
depois do ano de 1949. No entanto, em seu primeiro livro já se pode observar 
seus gráficos incisivos, às vêzes em estilo lírico, suas sínteses interpretativas, 
suas comparações claras e prognósticos firmes e sua intimidade calorosa com 
a China. Foi seu livro, imediatamente, bem recebido tanto na China .como no 
exterior, como um trabalho de um observador bem informado e sistemático que 
muito estudou sôbre a China em contato direto . 

Em Siracusa ocupou-se em seu departamento, combinando o trabalho de 
campo nas proximidades do estado de Nova Iorque com os programas de grau 
elevado da geografia, destacando a geografia regional. Entretanto, não per-. 
maneceu ocupado por muito tempo . Em 1937, visitou Moscou durante o Con
gresso Geológico Internacional como convidado, para consultar sôbre o Grande 
Atlas Mundial Soviético e então viajou durante três meses e meio para a Sibéria 
e Atlântico. Sua primeira excursão à URSS foi em 1923, para Pequim via Sibéria, 
Mongólia e Gobi. Na segunda excursão impressionou-se C:om o grande desen
volvimento econômico e potencial das regiões situados ao norte dos Urais P. 
quando voltou aos Estados Unidos externou sua opinião . . 

Tal reportagem sôbre a União Soviética foi rara nos Estados Unidos em 
1937, assim como igual reportagem sôbre o continente da China em 1960. Cressey 
sentiu bem o desagrado que provocou, mas nunca ocultou a verdade sôbre os 
empreendimentos de outros com intensão de manter o prejuízo público ou revelar 
sua "integridade" pública. Nada fêz em relação a URSS que viesse obter em 
troca a confiança ou a gratidão dos seus colegas soviéticos, nem nada fêz pelo 
povo da República Chinêsa em sua longa obra, durante e depois do período 
Maccarthy, para mostrar ao público americano as dificuldades e realizações 
daquele país . 

Embora não sendo um grande teórico, George Cressey foi um pensador 
internacional que aplicou seu conhecimento dos problemas de importância hu
mana em todo o mundo. 

A dificuldade financeira da América durante a II Guerra Mundial trouxe-o 
a Washington como consultor do Departamento do Estado, da Junta de Economia 
Combatente e Serviço de Informações do Exército, e a Chungkdng em 1943-1944 
para a Academia Nacional de Ciências a fim de auxiliar as universidades chi
nesas transferidas. Durante a guerra ocupou-se também ensinando num inten
sivo programa de treinamento em Siracusa e fazendo conferências sôbre o 
Extremo Oriente. Tais compromissós levaram-no aos gruP<>s religiosos, clube 
de assistência e universidades a oeste dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo 
escreveu seu segundo livro: "Terras e Povos da Asia", onde pela primeira vez 
os estudantes puderam aprender alguma coisa sôbre a geografia da URSS pu
blicada em inglês. 

Em 1945, foi presidente do nôvo Departamento de Geografia em Siracusa. 
Seu principal interêsse foi trazer geógrafos asiáticos e estudantes graduados 
aos Estados Unidos onde Siracusa era o principal objetivo 'para muitos dêles. 
Em troca enviou muitos livros e mapas subvencionados para departamentos de 
Geografia da Asia, e foi também ativo ao ampliar os trabalhos da Associação 
dos Geógrafos Americanos, da União Geográfica Internacional e da Associação 
de Estudos Asiáticos. Hoje, o alcance da divulgação destas organizações parece 
natural, mas isto deve-se a alguns pioneiros como êle, que realizaram o que a 
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comunidade escolar difundiu verdadeiramente oelo mundo inteiro e a base para 
tais contactos surgiu s6mente quando o públfoo foi despertado para o mesmo 
objetivo. 

Saindo da presidência do Departamento de Siracusa em 1951, aos 55 anos, 
e premiado em primeiro lugar no "Maxwell Distinguished Professor", durante 
a década seguinte teve mais tempo para realizar viagens freqüentes, escrever 
trabalhos e realizar conferências. Passou. dois anos no Oriente Médio ensi
nando e .!)reparando seu texto no Sudoeste da Asia e estudando um dos seus 
tópicos favoritos: os desertos. Duas viagens a URSS e uma curta permanência 
na Mongólia, um giro nas terras do continente asiático e uma visita à Antártica, 
que o fascinou como outro deserto, mais viagens ao seu pais. incluindo o do 
"Beta Kappa National Visiting Scholar" durante 1961-1962, foram acrescentados 
às suas visitas. 

Uma das suas permanentes preocupações foi restaurar o contacto entre a 
China e os Estados unidos. Intencionou assim firmar a conversação e a documen
tação pública, desprezar a .1>0derosa "China Lobby" e homens como os senadores 
MacCarran, MacCarthy e Knowland. Juntamente com os professores Ginsburg 
de Chicago e Wiens de Yale, mesmo de.!>Qis do câncer quebrar seu inquebrável 

·vigor, procurou incrementar o estudo da China e a formação de mais geógrafos 
americanos para os negócios da China. Cressey compreendia que o intercâmbio 
escolar poderia ser feito anos mais tarde, mas estava ansioso que aquêles, com 
os conhecimentos adquiridos, viessem compartilhar suas experiências com os 
jovens estudantes em formação. 

Honrarias e críticas sutis foram conferidas a George Cressey. í:le foi membro 
de muitas organizações e em muita~ das quais elevou o trabalho, não pelo pres
tígio, mas porque assim tinha oportunidade para servir seus propósitos, pro
pósitos êstes acreditados por êle. Como observamos é grande a sua versatilidade. 
A crítica aos seus julgamentos profissionais não o levava a dispersar energias 
em recriminações ou defesa oessoal. Conhecendo as bases de sua posição, recebia 
tais comentários com um piscar de ôlho e compreendendo onde estava o êrro, 
corrigia-se honestamente. · . 

Finalizando, é bom relembrar que durante trinta anos de magistério o pro
fessor Cressey foi membro ativo da Faculdade de Siracusa. Embora viajar fôsse 
seu passatempo, era muito respeitado pelos colegas e alunos de todos os níveis 
a quem estimulava a procurar o conhecimento por si mesmo . Em retribuição, 
sua afeição por Siracusa era forte e por isto deixou para a universidade todo 
o seu material profissional. As linhas de encerramento do tributo de Preston 
James a George Cressey estão também firmadas aqui: 

"Os alunos de Cressey, em tôdas as .partes do mundo, que ocupam posições 
de liderança .!)rOfissional, homenageiam à memória do homem que os ajustou 
em suas carreiras" •. 

Sua energia, sua sinceridade, sua preocupação pelos outros e seu. constante 
interêsse no estudo tocou a todos aquêles que o conheceram . E além de tudo 
isto foi um grande professor. 

PHI BETA K.APPA 
SIGMA Xi 

Honrarias e Cargos 

D. H. L., Universidade de Denison, 1948 
União Geográfica Internacional - Presidente em 1949-1952 
Conselho Internacional das Uniões Científicas, Comitê Executivo, 1949-1956 
Sociedade Geográfica Americana, Conselho, ·1952-1963 
Sociedade Geográfica Americana, Medalha George Davidson, 1952 
Comissão Presbiteriana nas Relações Ecumênicas, Vice-Presidente, 1953-1957 
Associação dos Geógrafos Americanos, Presidente Honorário, 1957 
conselho Nacional para Educação Geográfica, Prêmio de Serviços Prestados, 1957 
Associação para Estudos Asiáticos, Presidente, 1959-1960 
PHI BETA KAPPA, National Visiting Scholar, 1961-1962 
Departamento do Estado, Professôres visitantes para Asia, 1962-1963. 

• Prestem E . James, "George Babcock Cressey", ReV'l.sta Geogrâflca, Vol. 54 ( 1964) , pág. 257 . 
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Outras Organizações Profissionais 

Sociedade Geológica da América 
Sociedade Geológica da China 
Sociedade Geográfica da China 
Real Sociedade Asiática 
Real Sociedade Geogr.áfica 
Associação Americana de Professores Universitários 
Conselho Nacional de Pesquisas 
Sociedade Oriental 
Conferência no Interior de Nova Iorque sôbre o · Oriente Médio 
Associação Americana para o Progresso da Ciência 
União Geográfica Americana · 
Conselho Nacional para Educação Geográfica 
Conselho Nacional para Estudos Sociais. 

:tste "BÓletlm", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãflea 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria-Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - AveD.lda Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, GB. 



Resenha e Opiniões 

As praias do estado da Guanabara* 

ALCEO }.{AGNANINI 
ADELMAR FARIA COIMBRA 

PRAIA: RECANTO A DEFENDER 

A vertiginosa expansão da Cidade 
Maravilhosa é responsável direta pela 
transformação das praias cariocas, 
outrora extensas e aprazíveis, em min
guadas línguas de areia, onde se aco
tovela verdadeira multidão de banhis
tas nos dias ensolarados . 

Suprimidas ou desfiguradas pelo 
imperativo do urbanismo foram as 
praias das Virtudes, do Flamengo, de 
Botafogo, entre outras, sendo que estas 
últimas sofreram um processo de re
constituição artificial. Urca, Praia 
Vermelha, Leme, Copacabana, Ipane
ma e Leblon são outras tantas limita
das ao mínimo pela expansão descon
trolada dos arruamentos e das edifi
cações. Ultimamente se procede à in
vasão da Praia da Gávea e até mesmo 
a de Sernambetiba (entre a Barra da 
Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes), 
que já exibe alterações mais ou menos 
profundas, em conseqüência da cres
cente procura de novas áreas a ocupar. 
Se por um lado há, verdadeiramente, 
um fator demográfico a determinar 
essa ocupação, por outro é dever dos 
dirigentes zelar pelo patrimônio natu
ral herdado e que representa parcela 
importantíssima dos atrativos cariocas, 
consubstanciando-se um programa 
harmonioso de conjugação da natureza 
com a urbanização, de modo a preser
var sempre determinadas áreas natu
rais ou manejadas pelo homem. Ai 
desempenham papel importante as 
praias. Do mesmo modo, cumpre man
ter vivos, pelas sucessivas gerações, os 
hábitos culturais que concorrem para 
aumento 'do bem-estar social da comu
nidade: 

As praias cariocas representam 
precioso recurso natural que a popu
lação pode e deve utilizar largamente, 

• Adaptado de trabalho executado pelo 
Centro de Pesquisas Florestais e Conservação 
da Natureza do Estado da Guanabara. 

com obediência às restrições determi
nadas pelo critério do bom uso, pere
nemente. Por isso mesmo, a repressão 
aos maus hábitos como os de jogos es
portivos violentos ou como o do antigo 
bom-tom de se levar cães para passear 
nas praias, forçando-se crianças e ani
mais a uma promiscuidade atentatória 
aos mais elementares princípios de hi
giene, deve merecer da população o 
mais decidido apoio e uma constante 
vigilância. Esta é a maneira de nos 
integrarmos definitivamente nos hábi
tos salutares de uso racional do patri
mônio natural que a urbanização nos 
poupou. 

A regra de ouro do bem-estar so
cial: ao sair de um 1 ugar, deixe-o exa
tamente como gostaria de encontrá-lo 
ao chegar. 

A VIDA SELVAGEM PRAIANA 

As pratas, aparentemente tão va
zias de plantas e animais, apresentam 
na verdade uma vida selvagem sur
preendentemente numerosa quando nos 
detemos um pouco na sua observação. 

Vamos supor uma visita a uma 
praia ainda não inteiramente alterada 
pelo homem e que, portanto, ainda 
guarda seu primitivismo. O conjunto 
de sua vida selvagem, animal e vegetal, 
estará disposto seguindo uma zonação 
ecológica que é, em última análise, de
terminada pelas variações do ambiente. 
Em outras palavras, essas variações 
dependem da ação direta das vagas, da 
distância do mar, teor de salinidade, 
grau de exposição aos ventos e à ra
diação solar, entre outros fatôres. Na 
prática, o resultado é o aparecimento 
de uma zonação, aproximadamente 
paralela à linha da costa e que a ve
getação deixa perceber à primeira 
vista. 

E; como é natural, também a fauna 
acompanha a diretriz geral desta zona
ção, como conseqüência de sua neces-
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sidade de abrigo e alimentação . É 
compreensível que a zonação se torne 
cada vez menos acentuada~ à medida 
que fôr aumentando a presença do ho
mem, até chegarmos ao extremo mí
nimo de vida, como na praia de Copa
cabana, por exemplo . 

Se, por qualquer circunstância, o 
homem deixar de percorrer tal praia, 
a vida lentamente começará a afluir e, 
depois de determinado período de tem
po, mais ou menos longo, ter-se-á no
vamente a disposição em zonas . Toda
via, as plantas e os animais poderão 
ou não ser os mesmos da antiga zona
ção, tudo dependendo de condições 
complexas e que fogem ao âmbito dêste 
pequeno trabalho. 

Na praia de Sernambetiba, numa 
faixa de 2 100 m, inteiramente prote
gida, o leitor poderá ainda ter uma 
idéia do que foram as nossas praias . Aí 
observamos três largas faixas, bem 
distintas: · 

Na primeira, a mais próxima ao 
mar, a areia é sôlta, sem vegetação 
visível . 

Na segunda, intermediária, a areia 
é mais sêca, porém se acha mais ou 
menos coberta pela vegetação que, à 
distância, parece um gramado alto. 

Na terceira, a má.is alta (por onde 
corre a atual Avenida Sernambetiba e, 
as avenidas litorâneas em outras 
praias) , a areia está completamente 
coberta pela vegetação das restingas e 
pelo verdadeiro palmeira! de caule 
subterrâneo (guriris), cujo aspecto 
surpreende o observador . É que apenas 
dêle se vêem as belas fôlhas verde
jantes. 

De um modo geral, esta zonação de 
vida é conseqüência do modelado geo
morfológico da praia, que apresenta 
três degraus em seu perfil, ligados por 
encostas ou aclives entre si. Tal mode
lado, por sua vez, resulta da ação oceâ
nica e eólica. As ondas, movidas pelos 
ventos de sudeste e sudoeste, têm inci
dência oblíqua sôbre a linha da praia 
e periõdicamente a destroem e cons
troem. 

Para esclarecer bem a questão, in
teressante até mesmo para compreen
der por que as praias do Lerne, Copa
cabana, Arpoador, Ipanema, Leblan, 
etc. são destruídas parcialmente e 
reconstruidas a seguir, periõdicamente, 
em que pêsem as campanhas jornalís-

ticas as atividades governamentais e 
outros fatos ex-natura, vejamos como 
se processa tal modelado e quais as suas 
conseqüências em nossa prainha pri
mitiva. 

O terceiro degrau é pràticamente 
modelado pelos ventos, que agem sôbre 
as areias dos degraus anteriores. Es
tamos em pleno domínio das dunas e 
o relêvo é, na praia, aquêle que apre
senta a maior altitude. l!:ste degrau (o 
terceiro) também recebe o nome de 
cordão litorâneo ou talude oceânico e 
geralmente é aproveitado, em razão de 
sua maior altitude, para o traçado de 
rodovias litorâneas. 

Sem influência do homem, esta 
terceira plataforma está coberta por 
vegetação arbustiva, subarbórea e ar
bórea de restingas. Após ocupação, ro
çadas ou queimadas, a área descoberta 
é ocupada pelo guririzal ou palmeira! 
de guriris - nome indígena que signi
fica pote-de-mel, justificado pelas in
florescências melíferas '--- curiosa pal
mácea de estipe subterrâneo, tendo 
apenas as fôlhas acima da superfície 
da areia. O excesso de pisoteio, o fogo 
e a apanha dos coquinhos acabam por 
diminuir êsse guririzal até sua com
pleta extinção. O último estágio da 
degradação desta zona é um capinzal, 
com espécies ruderais, verdejantes du
rante as chuvas e sêco e queimado nas 
sêcas. 

Aí encontramos a "barata-do-co
queiro", que se alimenta do "guriri", o 
"gafanhotão-verde", que vem da res
tinga, o "gongolô", o "tatuzinho-da
-areia'', d.iversas "baratas", "aranhas", 
o "calango-comum", o "calango-bran
co-da-praia", diversas "formigas". Na 
realidade, esta zona, a terceira da 
praia, pertence ecologicamente à res
tinga . E, infelizmente, o traçado atual 
da Avenida Sernambetiba isolou a par
te da praia do resto da restinga . A 
noite, é esta zona percorrida pelo 
"tapiti" e pelos seus companheiros roe
dores, hoje pequenos ·e antigamente 
pela "paca" . Também "gatos-do-ma
to", "furões" e "mãos-peladas" ainda 
hoje ocorrem à noite, nesta zona en
contramos também "bem-te-vis", "tiês
·sangue", "sanhaços" e outras aves, 
algumas se nutrindo de frutos de cac
tos, outras de sementes, outras ainda 
de insetos. 
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Desta terceira zona se desce, em 
direção ao mar, para a segunda plata
forma. A passagem de uma para outra 
é marcada por um declive mais ou me
nos acentuado, declive êsse que resul
ta do solapamento da terceira zona. 
Isto ocorre excepcionalmente, em anos 
onde se somam: o aparecimento de 
vagas imensas resultantes de ciclones 
e turbulências no alto mar, a presença 
das mais elevadas marés, a atuação de 
fortes ventos. A praia, então, é ata- · 
cada por fortíssimas ressacas que a 
solapam até o cordão litorâneo, ocor
rendo até mesmo o extravasamento de 
o~das pa,ssando por sôbre o cordão. 

Passando esta época critica, o 
recuo paulatino das águas deixa for
mada a segunda plataforma que, por 
vêzes, apresenta largos alvéolos de 
suave concavidade. Corresponde essa 
nossa segunda zona, à faixa das dunas 
anteriores de Rawitscher (1944), que a 
caracterizou pela vegetação psammo
phyta, xerophyta e mesophyta. Danse
rea u 0947) assinala que suas áreas D 
e E (correspondentes a esta platafor
ma) são ocasionalmente invadidas ou 
mes~o totalmente destruídas, pelas · 
mares de tempestade, que não ocorrem 
todos os anos. Schimper e Faber (1935), 
estudando as praias em geral chama
riam esta plataforma de praia média 
plana, exatamente onde se situam as 
zonas de vegetação D e E de Magnanini 
(1954). 

. Em Copacabana, a plataforma de 
guriris foi totalmente substituída pelo 
calçamento e pelo asfalto: é agora a 
Avenida Atlântica. Justamente quando 
escrevíamos essas linhas, as fortes 
ressacas em abril invadiram a área, 
alagaram garagens, encheram aveni
das de água salgada e areia e entraram 
(sem permissão) para o recinto do Co
pacabana Palace Hotel. 

A segunda plataforma, no Leme, 
Copacabana, Leblon, Ipanema, etc., 
atualmente se apresent~ como uma 
larga faixa de areia deserta, com cam
pos improvisados de volibol e de fute
bol de praia. Como a areia ai está sêca, 
bem afastada normalmente da linha 
das ·ondas, esta área é evitada pelos 
banhistas que apenas a cruzam apres
sadamente, . porque . a areia quente 
queima os pés. 

A segunda fase do modelado da 
praia já se processa, em geral, todos 
os anos. As mais altas marés de sizigias 
solapam a praia até a parte mais baixa 
da plataforma anterior, criando um 
talude suave. Em seguida, o recuo 
paulatino das águas deixa outra plata
forma que corresponde à faixa das 
dunas exteriores de Rawitscher (1944) 
que a denominou de ante dunas, carac
terizando-a com vegetação halophyta e 
psammphyta. Dansereau (1947) obser
vou q'!e, ao menos uma vez por ano, 
a sua area c (que é a parte média desta 
plataforma) é invadida pelo mar nas 
grandes marés de equinócio. As zonas 
de vegetação C, B e A (parcialmente) 
de Magnanini 0954) estão incluídas 
nessa plataforma. 

Já dissemos que esta grande zona 
parece à distância com um gramado 
alto. Nela encontramos ainda "gongo
lôs" e "tatuzinhos-da-areia" que per
manecem enterrados nos dias epsola
rados e afluem à superfície, em grande 
número, nos dias chuvosos. Seu papel 
biológico é inestimável pois são eficien
tes devoradores de quaisquer matérias 
orgânicas, inclusive fôlhas-vivas. Vá
rias espécies de "aranhas" aí também 
aparecem, desde "papa-môscas" até a 
afamada "viúva-negra". São comuns 
os "marimbondos-caçadores", ativos e 
decididos, percorrendo a areia em busca 
de suas prêsas. 

A última fase do modelado da 
praia se processa pràticamente duas 
vêzes por dia. A ação· das mais altas 
marés normais diárias solapa a parte 
mais baixa da plataforma anterior. Há, 
assim, constante mudança de feição e, 
nesta faixa, que é a mais usada pelos 
banhistas, não há radicação de plan
tas superiores. Rawitscher (1944) che
ga até a denominá-la de zona estéril, 
enquanto que Dansereau (1947) reco
nhece-a como região inter-cotidal e 
Schimper e Faber (1935), ao estudar as 
praias genericamente empregaram o 
têrmo "schorre". 

J;)issemos que nela não há radica
ção de plantas superiores, porque na · 
verdade esta zona é riquíssima em 
plancton vegetal e animal, abundando 
nas areias úmidas os vegetais micros
cópicos ou inferiores, tais como bacté
rias e algas. Aliás, a belíssima fosfo
ie~cência. que dá um tom esbranqui-
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çado ou de azul polidissimo às espumas 
e à areia, quando se chocam os grãos, 
e que transforma o andar sôbre a areia 
úmida em algo semelhante a caminhar 
sôbre estrêlas é devido a um ser micros
cópico abundante em alguns dias e 
conhecido pelos cientistas pelo ·nome 
de Noctiluca miliaris e modernamente 
classificado como um vegetal dinofla
gelado e que se caracteriza por emitir 
luminescência quando ativado pela 
pressão ou pelo choque com a água ou 
com a areia. 

CADEIAS OU REDES ALIMENTARES 

Na nossa prainha primitiva, vere
mos sinais de cardumes de "peixes", 
antes e depois da linha de arrebenta
ção e pegadas de "furões", "gatos-do
-mato" e "mãos-peladas", em plena 
areia· descoberta. 

Entre essas manifestações, extre
mas no espaço e na situação ecológica, 
há um verdadeiro mundo agitando-se 
diàriamente na luta pela vida. Daí re
sulta uma interdependência entre êsses 
sêres vivos, formando-se elos como em 
verdadeira cadeia. Devorando um ani
mal e sendo por outra espécie devorado, 
o animal se situa como os fios de uma 
rêde. É estabelecido um equilíbrio ins
tável, dinâmico por excelência, comu
mente chamado equilíbrio biológico. 

Para compreender o imenso jôgo 
que se processa entre as numerosas 
espécies que percorrem os trechos mais 
primitivos de nossas praias, são neces
sários conhecimentos regulares da bio
logia de cada uma delas. Para se ter 
uma idéia das inter-relações que, entre 
si, os animais têm estabelecido, é im
prescindível dispor de tempo, de dis
posição e de muita paciência, além de 
uma certa sorte. 

Particularmente interessados na 
ecologia dos sêres vivos da Reserva 
Biológica de Jacarepaguá, com o duplo 
objetivo de auferir conhecimentos bá
sicos para o manejo da vida selvagem 
e de obter dados para a confecção de 
obras divulgativas, temos que experi
mentar os mais variados e inusitados 
proces8os e artifícios. É que êsses ani
mais, sobreviventes, ainda são perse
guidos de tôdas as formas pelo homem, 
o que os torna ariscos e astutos. Muitos 

já deixaram os locais mais perturbados 
e outros, de hábitos crepusculares -
adotaram costumes noturnos. A obser
vação direta só é eficiente com auxílio 
de possantes binóculos e, .até mesmo 
em ceveiros adrede preparados, as ob
servações só podem ser feitas a regular 
distância. 

O conhecido "gaivotão'', por exem
plo, não mais permite aproximação 
inferior a cinqüenta metros e esta é 
uma distância muito grande para per
mitir a identificação dos "tatuís" que 
são por êle devorados quando está pou
sado junto à linha dágua. 

Um dos recursos extremos é o do 
exame do conteúdo do aparelho diges
tivo, qué nos tem permitido estabelecer 
elos até então insuspeitados na rêde 
alimentar da região. Na realidade, 
procuramos tanto quanto possível evi
tar o sacrifício de animais, mesmo para 
uma boa causa. E, principalmente por 
isso, consideramos a questão alimentar 
ainda aberta, capaz ela própria de for
necer um vasto campo de ação futura 
para numerosos especialistas. Seja-nos 
permitido recordar que êste, o de for
necer campo de trabalhos bio-ecológi
cos de natureza permanente é um dos 
objetivos que visamos com a instalação 
de Reservas Biológicas. 

Complexa como é, a rêde alimentar 
é constituída por intrincada trama, 
cujos fios representam as relações de 
devorar e ser devorado, entre os sêres 
que co-habitam um local. Por isso 
mesmo, a visão geral de uma rêde ali
mentar só pode ser representada es
quemàticamente. 

Com a proteção dispensada ao Re
fúgio Biológico de Sernambetiba, com 
seus 2 100 m de praia cercada e preser
vada, procuramos manter a ação do 
Homem tão distante quanto possível. 
Isto é indispensável para se alcançar 
os seguintes propósitos: 

a) Conservar piscosa a praia de 
Sernambetiba, graças ao foco reprodu
tor e dispersar mantido no Refúgio 
Biológico; · ' 

b) Preservar uma área regular 
para repovoamentos naturais de pei
Jtes, crustáceos, moluscos, insetos, la
gartos, etc . ; . 

e) Proteger área primitiva para 
comparação estética e funcional com 
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outras desnudadas, garantindo-se a 
perenidade dessa área testemunha; 

d) Conservar centro de dispersão 
de algumas espécies de interêsse esté
tico, recreativista, econômico, etc., que 
já se .extinguiram em outras praias 
cariocas; 

e) Fornecer amostragem primi
tiva da natureza litorânea para estu
dos ' de botânica, zoologia, ecologia, 
contrôle à ação das dunas, etc. 

SITUAÇÃO ATUAL DAS PRAIAS 

Para se ·ter uma visão global das 
praias cariocas, a melhor font~ de re
ferência é a sintese de Sylv10 Froes 
Abreu, a quem cedemos de bom grado 
a palavra: 

"O contôrno marítimo do Distrito 
Federal admite três divisões: o litoral 
da Baía de Sepetiba, com cêrca de 
54 lm,n; o litoral oceânico, com cêrca 
de 56 km e o litoral do interior da Gua
nabara, com cêrca de 87 km. As dife
renças de tipo do litoral refletem as 
desigualdades do relêvo no interior. 
Aos trechos de terra plana corresponde 
o litoral baixo e retilíneo, ao passo que 
o litoral recortado está relacionado com 
o interior de relêvo acidentado. O li
toral de Sepetiba estende-se desde a 
foz do Itaguai ou Guandu até a ba.rra 
de Guaratiba, com uma·parte referente 
ao continente, outra à restinga de Ma
rambaia. o litoral oceânico estende-se 
desde certo ponto da Marambaia até o 
morro de . São João, ao longo dum 
grande trecho de restinga (Marambaia, 
Jacarepaguá, Leblon, Ipanema) . O li
toral da Guanabara vai do morro de 
São João até a foz do Rio Meriti, carac
terizado por terras baixas e águas 
tranqüilas". 

Quanto a situação de cada uma, 
encontramos praias ora longas, ora pe
quenas, com diversos graus de fre
qüência, de importância, de condições 
sanitárias, de .atrativos, etc. Acompa
nhemos, de oeste para leste, cada uma 
das praias relacionadas no mapa dêste 
trabalho: 

Uma circunstância infeliz deve ser 
registrada - e, ativamente, combatida. 
É o caso das manchas oleosas, de par
tículas de derivados de petróleo e de-

tritos outros originados da lavagem e 
descarga de navios, petroleiros ou não. 
Proceder à operação de limpeza de na
vios-tanque, dentro ou próximo . a uma 
cidade populosa, possuidora de lindas 
praias e cercada de colônias de pesca 
é um crime que atenta contra tôdas as 
normas da civilidade. Tais procedi
mentos devem ser rigorosamente con
trolados seguindo-se as sugestões de 
especialistas em saúde pública, em po
luição de águas, em hidrobiologia, em 
conservação da natureza, etc. As auto
ridades navais, as portuárias, as sani
tárias, devem urgentemente entrosar 
seus esforços, para benefício da baía de 
Guanabara e do litoral brasileiro. Em 
nossas águas territoriais devem ser ri
gorosamente proibidos a limpeza e o 
déspejo de resíduos de qualquer natu
reza, seja de derivados do petróleo, do 
carvão ou, mesmo, atômico. 

Como não se ignora, os países fir
maram convenção internacional para 
contrôle das dejeções de navios·, espe
cialmente petroleiros. Alguns países 
firmaram o compromisso de não lançar 
tais maléficos detritos nas vizinhanças 
dos seus portos ou nos de seus signa
tários. Não se sabe por que, o Brasil, 
possuindo cêrca de 7. 500 km em costas 
marítimas, estêve ausente de tal con
venção e não foi, portanto, signatário. 
Isto, em parte explica porque os co
mandantes, impedidos de limparem 
seus navios em outros países, venham 
fazê-lo aqui. 

Não há dúvida · que tal situação 
deve e pode ser remediada, porém per
siste agora ainda o. fato de que se con
tinua a poluir nosso litoral e persistirá 
também no futuro, mesmo se formos 
signatários e não fiscalizarmos com 
energia o cumprimento dos acôrdos in
ternacionais. As nossas autoridades, eis 
aí justamente as duas providências ne
cessárias: integrar o Brasil neste Con
vênio contra a poluição e manter fisca
lização para obediência aos têrmos 
firmados. · 

Essas considerações nos levam a 
·analisar o problema, também presente 
e sério, da poluição de que nós brasi
leiros somos os responsáveis ou causa
dores. Poluição industrial, poluição 
doméstica e poluição cultural. Vejamos 
cada uma delas. 
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O Rio de Janeiro, desde sua funda
ção, aproveita a proximidade do oceano 
para resolver o problema crescente das 
dejeções e despejos. 

A poluição industrial resulta dos 
despejos de resíduos da indústria, ge
ralmente substâncias químicas . e que 
provocam alterações mais ou menos 
profundas nos ambientes onde vivem as 
plantas e animais. Os riachos, rios e, 
ag'ora, canais são usados como veículos 
para o despejo dêsses detritos. Comen
tando. o assunto, o limnologista Kleere
Koper (1944) assinala que "onde a 
quantidade dêsses esgotos é grande em 
relação ao volume de água do rio ou 
do lago que a recebe, as condições fí
sicas, químicas e biológicas da água e 
de seus leitos são modificadas em 
maior ou menor grau. Tais águas são 
chamadas poluídas . Depende, entre
tanto, inteiramente do ponto de vista 

e dos objetivos do observador o motivo 
para que ela passa a ser considerada 
poluída . Para o técnico sanitário a 
água é poluída quando seu consumo 
oferece à saúde humana ou sua utili
zação para natação é anti-higiênica; 
essa condição é geralmente controlada 
pelo exame bacteriológico da água e 
por certos exames químicos. Para o 
biologista, interessado na proteção da 
flora e fauna aquáticas, a água é con
siderada poluída quando suas condi
ções ecológicas são tais que sua flora e 
fauna originais sofrem as conseqüên
cias prejudiciais do lançamento de 
esgôto resultando em sua sensível di
minuição ou mesmo desaparecimento 
total em todo o curso de água ou em 
grande parte dêste. 

Enquanto que o esgôto doméstico 
tem caracteres físico-químico-biológi
cos bastante definidos numa mesma 

LEGENDA DO MAPA AO LADO 

LITORAL DE SEPETIBA 

1 - Praia dos Marinheiros 
2 - Praia de Sepetlba 
3 - Praia do Recôncavo 
4 - Praia da Pedra de Guaratlba 
5 - Praia Norte de Marambala 

LITORAL OCEANICO 

6 - Praia de Marambe.la 
7 - Praia da Ponta do Picão 
8 - Praia Funda 
9 - Praia São João da Mantiqueira 

10 - Praia Pequena 
11 - Praia do Grumarl 
12 - Prainha 
13 - Praia. do Pontal de Sernambetlba 
14 - Praia de Sernambetlba 
15 - Praia da Joatlnga 
16 - Praia da Gávea 
17 - Praia dos Dois Irmãos 
18 - Pra.las de Leblon, Ipanema e Arpoador 
19 - Praias de Copacabana e Leme 
20 - Praia Vermelha 
21 - Praia de São João 

LITORAL INTERIOR DA GUANABARA 

22 - Praia da Urca 
23 - Praia. de Bota.fogo (artificial, dragada em 

1963) 
24 - Praia do Flamengo (Idem, em construção) 
25 - Praia do Caju 
26 - Praia de Inha.úma. 
27 - Praia de Ramos (reconstruida por draga

gem em 1963) 
28 - Praia de Aplcu 

ILHA DO· GOVERNADOR 

29 -'- Praia do Galeão 
30 - Pra.la de São Bento 
31 - Praia do Engenho Velho 
32 - Pra.la da Bica 
33 - Praia do Maioso 
34 - Pra.la. Brava 
35 - Praia da Fuma 
36 - Praia do Jequlá 
37 - Praia da Ribeira 
38 - Praia da Engenhoca 
39 - Pra.la do Zumbi 
40 - Praia das Pitangueiras 
41 - Pra.la. 'da. Bandeira. 
42 - Praia da. Olaria 
43 - Praia. de Cocotá 
44 - Pra.la Barão de Ca.pa.n.ema 
45 - Praia da. Guanabara 
46 - Praia do Bana.na.! 
47 - Praia das Polônia.a 
48 - Praia do Saco da Rosa. 
49 - Praia do Dendê 
50 - Praia dOs Gregos 
51 - Praia Tubla.canga. 
52 - Praia do Itacoloml 
53 - Praia. das Flelxelras 

ILHA DE PAQUETA 

54 - Praia. do Lamelri.o 
55 - Pra.la do Catlmba.u 
56 - Praia. dos Tamoios 
57 - Praia Marechal Floriano 
58 - Praia do Imbuca 
59 - Praia Manuel Lula 
60 - Praia José Bonifácio 
61 - Praia Dr. Arlstão 
62 - Praia Pintor Castagneto 
63 .- Frala dos coauelros 



PRAIAS CARIOCAS 

R\0 DE JANEIRO 

/ 

•• • o 

oceano 

e :~MOJ 
. Q. • .. . .. 

AUIA •• ' 

11 

~A~'JA .· . 
•• d 

• 

~ 
l'J 
to 
to! 
z 
:i: 
> 
l'J 

o .,, 
.... 
z .... 
o 
l'J 
to 



884 BOLETIM GEOGRAFICO 

reglão climatológica e étnica, as subs
tâncias eliminadas por indústrias apre
sentam uma variação quimlca e fisica 
infinita, que não apenas depende do 
caráter da indústria, mas ainda dos 
processos técnicos aplicados, das ma
térias-primas utilizadas e, muitas vê
zes, da estação do ano. 

1 

Em tôda indústria são eliminadas 
as substâncias que não possuem valor 
econômico ou cujo aproveitamento eco
nômico exige processos industriais não 
aplicados no estabelecimento , As subs
tâncias lançadas podem ser de natu
reza química, orgânica, coloidal, solúvel 
ou insolúvel; podem ser quimicamente 
inertes. Muitas vêzes não produzem 
uma ação direta sôbre os organismos 
que habitam a água,· mas sim uma 
ação indireta que, modificando as con
dições químicas da água, afeta a ação 
de outros fatôres ecoli)gicamente im
portantes. 

vamos examinar ligeiramente al
guns dêles. As usinas de açúcar lan
çam como de'spejo o "vinhoto",· com
,posto principalmente de matéria orgâ
nica incluindo ácidos orgânicos, celu
lose ' álcoois, açúcares e substâncias 
ino~gânicas com sais de cálcio, potássio, 
ferro alumínio, etc. O maior dano é 
acarretajio pela fermentação que 
acompanha a decomposição do vinhoto 
ainda quente lançado às águas. Certos 
processos químicos, cujo andamento é 
indicado pela variação do seu pH, pro
duzem também grande mortandade 
aquática, bem como diversos álcoois e 
o elevado teor em CQ2 das substâncias. 

Os despejos das fábricas de celulose 
contêm cloreto de cálcio e bissulfito de 
sódio, ambos usados no clareamento e 
beneficiamento da pasta celulósica. E, 
ambas são cáusticas e são lançadas nos 
cursos dágua, juntamente com sulfito 
de sódio, sulfato de sódio e, não rara
mente, ácido sulfúrico livre! Tais com
binações eliminam a vida aquática 
mesmo em diluições considerá.veis, po
rém poderiam ser neutralizadas pela 
diluição e adição de cal virgem, sem 
grandes despesas. Já o mesmo não su
cede com a ação mecânica dos detritos 
finíssimos, em suspensão e que reco
brem as plantas aquáticas e o fundo, 
se fixando às brânquias e dificultando · 
a respiração em geral. 

Cervejarias despejam matéria or
gânica, solúvel e em suspensão e, ge
ralmente em alta temperatura, conten
do diversos ácidos orgânicos e álcoois. 
Tudo resultando em rápida e violenta 
fermentação. · 

Curtumes são responsáveis por des
pejos fortemente cáusticos de extratos 
tânicos, aumentando a importância em 
razão da grande quantidade de peque
nos estabelecimentos que lançam um 
considerável despejo quando somado. 

Lavanderias e tinturarias despejam 
diversos corantes anilínicos e cloreto 
de cálcio, cuja ação é violenta mesmo 
em tênues quantidades . 

Matadouros e indústrias de carne 
enlatada despejam grande quantidade 
de substâncias orgânicas que podem 
acarretar poluição pela decomposição e 
fermentação. 

As fábricas de gás, segundo Sutter 
e Moore (1922) deveriam diluir seus 
despejos de 1: 1 000 000, devido a ex
traordinária toxidez dos mesmos . 

A poluição de origem doméstica é 
produzida pelos esgotos domésticos, 
cujo despejo é composto principal
mente de elementos protéicos e hidra
tos de carbono. Lançadas na água, 
essas substâncias sofrem processo de 
decomposição, resultando na sua quase 
total mineralização. :t!:sses processos são 
bioquímicos, com ação preponderante 
de bactérias que para sua atividade 
oxidante requerem gigantescas quanti
dades de oxigênio. Daí porque, quando 
o lançamento é feito em águas pouco 
volumosas e muito lentas, os processos 
aeróbicos são substituídos pelo anaeró
bicos, ou seja, reações de redução qui
mica e biológica. A decomposição inte
gral da matéria orgânica envolve pro
cessos complicadíssimos, embora o re
sultado final seja o mesmo: sais mine
rais, gases e água. A decantação, a 
oxidação, a redução, a coagulação, a 
ação microbiana, tôdas reunidas são 
conhecidas pelo têrmo de "processo de 
autop~rificação". 

Numerosos investigadores têm-se 
dedicado ao estudo da poluição das 
águas e ao ·planejamento do seu con
trôle. Todos êles concluem que o lan·· 
çamento de esgotos na região de de• 
sembocadura dos rios é particular
mente prejudicial à fauna !etiológica, 
muito mais grave mesmo que a mesma 
poluição se feita no curso superior. 
Principalmente porque aquilo poderá 
impedir o repovoamento e a migração 
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do mar para o curso baixo (bagres, 
robalos, tainhas, camarões, etc.) . 

Onde o lançamento de esgôto é 
excepcionalmente grande em relação à 
capacidade dos cursos dágua (como 
tem acontecido em alguns trechos do 
Rio) a poluição resultante é franca
mente prejudicial sob os pontos de 
vista: sanitário, estético, esportivo, 
biológico, hidrográfico, etc. Isto requer 
processos de decantação, de decompo
sição, de coagulação, de hidrólise, de 
filtração e de absorÇão, visando a maior 
mineralização possível antes do despe
jo na água. Se a proporção de esgotos 
justifica tratamento técnico racional, 
a comunidade, além do contrôle à po
luição, ainda recebe subprodutos da 
comercialização dêsse tratamento, 
principalmente sob a forma de adubos, 
gases pobres, etc. 

Escritas há quase vinte anos atrás, 
as palavras de Klerekoper ainda são 
atualíssimas: 

"Necessitamos de regulamentação 
dos despejos industriais, baseada em 
extensas observações biológicas, a fim 
de evitar que a rica flora e fauna das 
.águas naturais diminua e desapareça, 
como se deu em tôdas as águas euro
péias e na maioria das águas norte
-americanas. Seu repovoamento, se
gundo se verificou, é tarefa extrema
mente dispendiosa e, na maioria dos 
casos, ineficaz . Rios e lagos são o meio 
mais fácil e mais barato para eliminar 
os despejos domésticos e industriais. O 

· tratamento dêsses despejos industriais 
exige quase sempre sacrifícios dos pro
prietários dos estabelecimentos, ha
vendo, assim, um conflito de interêsses, 
que nem sempre · será fácil resolver. A 
regulamentação do assunto, bem do
cumentada e baseada em conhecimen
tos reais, eliminará, entretanto, muitos 
inconvenientes. A verdade é que os 
podêres públicos terão de dispensar ao 
problema a merecida atenção antes que 
seja tarde. Em nenhum campo a falta 
de providências e o desinterêsse são 
mais duramente vingados que no bio
lógico. Os efeitos da erosão, da polui
ção e de outros fenômenos, conseqüen
tes de atividades humanas, podem 
quase sempre ser evitados ou atenua
dos; raramente podem .êles ser reme
diados e, no caso afirmativo, somente 
por meio de sacrificios econômicos 
proibitivos. 

. l!: de interêsse citar aqui os cálculos 
a respeito das substâncias que pode-

riam ser recuperadas do esgôto de 97 
cidades norte-americanas, por meio de 
tratamento próprio: 

Adubos .... 
Amônia 
Gorduras 
Glicerina .. 

97 393 680 Toneladas 
4 869 684 " 

25 780 680 " 
1 289 039 " 

Se somarmos ao valor dessas ma
térias beneficiadas o prejuízo que seu 
lançamento nas águas naturais causa 
à fauna e aos·interêsses coletivos, che
garemos a valôres impressionantes". 

Adaptem-se, reduzindo embora, 
tais considerações para a "Cidade Ma
ravilhosa" e não compreendemos por 
que ainda se lançam esgotos e lixo ao 
mar. 

A poluição "cultural", e desculpa
mo-nos perante o leitor porque empre
gamos esta expressão irânicamente, 
está muito bem representada em nossa 
cidade pelos "despachos" das macum
bas. Infelizmente a crendice e a su
perstição ainda dominam grande parte 
da população de baixo nível cultural 
- e, infelizmente, também uma parte 
da população dita educada., por incrí
vel que pareça. os "despachos", com 
aspecto pitoresco embora, são largados 
nas margens dos riachos, poluindo suas 
.águas, nas praias, maculando sua lim
peza; nas ruas, enchendo-as de detri
tos . 

Particularmente nas praias, temos 
visto "despachos" homéricos, por assim 
dizer, com dez a quinze recipientes de 
barro, contendo farofa, galinhas, cabe
ças de cabritos, pedaços de carne, angu, 
bebidas, charutos, fitas, velas, fósforos, 
copos, etc., tudo isso circunscrito em 
vasta figura geométrica de cruz ou es
trêla. Na ocasião, um bando imenso de 
urubus tinha "baixado" no terreiro e 
lá faziam sua festa. Talvez fôssem os 
próprios espíritos... Biologicamente 
essa macumba foi um banquete monu
mental, milhares · de larvas devoravam 
as partes de carne e de farofa, as "ma
rias-farinha" se juntavam no comen
salismo, os "urubus" baixaram no ter
reiro. Sanitàriamente não. houve pro
vàvelmente maiores conseqüências, a 
não ser que alguém passasse por ali 
descalço ("isto numa praia"!) e se ti
vesse cortado num dos milhares de ca
cos de vidro. Esteticamente foi um 
fracasso, pois nada pode haver de mais 
repugnante que um "despacho" aban
donado. Económicamente foi um des-
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perdício porque os interessados gasta
ram alguns milhares de cruzeiros em 
simples crendices. Policialmente, pa
rece que não é proibido. Pessoalmente, 
sempre aproveitamos alguma coisa 
com os "despachos" pois as terrinas, 
depois de limpas, são ótimas para di
versos fins na própria Reserva Bioló
gica, os fósforos e as velas ainda têm 
sua utilidade se não foram usados. 

Todavia é triste que devamos es
tigmatizar essa atividade supersticiosa 
que enche os riachos, as ruas e as 
praias com estilhaços e cacos de vidro, 
que suja a cidade com carne decom
posta, que dá impressão de povo atra
sado e bárbaro aos nossos visitantes . · 
Temos aqui uma sugestão: quem acre
dita em macumba, por que não faz seus 
despachos em seus próprios quintais 
ou terraços de apartamentos? 

Uma outra poluição, também resul
tante de fatôres sócio-culturais, já 
agora um pouco mais especializada, é 
aquela devida pela sUjeira e pelo barro 
que descem pelas encostas da cidade 
por ocasião das chuvas. As enchentes 
do Rio de Janeiro passaram daquelas 
"aguadas" do tempo do Império para 
o lamaçal de hoje . A indisciplina da 
urbanização", o mau uso das terras, a 
devastação florestal dos morros, as 
queimadas anuais, tudo isso contribui 
decisivamente para a erosão dos solos 
e contribui para o aterramento das ga
lerias pluviais e dos canais. O proble
ma que era de escoamento de águas 
se tornou em escoamento de água com 
lama. Curiosamente, há engenheiros e 
especialistas que, ao invés de procurar 
retornar à simplicidade dos problemas 
de escoamento da água, impedindo na 
origem a lama de descer, ainda querem 
é resolver o problema da lama na ci
dade! . . . Em baixo, não em cima! 

De qualquer modo, a baía de Gua
nabara, nossa infeliz baia de Guana
bara, além de , receber aterros proposi
tais sofre aterros involuntários e o des
pejo de uma infinita variedade de ele
mentos. 

Notemos que o engenheiro Icarai 
da Silveira anotou que durante a 
grande chuva do verão de 1942, a ci
dade recebeu dos morros cêrca de 
36 700 m• de lama (e isto sem computar 
os sedimentos que foram levados para 
o mar) . Biologicamente, para os sêres 
aquáticos, as suspensões trazidas pelas 
águas alteram a penetração da luz, 
sendo de se recordar que a flora e fau
na do fundo podem ser totalmente ex
terminadas por soterramento. 

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

:m .fora de dúvida que as praias 
representam ou podem representar 
inestimável recurso natural que os di
rigentes dos destinos de uma cidade 
têm o indeclinável dever de proteger, 
ao mesmo tempo em que promovem o 
seu máximo uso. Particularmente o 
Rio de Janeiro, cujas praias têm reno
me que ultrapassa as fronteiras do 
próprio pais, necessita de uma ação 
constante e ativa nos assuntos concer
nentes às suas zonas praianas. 

Na matéria conservacionista, como 
de resto em qualquer setor de atividade 
humana, a base fundamental reside na 
educação. Portanto, cumpre educar em 
todos os níveis, as pessoas no sentido 
de utilizar racionalmente e proteger as 
praias. Essa educação, que é vital para 
o bem-estar comum, pode ser atingida 
(e mantida) através da instrução, do 
exemplo e da fiscalização. Em outras 
palavras, todos os que estudam nesta 
terra, nós mesmos e as autoridades, 
devemos receber e trocar uma educa
ção sistemática. 

Por sua vez, os podêres públicos 
deverão se aparelhar para poder orien
tar, educar, proteger e fiscalizar um 
número crescente de banhistas . Isto 
pode ser fàcilmente confirmado elas 
estatísticas, porém só dificilmente po
derá ser resolvido sem um planejamen
to bem feito, com base na previsão dos 
acontecimentos . 

Um outro fator a ser enfrentado 
seriamente é aquêle do tratamento que 
se deverá levar a cabo nas praias. 
Com o aumento fatal da poluição e com 
a população · aumentando explosiva
mente, as praias balneárias deixarão de 
ter qualquer significação · natural e es
tarão definitivamente incluídas na ca
tegoria de piscinas e de áreas recrea
tivas . Já não caberá, nessas praias 
"superpovoadas'', qualquer conceito de 
equilíbrio biológico e, para evitar a 
propagação de epidemias e doenças que 
nós mesmos já antevemos com o apa
recimento da.e;; "doenças da pele", tor
na-se indispensável a desinfecção e 
esterilização das areias. Semelhante
mente, aliás, com o que se faz nas 
praias européias e norte-americanas. 

Naturalmente, ao lado da esterili
zação, é indispensável proceder à lim
peza periódica das faixas arenosas des
cobertas, com turmas especializadas 
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neste serviço: pequenos tratores e não 
gigantescos aparelhos, facilitarão a 
execução de eficiente tarefa, em peque
nos lapsos de tempo, durante a madru
gada, por exemplo. 

Na mesma linha de ação, tal como 
o trânsito é disciplinado em lei, há ne
cessidade de uma legislação adequada 
e exclusiva para o uso e a proteção das 
praias. Do mesmo modo como sempre 
há uma legislação específica quando 
se chocam os interêsses do individuo 
contra o interêsse da coletividade, há 
necessidade de legislação especi.fica 
para as praias . 

Finalmente, sugerimos a criação 
de um Serviço de Praias, incumbido 
não apenas do salvamento de candi
datos a afogamentos, mas também da 
limpeza, da desinfecção, do atendi
mento ao público, do contrôle, da fis
calização, da divulgação dos conceitos 
da melhor utilização e do incremento 
turístico das nossas praias. 

Aproveitaremos muito melhor nos
sas praias quando deixarmos de as 
considerar públicas para considerá-Ias 
de uso público. 

ALGUNS PERIGOS DAS PRAIAS 

Quem de nós ainda não leu uma 
notícia de perda de vida ou mutilação 
em algum pobre coitado que dormindo 
em sua residência foi acidentado quan
do ruiu uma barreira vizinha, quando 
lhe caiu um avião em cima ou quando 
- até mesmo - uma viatura desgo
vernada entrou pela parede a dentro? 
E que dizer dos perigos diários de se 
atravessar uma rua? No entanto, nin
guém deixa de cruzar as estradas e 
de . . . dormir. Essas considerações são 
oportunas porque êste capítulo relem
bra acidentes em praias e nosso intuito 
não é afastar ninguém delas . Mas que 
um pouco mais de cuidado não faria 
mal também é verdade. 

O mau uso da praia pode trazer 
perigos para todos. É o caso da polui
ção, que é o resultado dos maus hábitos 
de sujar as areias com detritos de tôda 
natureza, de papéis, de vidros, de latas. 
O mesmo acontece quando se permite 
o mau hábito de passear cães (e até 
cavalos) pelas praias. As fezes dêsses 
animais podem ser ponto de partida 
para uma infecção tetânica ou para 
uma afecção cutânea. A ampla disse
minação das infestações por fungos 
talvez possam ser explicadas, em parte 
pelo menos, por · causa daqueles "ino
centes" passeios. Desde logo; permita 
o leitor um conselho: não se cubra 
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com areia e nem deite diretamente 
nela, sem a proteção de uma toalha ou 
uma esteira. Em qualquer praia. 

Em outros países de adiantado es
tágio sócio-cultural, as autoridades pú
blicas se preocupam com a esterilização 
das faixas arenosas mais ocupadas pelo 
homem, administrando periôdicamente 
fortes desinfetantes . Esta assepsia ra
dical é justificada por aquelas autori
dades, que declaram que as faixas tra
tadas são impróprias para a vida sel
vagem devido justamente ao excesso 
de freqüência humana. Como se diz 
vulgarmente, dos males o menor. En
quanto isso, no Rio optamos passiva
mente por outra solução. Ou seja, jo
gamos as tubulações de esgôto nas 
praias . Se com isso não aumentamos o 
bom uso da praia, pelo menos conse
guimos aumentar a poluição e também 
a fauna e flora próprias dos ambientes 
poluídos. 

Um outro perigo, desta vez contun
dente, é produzido pelo próprio homem. 
Referimo-nos aos esportes praianos e 
aos respectivos "desportistas". Há al
gum tempo, a questão foi resolvida po
licialmente. Tal como para os ·~pas~ 
seios" de cães, os esportes violentos 
foram proibidos e colocados fora da lei. 
Durante algum tempo, também isso 
funcionou. Hoje em dia, bem .. . Sem 
comentários. Nem mesmo a destinação 
de áreas de esporte e de horas exclu
sivas resolveu o problema . Porque o 
problema é de ordem educacional. Até 
lá, só mesmo a polícia pode resolver. 

Dois bons motivos que levam o ca
rioca às praias são o banho de mar e 
o banho de sol. E ambos podem encer
rar seus perigos. O banho de mar é 
imensamente benéfico para todos. To
davia, o contato com água fria acarreta 
um ativamento geral da circulação e 
dos processos vitais. Se o banhista 
acabou · de ingerir uma refeição normal, 
o banho de mar por si só poderá para
lisar a digestão e provocar-lhe um ver
dadeiro choque, que tem todos os sin
tomas de um choque elétrico. Aqui 
seria uma eletrocução, com a água fria 
uma hidrocução, no dizer do especia-
lista . . 

E o mesmo pode acontecer com o 
banhista que se superaqueceu no · ba
nho · de sol e depois cai nágua. ·Na 
realidade, a técnica aconselha o banho 
de sol só até às 10 horas e depois das 
15 horas, negando-se o benefício entre 
10 horas e 15 horas, uma vez que neste 
período a radiação solar é quase exclu
sivamente formada de raios infraver
melhos e de raios lumhiosos e calorí-
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ficos, · sendo os desejados raios ultra
violetas absorvidos pela atmosfera e 
suas partículas quando o sol está a 
pino. 

Um dos capítulos mais interessa.n
. tes da biologia é aquêle referente aos 
animais que possam ocasionar perigo 
de vida para · o homem. Apesar de nos
sas praias serem geralmente quase 
destituídas de periculosidade - isto 
sem considerar os afogamentos, é claro 
- é prova de prudência assipalar algu -
mas ameaças que podem resultar em 
acidentes. 

Em primeiro lugar, para uma pe
quena divulgação geral como esta, cita
remos apenas os possíveis ataques por 
parte de peixes como as barracudas, os 
cações ou tubarões tidos como antro
pófagos, o anequim, o tintureiro, o 
martelo e outros que, por serem bem 
dotados com dentes, podem eventual
mente morder uma pessoa. Entretanto, 
com muito maior freqüência, encontra
mos nas caravelas ou água-viva, os 
animais responsáveis pelos acidentes 
mais comuns. A caravela na realidade 
não é um indivíduo, mas cada uma de
las é uma verdadeira colônia onde, à 
semelhança de uma cidade e seus ha
bitantes, cada indivíduo tem uma 
função. Na caravela, que se assemelha 
a uma bexiga transparente onde se 
penduram numerosos filamentos, uns 
indivíduos são flutuadores (na parte 
aérea), outros são vulnerantes (nos 
filamentos) etc. As caravelas aparecem 
flutuando aos milhares ao longo das 
costas brasileiras, nos meses de verão, 
e têm êsse nome popular porque seu 
aparelho flutuador, inflado de ar, 
muito se assemelha com as velas das 
antigas embarcações. Aliás, como 
curiosidade, recorde-se que o nome po
pular em inglês é -portuguese-man-of
-war, ·ou seja, caravetà .· Um dos auto
res dêste livro · já por duas vêzes foi 
atingido oelas caravelas, podendo· no
tar o efeito de sensibilização que o pri..; 
melro acidente deixou, pois da segunda 
vez os efeitos foram muito mais graves. 
Também causou forte impressão a ra• 
pidez com que apareceram os sintomas 
neurotrópicos. A peçonha, injetada. 
por numerosas células· especiais que se 
situam ao longo dos· filamentos é rela
tivamente semelhante àquela de certos 
ofídios da família Micruridae (corais) . 

Apesar do perigo potencial as nos
sas espécies de caravelas não chegam 
ao ponto de impedir o uso das praias 
durante certas épocas do ano como 
acontece com a espécie Physalia 
physalis, dos Estados Unidos, e feliz-

mente ficam muito atrás quando com
paradas com outras espécies que ocor
rem no Oceano Pâcífico. Por exemplo, 
lá, há uma espécie cientificamente co
nhecida por Chiropsalmus quadrigatus, 
própria das Filipinas e do Norte da 
Austrália, cuja peçonha é tão violenta 
que pode causar morte a um homem 
entre 3 e 8 minutos . A ciência consi
dera que esta é, provàvelmente, a mais 
ativa neurotoxina produzida por um 
animal marinho. 

A caravela, flu~uando, deixa seus 
numerosos filamentos pendurados ao 
sabor da água. Cada um dêles tem 
células profusamente distribuídas, 
chaz.nadas nematocistos, cada uma des
sas células, capsulares, contém o reci
piente de peçonha e um engenhoso sis
tema de disparo e projeção do tubo 
contendo a peçonha. A excitação, pro
vàvelmente físico-química, do aparelho 
faz disparar e distender o recipiente 
de peçonha que se quebra de encontro 
ao objeto excitador e faz inocular a 
toxina, como uma injeção . 

Um primeiro acidente é geralmente 
sem gravidade e depende da quanti
dade de filamentos que tocou a vítima. 
Por um fenômeno de sensibilização, um 
segundo acidente todavia será muito 
grave e poderá em certos casos resultar 
em morte da vítima . 

Os sintomas de acidentes com ca
ravelas são: sensação desagradável co
mo de queimadura, mal'-estar e fadiga, 
vista turva, cólicas abdominais fortís
simas, respiraç'ão muito dificultada com 
inspiração fácil e expiração quase im
possível, febre muito ligeira, fortíssima 
sensação de angústia. Normalmente, 
os sintomas vão se atenuando, porém; 
podem persistir por mais de quinze 
dias. 

O tratamento dos casos benignos 
tem na lavagem externa da pele com 
álcool etílico um ótimo recurso, pois 
se .. fôr feita imediatamente após o aci
dente, a toxina será co.agulada pelo 
.álcool e assim destruída. Também lini
mento, óleo-calcário, amilo canforado, 
vinagre aromático ou água de colônia 
diluída aliviam as queimaduras . 

Nos casos mais graves, onde a an
gústia é insuportável, a medicina tem 
o recurso da injeção com cloridrato de 
morfina. A semelhança dos sintomas 
sensibilizantes com os casos graves de 
alergias faz aconselhar nos casos ex
tremos os mesmos processos usados 
para· os casos graves de anafilatismo e 
isto, naturalmente, ,é assunto para 
médicos. · · 
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Quanto aos cações - que em ou
tras terras recebem o nome de tubarões 
- as nossas praias afortunadamente 
longe estão de ser conhecidas como 
perigosas (ao contrário de outras · 
praias norte-americanas, antilhanas, 
africanas, malaias, australianas, etc., 
onde tomar banho de mar equivale a 
uma aventura com risco de vida). 
com efeito, embora por aqui passem 
algumas espécies de notória culpa e 
que fatalmente atacam o homem em 
outros lugares, como o anequim, o 
mako, o tintureiro e o martelo, encon
tramos outras de provável perigo po
tencial como o azul, o corta-garoupa, 
o bicudo, o limão, o galeorhino, o 
mangona e o cetorhino, os esqualos e 
também as barracudas, parece que se 
tornam menos perigosos nas águas 
brasileiras, haja vista a insignificância 
de casos ocorridos em relação à enor
me quantidade de banhistas. 

De qualquer modo, o socorro ur
gente ou primeiro socorro para a ví
tima de um cação é: a - fazer cessar 
a hemorragia com pano ou cordão im
provisado em torniquete ou garrote. 
Isto deve ser feitp imediatamente, 
mesmo dentro da água se necessário; 
b - colocar compressa apertada para 
deter a hemorragia; c - retirar ime
dia tamente a vitima da água e aplicar 
socorros médicos, contra choque e he
morragia. 

Ultimamente um perigo foi colo
cado em evidência, aliás com ênfase 
desnecessária: aquêle representado pe
las aranhas viúvas-negras. Como tem 
havido geral interêsse pelo assunto, 
resolvemos relacionar alguns dados in
formativos sôbre as viúvas-negras, que 
podem ocorrer na faixa mais alta de 
algumas praias ou mesmo em áreas de 
ocupação semi-rural. 

São conhecidas no Canadá e Esta
dos Unidos da América pelo nome de 
black-wtdow (viúva-negra), nos países 
latino-americanos de arafía naranja, 
ara.fia capulina, arafía-colorada, arafía 
del lino, etc. A rigor, já não se pode 
dizer que são estrangeiras, pois embora 
se distribuam desde o Canadá até o 
Chile e Argentina, · são também brasi
leiras. Já existem há anos, talvez cen
tenas de anos, no litoral do Brasil. 
Ela existe oficialmente conhecida 
desde a Bahia até o Rio Grande do 
Sul, perfeitamente adaptada ao am
biente nacional. Seus hábitos, geral
mente são noturnos, vivendo durante o 
dia abrigadas sob pedras, troncos e 
detritos, acompanhando o ambiente 
rural humanizado, principalmente 

naqueles onde o equilíbrio natu
ral foi rompido pelo homem. Em ge
ral, são tímidas, porém quando inco
modada.s avançam e procuram morder. 
Como quase todos os animais peço
nhentos, pref~rem antes se esconder do 
que atacar. 

Na natureza vivem limitadas pelas 
aves, lagartos, sapos, marimbondos
-caçadores, etc. Por isso, embora se
jam muito prolíficas, com centenas de 
ovos guardados em ooteca ou casulo, 
não chegam a ser abundantes. A si
tuação se altera, entretanto, quando o 
homem persegue e elimina aquêles ani
mais controladores do número de ara
nhas. É interessante notar que no am
biente rural até mesmo galinhas são 
eficientes . controladoras de aranhas. 

Pequenas mas facílimas de reco
nhecer, as viúvas-negras têm de um a 
um e meio centímetro de comprimento 
(os machos menores) e o abdome tí
pico, globuloso e com a parte traseira 
pontuda e dirigida para baixo. As per
nas são robustas e mais compridas que 
o corpo, sendo as do terceiro par um 
pouco menores que as outras. A côr 
típica é negra com manchas verme
lhas, variando muito e chegando o ne
gro a cobrir todo o corpo (como nas 
fêmeas velhas). Já as encontramos 
todavia com colorido castanho-escuro., 
com desenhos claros e irregulares. 

A peçonha, reconhecidamente for
tíssima, é uma das mais violentas da 
natureza, se considerarmos o pequeno 
tamanho da aranha, em relação à gra
vidade dos efeitos. É muito provável 
que uma criança ou um adulto debi
litado morram algumas horas depois 
de uma picada se não tomarem sôro 
especifico (que já está sendo fabricado 
pelo Instituto Butantã, em São Paulo). 
Porém, isto pode também acontecer 
com uma picada de cobras peçonhen
tas, escorpiões, lacraias, caranguejeira 
e aranhas armadeiras, que ·são muito 
mais comuns que as viúvas-negras. 

No país onde se assinala o maior 
número de acidente em latrodectismo 
(picadas de viúvas-negras) ou seja, nos 
Estados Unidos, os casos mortais não 
atingem mais do que 5% do total de 
acidentes . No Brasil, foram anotados 
cêrca de 7 casos de acidentes, nenhum 
fatal, desde 1947, quando foi registrada 
pela primeira vez a presença da viúva
-negra, já então chamada pelos pesca
dores de Itáipu, estado do Rio, de 
aranha-barriga-de-tento. · · 

Quanto a soluções para êste pro
blema, podemos repetir no~a -sugestão 
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publicada na imprensa em 30 de julho 
qe 1961, que acreditamos ser a única 
p.ermanente e mais econômica: cQm
bate biológico, protegendo-se e reintro
duzindo-se os animais que se mitrem 
das aranhas, nos locais onde ocorram 
mais adensadas; catação dos exem
plares, enviando-os para os institutos 
especializados para fabricação de sôro 
fresco . Fomos e continuamos sendo 
contra a aplicação de inseticidas, lan
ça-chamas, derrame de óleo, queima, 
etc., por serem soluções teóricas, anti-

-ecológicas, anti-econômicas e de re
sultados problemãticos, quando não 
desastrosos, pois introduz-se um des
controlado desequilíbrio biológico . 

Nossas viúvas-negras são provàvel
mente de uma variedade cuja peçonha 
é muito menos virulenta. que as formas 
norte-americanas, o que explicaria a 
absoluta falta de casos mortais de 
empeçonhamento até hoje em dia. E 
repitamos, o Instituto Butantã jã fa
brica o único sôro capaz de neutralizar 
a peçonha . 

Caracterização do território fl.o estado da Guanabara * 
II - SITUAÇÃO. DEMOGRAFICA 

1. POPULAÇÃO ....,.... :NA. DATA DOS CENSOS DE 1940, 1950 E 1960 

ABSOLUTA 

1940 - 1 764 141 

1950 - 2 377 ~51 

1960 - 3 307 163 

INCREMENTO (%) 

1940/50 . ........ 34, 76 

1950/60 ........ . 39,11 

2. POPULAÇÃO, NA DATA DOS CENSOS •· DE 1950 E 1960, 

SEGUNDO OS DISTRITOS E AS CIRCUNSCRIÇÕES 

POPULAÇÃO INCREMENTO 

DISTRITOS E_ CIRCUNSCRIÇÕES 

1950 

ESTADO .••••..............••..•.•......••......••.•••••.••.• 2 377 451 

: l .• Diotrito. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. • .. .. . . . 84 044 

Candelária ...................................................... . l 069 

São José: .............................. . ....................... . 6 684 

Santa Rita ... .... ...... ................. ..... -· ............. : . .. 9 567 

São Domingoo ......................... . ........................ . 3 521 

.Sacramento .. ....... ... ......................................... . 5 865 

Ajuda .... ............................................ .. .. .. ... .. 11 103 

Santana . .....................•...............•.......... .• ...... 14 911 

Gamboa .......... .. .............. .. ............................ . 31 32f 

2.• Di•trito .............. ...... ............... .. .. .... . ... ...... . .. . 149 927 

Espírito Santo .. .... ......... ............. .. ................. _. .. . 37 227 

Rio Com~rido ................................................. .. 70 979 

1 Engenho Velho ............ . .............. , ........ .... .... ; • .... 41 721 

• conclusão ão número anterior ão Boletim Geográfico. 
FONTE - Anuário Estatistl~o ão Estado àa Guanabara, 1961/ 62 . 
ADAPTAÇÃO - Por Luiz àe Gonzaga àa Silva Cruz, ão CNG . 

(%) 

1960 1950/60 

3 307 163 38,11 

65 048 - 22,60 

435 - 59,31 

4 696 - 29,74 

9 388 - 1,87 

2 149 .- 38,97 

3 19.6 - 45,51 

5 332 - 51,98 

10 835 - 27,34 

29 017 - 7,36 

160 715 7,20 

31 515 - 15,30 

83 890 18,20 

45 304 8,59 

NOTA - "Os resultados apresentados correspondem ao número àe pessoas Inscritas noa 
.instrumentos àe coleta, os quais consignaram, além das pessoas .presentes ão domicilio recenseado, ·os moraàor~s que, eventualmente, à_êle se achavam ;afsstados na de.ta ão re_censeamento". 
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2. POPULAÇÃO, NA DATA DOS CENSOS • DE 1950 E 1960, 

SEGUNDO OS DISTRITOS E AS CIRCUNSCRIÇÕES 

891 

POPULAÇÃO INCREMENTO 

DISTRITOS E CIRCUNSCRIÇÕES 
(%) 

1850 1960 1850/60 

3 .• Distrito ................ .. .......... .... .. , ........... . ......... . 181 247 219 98ó 21,37 

Santo Antônio ................ ... ........... .... ...... ....... ... . 26 951 22 477 - 16,60 

Santa Teresa ...... . .......... ... ..................... ... .. . .... . 71 733 83 215 16,01 

Gl6ria ........... ...... . ... ......... .. ............. . ............ . 82 563 114 293 38,43 

4 .• Distrito .. ................... . . . ............. ... .. . .. . . .... ..... . 147 869 201 506 36,27 

Lagoa .... .............. ... ... ... . .. .. .. ........ . ....... ........ . 59 460 70 494 18,56 

Gávea .. . ...................... .... ..... . ............... .. ..... . 88 409 131 011 48,19 

6.• Distrito ...... ..... ....... .. . .. . ... .. .. .. .. ...... . .. .... ... .. .. , . 129 249 240 347 Bó,96 

Copacabana .. . .... ...... ...... .. ..... .... ...................... . 129 249 240 347 Bó,96 

6. • Distrito ............... ....... .. .. .. ..... ...... : ...... . ... . ...... . 76 605 78 002 1,82 

Bilo Crist6vi!o .. ......... . ...................................... . 76 604 78 00'2 1,82 

.7 •0 Distrito ...... .. ....... , .............. ...... ....... , ............ . 80 ou 107 074 33,82 

Tijuca ................. .... ..... .... ... .. .... .... .......... .... . 80 ou 107 074 33,82 
. .. 

8.0 Distrito .................... .. .. . , .............................. . 239 157 28ó 343 19,31 

Andarai.. ................................ ..... . . .......... : .... . 116 180 139 547 20,11 

Engenho Nôvo .................. .. ........ : ..................... . 122 977 145 796 18,56 

9.0 Distrito .......................... ..... . .... ... . ............ .... . 281 726 338 283 20,08 

84 601 1 103 957 22,88 

86 163 106 207 23,26 

110 962 128 119 15,46 

Mêier ........... . . ... ... . .. .... ......... .... . .. ............ ... . . 

Inhaúma . ..... . ........... ..... ...... .... ............. ... ...... . 

Piedade ... . ........................ . ... ......... . .. .. .......... . 

10.• Di•trito ........ ...... ... . ................... ... .................. . 379 624 574 045 51,21 

! rajá ................. .. .... ..... ........ ... .. . . .. ...... ... ... .. . 123 234 182 818 48,35 

Pavuna ...................... .... ....... ... .. .. .. .... .... . ..... . 98 594 183 027 85,64 

Madureira .... .. .... , ... ...... .... ...... : .... . .... , ... . , ..... , .. . 157 796 208 200 31,94 

11.0 Distrito . ........ .. ...... . .. . .. ....... .. , . ...... .. .. . . ..... , .... . 140 628 182 772 29,97 

Penha ................... ...... . . ............ . .... .. ....... . .... . 140 628 182 772 29,97 

12.0 Distrito ............... ... ................... . .... .' . .. . ... . . .... . 107 093 193 792 80,96 

Jacarepaguá .... .... ...... ....... .. ........... ... ... ...... .. .. .. . 107 093 193 792 80,96 

13 .• Distrito ........... ..... . .............. . . ...... . .. .. ......... . .. . 226 312 381 398 68,53 

A~chieta .................. . ... . . .. ...... . . . ........... . . . . .. ... . 75 600 139 soo S4,92 

Realengo ......................... .. ........... . .. .. ......... .. . . 150 712 241 598 60,30 

14.0 Distrito .... .. .. .... .... ......... ........ ..... ......... .. . . ... . . . 80 268 154 102 91,98 

Cam~o Grande ...... . ............ . ............ , ................ . 59 752 126 982 112,52 

Guaratiba ......... .. ........... .... ..... . ........ .. ............ . 20 516 27 120 32,19 

15.0 Distrito ................. .... ..... . ................ .. ........... . 31 564 49 377 56,43 

Santa Cruz .................. , .................................. . . 31 564 49 377 56,43 

16.0 Distrito .. ........................ . . , .. .. ... ... .... . .. ........ .. : 39 957 68 643 71,79 

Ilhas ........................................................... . 39 957 68 643 71,79 

População em trânsito ....... ....... .... ...... .... .. . ....... . ... .. 2 171 6 732 210,909 

FONTE: Berviro Nacional de Recenseamento. 
• Os resultados do Censo DemogrÍICico de 1966 correspondem ao número de pell90a8 inscritas nos instrumentos de cole!&, os quaia 

consignam, além das pessoas presentes no domicílio recenseado, os moradores que, eventualmente, dê lese achavam afastados na dala 
do recenseame:ito. 
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3 . POPULAÇAO, DENSIDADE DEMOGRAFICA E DOMICiLIOS NA DATA DO 
CENSO DE 1960, SEGUNDO AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS POPULAÇÃO DENSIDADE DOMICÍLIOS (habitantes) (hab/km•) 

- ----
I - ZONA PORTUÁRIA - Caju, Vila Guar1mi, Gamboa, Banto 

Cristo e Praça. Mauá. , .................... , ........ ... ... . .. 62 212 9 100 14 100 

II - ZONA COMERCIAL - Castelo, Centro, Lapa, Estácio, Mangue, 
Praça da Bandeira e Aeroport~ .... . ...... . . . .... . . ....... . .. . 76 250 11 785 12 808 

III - Rio Comprido, Santa Teresa e Catumbi. . . .... ..... ..... .... . . 143 496 18 350 33 137 

IV - Botafogo, LaranJeiras, Catete, Flamengry e Gllria .•.. . ' ... . .. 215 222 18 490 50 813 

V - Copacabana, Leme, Urca e Praia Vermelha .. ........ . ......... 200 496 26 140 51 370 

VI - Lagoa, Ipanema, Leblon, Jardim Bot&nico, Gávea e São Conrado 140 R96 6 321 32 530 

VII - São Cristóvão, Benfica, Mangueira e Triagem ....... ... ....... 94 090 9 055 19 069 

VIII - Alto da Boa Vista, Muda da Tijuca e Engenho Velho .. ...... .,. 146 952 3 225 31 814 

IX - Vila Ieabel, Anelara!, Grajaú e Maracanã .. . ........... . ....... 154 000 12 125 34 071 

X - R"1!lo.•, Bonsucesoo, Olaria, Higienópolis. Mangui'nhos e Estação 
de Pedro Ernesto . .......................... . ..... . . ... ..... . 193 050 8 735 41 456 

XI - Penha, Cordcrril, Vigário Geral, Braz de Pina, Parada de Lucas e 
Circular . . .. , ........ , .. , .......... . , ....... ,,., . ..... . . ... . 201 055 10 082 43 988 

XII - Mêier, Jacarezinho, Cachambi , Abolição, Estações da E.F.C.B -
São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Nôvo, 
Silva Freire, Todos os Santos, Engenho de Dentro, Encantado, Pie-
dade (tôc!as do lado direito) Ramal do Rio D'Ou~o e Linha Auxiliar 
Estações de: Dei Castilho, Inhaúma, Engenho da Rainha, Engenho 
do Mato, Cintra Viciai, Terra Nova, Tomaz Coelho e Cavalcânti 186 738 10 695 62 876 

XIII - Engenho Nôvo, Lins Vasconcelos, Boca do Mato e as Estações da 
E.F.C.B. - São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, 
Silva Freire, Todos os Santos, Engenho do Dentro; Encantado, 
Piedade (lado esquerdo) . ... . ................................. 172 519 9 300 38' 288 

XIV - !rajá, Pavuna, Coelho J'iet<>, Vila d& Penha, Vicente de Carval.J10, 
Roch& Mir&nda, (parte) Barros FHho - Linha Rio D'Ouro - Es-
taçõee de: Colégio, Coelho Neto, Acari, Turiaçu, Honório Gurge!, 
Coeta Barros (lado direto da Linha AuxililU") . . ..... . . .. ....... 244 012 6 755 51 517 

XV - Madureira, Quintino, Bocaiúva, Casca.dura, Os'"'aldo C!'uz, Bento 
Ribeiro, Marechal Hermes (parte), Rocha Miranda, Guadalupe, 
Ricardo de Albuquerque, Anchieta e as Eetaçõee de: Magno, Turi-
alu, Rorba Mir&nda, Honório Gurgel, Barroe Filho, Costa Barros 
( inha Auxiliar, lado esquerdo) .. .... .. . ... .......... . ..... .. . 317 845 7 176 66 381 

XVI - Jacarepaguá, Praça Sêca, Vila Valqueire, Taquata, Freguezia, 
Muzema, Camarim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Piab&e, 
Reoreio doe Bandeirantes, Marapendi, Barra da Tijuoa, Zona Rural 140 929 I 509 31 932 

XVII - Bangu, Deodoro (parte), Vila Militar, C.I. M:<galhães Bastos, 
Realengo, Padre Miguel, Senador Gamará, Campo dos Afonoos e 
Bai.rro Sulaoap . ............................................. 233 951 2 198 45 998 

XVIII - Campo Grande, Santissimo, Augusto Vasconcelos, Tnhoaiba, Kos-
moe, Mend~nha, Campinho, Rio da Prata, Monteiro, Pedra de Gua-
rJ!tiba, TJha e llarra de G~ratiba ............................ 147 991 502 28 842 

XTX - Santa Cruz, Paciência, Palmares, Sepetiba, Zona Rural. .... .. .. 59 685 375 11 18& 

XX - TJha do Governador.· .. .' .. , .. , .................... . . . ... . .... li6 121 1 673 li 287 

XXI - Paquetá ... ........... . ............................. ... ..... 3 867 a 547 614 

Outras ilhas e tripulantes de navios da armada.' ..... ..... ..... 8 655 - 68 

População em trânsito .... ................ . ........... . ...... 6 732 - -

TOTAL . ················································ 3 307 163 2 824 714 145 . .. 
FONTE: Divisão de Estatíotica. 
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Outras ilhas e trtpulantes de naV'l.os da Arme.da - 8 655. 
População em trânsito - 6 732 . 
TOTAL; 3 307 163 . (Fonte: Coordenação de Planos e Orçamentos e Serviço de Cartografia do estado da Guanabara) 
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4. POPULAÇÃO E DOMIC1LIOS - INCLUSIVE DAS FAVELAS - EM 1960, 
SEGUNDO AS ZONAS E CIRCUNSCRIÇÕES CENSITARIAS 

Quadro comparativo 

FAVELAS 
ZONAS E POPULAÇÃO TOTAL 

CIRCUNSC,RIÇÕES TOTAL DE 
N6mero N6mero CENSITARIAS DOMICÍLIOS Localização de de 

habitantes dornlcilloe 

ESTADO . .................. 3 307 163 714 145 147 337 412 70 353 

Zona do Utoral. ..................... 355 485 84 930 26 55 906 11 420 

Barra da Ti'juca ... ........... 2 580 545 
Copacabana .................. .. . 167 383 44 099 3 7 158 1 512 
Gâve& .......................... 38 469 7 818 10 8 669 1 630 
lp&oema .................... .... 48 863 11 235 1 3 332 650 
Laeoa .... ....................... 13 897 2 806 1 5 834 1 272 
Leblon ........ .................. 35 987 8 019 7 s 597 1 948 
Leme ... ........................ 18 267 4 266 2 3 542 696 
Niemeyer ................ ....... 20 344 4 151 2 17 774 3 712 
Pedra de Guaratiba .............. 3 298 651 
Sepetiba ............. ........... 6 397 1 340 

Zona da Bafa de Guanabara ......... . 945 598 212 819 60 134 932 28 529 

Orla Norte . ....................... 515 776 110 545 47 111 MO 23 435 

Benfica ......................... 26 307 5 182 3 5 776 1 259 
Boosucesso ...................... 66 645 13 339 14 29 802 5 917 
Brás de Pina .................... 55 505 li 949 7 7 334 1 473 
Caju ............................ 16 983 3 144 6 9 434 2 07! 
Cordovil. ....................... 42 334 9 071 2 2 557 519 
Higieo6polis ..................... 17 652 4 123 1 2 213 513 
Olaria ........................... 60 907 13 094 1 399 98 
Penha .......................... 68 410 15 605 4 14 687 3 19á 
Ramos ....................... .... 56 775 12 1rn 4 12 261 2 541 
São Cristóvão .... .. ............. 67 783 14 487 2 17 885 3 835 
Vigário Geral. ........... ... ... 36 475 7 832 3 9 192 2 011 

Orla Central. .................... . . 186 237 47 514 6 12 177 2 608 

Centro .......................... 68 122 18 424 
Gamboa .. ....... ........... ..... 33 950 7 524 4 949 1 160 
Mangue . . ....................... 26 942 6 412 
Santa Teresa .................... 67 223 15 164 7 228 1 448 

Orla Sul. ......................... 233 585 54 860 7 11 215 7 486 

Botafogo ........................ 91 882 21 003 3 9 105 2 040 
Catete .......................... 24 800 6 786 1 520 119 
Flamengo ....................... 50 997 • 13 170 
Laranjeiras ...................... 06 511 11 980 1 590 327 
Urca .......... .. ........... ..... 9 395 1 921 

Zona da Tljuca ...................... 363 460 79 806 20 63 567 13 468 

Alto da Boa Vista ............... 5 969 887 1 685 114 
Andara!. ........................ 50 609 11 323 2 7 511 1 620 
Grajaú .......................... 27 739 6 199 1 535 103 
Maracanã ...... ........ ......... 61 867 14 243 1 10 9$7 2 316 
Rio Comprido ................... 66 112 14 162 6 22 571 4 788 
Tijuca ................... ....... 101 103 21 830 6 16 382 3 469 
Vila Isabel. ..................... 50 061 10 862 3 4 926 1 058 

Zona do Méler ........ ............ .. 428 020 94 598 18 43 722 9 028 

Aboli~ão ........................ 28 423 6 669 .. 
Cacbambi ............. .. ........ 28 470 6 401 
Dei Castilho .................... 28 531 6 261 
Encantado ...................... 25 126 5 753 1 118 234 
Engenho da Rainha . .... - ....... 26 822 5 649 1 7S4 358 
Engenho de Dentro .............. 40 439 8 826 
Engenho Nôvo .................. 45 061 10 245 6 8 052 1 .758 
fohaúma ........................ 30 746 6 841 1 287 59 
Jacare•inho ...................... 23 004 • 4 653 1 23 004 4 653 
Lins de Vasconcelos .............. 29 2291 6 174 8 9 477 1 966 
Mêier ... ................. ..... .. 50 203 11 085 
Piedade ......................... 30 927 7 219 

· Riacbuelo ............... ; ....... 39 039 8 820 
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4. POPULAÇÃO E DOMICiLIOS - INCLUSIVE DAS FAVELAS - EM 1960, 
SEGUNDO AS ZONAS E CIRCUNSCRIÇÕES CENSITARIAS 

Quadro comparativo 

ZONAS E 
CIRCUNS~RIÇÕES 

CENSITARIAS 

Zona de Madureira .. ............ ... . 

Bento Ribeiro ................... 
Cnscadura ....................... 
Cavslcante ...................... 
Guadalupe ............... , ...... 
Madureira ....................... 
Marechal Hermes .... ..... ....... 
Osvaldo Cruz .... ................ 
Quintino Bocaiúvs .............. . 
Rocha Miranda .................. 

Zona de Jacerepaguli .. ........ .. ..... 

Freguesia .... .... ................ 
Praça Sêca ...................... 
Taquara ... , .................... 
Valqueire ....................... . 

zona de Campo Grande .............. 

Bangu .......................... 
Campo Grande ... ............... 
Cosmos ......... , ............... 
Magalhães Bastos ............... . 
Padre Miguel.. .................. 
Realengo ......... ....... ........ 
Santa Cruz ...................... 
Santíssimo ... ... ................ 

Zona de lrajli . . .. ................... 

Coelho Neto ..................... 
Jrajá ........... . .. . ............. 
Vicente de Carvalho ............. 
Vila da Penha .................. . 

Zona de Anchieta .................... 

Anchieta . ........ ............... 
Barro. Filho .. ..... .............. 
Pavuna ........................ . 
Ricardo de Albuquerque .......... 

Ilhas .. .......... ............. ..... 

Governado~(• Cidade Universitária) 
Paquetá ......................... 
Outras (incluaive tripulantes de na-

vios da Armada) .. ............. 

Zona Rural. ......................... 

População em Transito ..... ........ 

. 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

333 694 

41 279 
22 42G 
33 328 
36 480 
46 697 
34 572 
34 624 
31 408 
52 880 

109 467 

39 257 
29 140 
20 539 
20 531 

367 461 

66 576 
78 680 
29 276 
32 484 
58 R92 
59 601 
31 892 
10 060 

169 403 

40 953 
67 089 
40 506 
20 855 

77 445 

22 148 
19 903 
19 134 
16 260 

68 643 

56 121 
3 867 

8 655 

83 755 

6 732 

TOTAL 
DE 

DOMICÍLIOS 

70 309 

8 532 
4 924 
7 094 
6 051 

10 561 
7 098 
7 683 
6 745 

11 621 

21 600 

7 827 
5 638 
3 882 
4 253 

72 261 

13 913 
15 624 
5 849 
6 326 

11 227 
11 672 
5 817 
1 833 

35 541 

8 120 
14 017 
8 528 
4 576 

16 006 

4 558 
4 075 
3 915 
3 458 

11 969 

11 287 
614 

68 

14 408 

FONTE: Anuário Estatístico do Estado da Guanabara, 1961/62. 
ADAPTAÇÃO: Por Luiz de Gonzaga da Silva Cruz, do CNG 

Localização 

-:' 

6 

2 

FAVELAS 

Número 
de 

habitantes 

6 497 

1 468 

2 465 

387 
746 

1 431 

14 353 

2 017 

1 624 
1 597 

9 115 

8 950 

3 923 

5 027 

3 077 

3 077 

6 408 

6 408 

Número 
de 

domlcillos 

1 365 

302 

550 

72 
144 
297 

2 852 

411 

338 
345 

1 758 

1 823 

799 

1 024 

648 

646 

1 222 

1 222 

NOTA: Mais recentemente foram construídas a "Vila Aliança", a "Vila Kennedy" e outras habitações; algumas favelas foram 
extintas, como a do "Pasmado'' e a do "Esqueleto'' ,em Bot&fogo e Marac&nã, reepectiyamente, e, outrossim, novas favelas surgiram. 

OBSERVAÇÃO: "0 SNR define como favela o aglomerado humano localizado em área não urbanizada, constitu!do de habi· 
tações rústicas ou improvisadas, desprovidas de melhoramentoe públicos, conatruídas em terras de terceiroe (do govêrno, de parliculerfl 
ou de domínio não definido)", 
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5. POPULAÇÃO E DOMICtLIOS DAS FAVELAS, COM DISCRIMINAÇÃO DAS 
CIRCUNSCRIÇÕES CENSITARIAS DE LOCALIZAÇÃO 

ESPECIFICAÇA O LOCALIZAÇÃO POPULAÇÃO DOMICÍLIOS 
-------

. ESTADO . .. .. ....................................... . 337 412 70 353 
t.ona do Litoral.. .. ... ..... . ........... . ........... ." ......... . 

Morro da Saudade .... ...... .. .......................... . . 
Morro de São João ..... ... ............... . .... . ......... . 
Morro do Pavão. .. . .. . . . . . . . ............. . ............ , . 

55 906 11 420 
Copacabana 4 980 1 088 
Copacabana 1 074 196 
Copacabana 1 104 228 

Favela Artur Araripe .. ... .......... , .................. , . . 
Favela Chácara do Cabeça ..... .. . . . .. . .. ............... . . 
Favela do Parque da Cidade ... . ........... . ... .. .. , .... , . . 
Favela do Parque Proletário da Gávea . . .... , .............. . 
Favela Major Rubens Vaz .... . . . . • . .. . .. .. .............. . 

Gávea 82 23 
Gávea 207 36 
Gávea 711 135 
Gávea 6 ~73 1 208 
Gávea 115 18 

Favela Monte Cario ... .. ............. . .... . ........... .. .. 
Morro da Vi la Floresta .. .. ............................... . 
Morro de Santa Marinha ................................. . 
Favela da Coréia (Morro do MArtelo) ...... . , ............. .. 
Favela do Sossêgo (Morro do Martelo) . ....... • ............. . 

Gávea 79 12 
Gávea 201 36 
Gávea 78 14 
Gávea 172 26 
Gávea 641 122 

Morro do Cantagalo .................................. , .. .. Ipanema 3 332 650 
Morro da Catacumba .................................... .. 
Favela Bartolomeu Mitre ...... ..... ...................... . 
Favela da Praia do Pinto . . ............................... . 
Favela da Sambaíba ................... .............. ..... . 

Lagoa 5 834 1 272 
Lebon 228 31 
Lebon 7 166 1 457 
Lebon 177 34 

Favela Getúlio Vargas ..... . . . . . . .. . . . . . . • . . . . ........... . Lebon 413 106 
Favela Ilha dns Dragas ............................. : • ..... 
Favela Jóquei Clube . ............... . ................. . . . 

Lebon 1 217 234, 
Leblon 93 19 

Morro da Chácara do Céu ................................ . Lelllon 203 67 
Morro da Babilônia ......... . ..... .. ..................... . Leme 2 653 519 
Morro do Chapéu Mangueira .............. . .............. . Leme 889 177 
Favela Jardim Vidigal.. .. ................................. . Niemeyer 2 981 60.~ 
Morro da Rocinha .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . Niemeyer 14 793 3 107 

Zona da Baía de Guanabara .................................. , 734 942 28 529 
Orla Norte ....•.................•.......................... ))) 540 23 435 

Favela da Vila União .................................... . Benfica 516 126 
Favela Parque da Alegria . ............ , ....... , ... , ...... . . Benfica 1 737 385 
Morro do Tuiuti ... ..................... . ................ . Benfica 3 523 748 
Favela Baixa rlo Sapateiro ............................... . Bonsucesso 7 673 1 533 
Favela da Maré . ... . ..... . ..... . ................ .. ....... . Bonsuce880 3 357 710 
Favela da Perereca ....................... , ............... . Bonsucesso 388 80 
Favela da Varginha ................... ~ .................. . Bonsucesso 887 182 
Favela de Manguinhos ............... , .................... . Bonsucesso 1 91)() 324, 
Favela do Amorim ... . . . . . . . . . . .. . . . .................... . Boosuce!'so 1 213 259 
Favela do Parque Proletário .............................. . Honsucesso 5 353 979 
Favela do Rala Côco ...... ..... , ......................... . Bonsucesso 375 79 
Favela Estrada do Galeão ................................ . Bonsucesso 79 23 
Favela João Ooulart . . ............. .. .................... . 
Favela Nossa Senhora dos Navegantes . . .. . ....... : .... , ... . 

Bonsucesso 496 97 
Bonsucesso 98 17 

Favela Nova Brasília ........ , ... ,., ..................... . . Bonsucesso 4 336 903 
Morro da Cova da Onça. . , .................... , . , ... , , . . . Bonspcesso 504 103 
Morro do Timbaú ..... , ........... , ..................... , .. Bonsucesso 3 143 628 
Favela Braz de Pinha ............................. , ... , .. . Bra1 de Pina 865 190 
Favela Japegoá .. .. ...................................... . Braz de Pina 565 118 
Favela João Cândido ........... . : . ....................... . Braz de Pina 2 137 421 
Favela da Penha Circular .... ... .. .. . ... . . ................ . Braz de Pina 995 195 

~r%ª .Z:ª~:i! "i·Aii~& :::::: : ::: : : : : : . : : :: ::: : : : : : : : : : : : : Braz de Pina 1 379 263 
Braz de Pina 154 30 

Morro do Sereno ....................................... . . . Braz do Pina 1 239 256 
Favela da Nova Brasília ................................. . . Caiu 820 177 
Favela do Pau Rolou .................. : .............. : . .. . Caju 142 28 
Favela Parque Arará ..................................... . Caju 2 783 574, 
Favela Parque Proletário n.• 2 .......... . ................. . Caju 1 927 384 
Favela Quinta do Caiu .......... . .... . .................... . Caiu 2 738 659 
Morro de Silo Sebastião .... ... .......................... . Caju 1 024 252 
Favela da Barra Mansa ..... . . . . .. ....................... . Cordovil 152 37 
Favela da Rádio Nacional. ....... . .. . .................... . Cordovil 2 405 482 
Favela do Expedicionário . ................................ . Hil!ienópolis 2 213 513 
Favela do Trole .. ..... . ......... . . . ... . .................. . Ola.ria 399 9S 
Fnela da Sêea Maré .. .. .. ... ........................... . . Penha 1 293 263 
Favela da Vila Proletária da Penha ...................... . . Penha 11 727 2 577 
Favela Marcílio Dias ... . .....•........................•... Penha 878 192 
Morro do Caracol. .... . . . ... . ............................ . Penha 789 163 
Favela de Ramos ............... . ........................ . Ramos 6 609 1 333 
Favela Ruth fo'erre ira .. . . .... .... . ........................ . Ramos 829 202 
Morro do Alemão . ........... . ....... , ......... · .......... . Ramos 3 284 687 
Morro São Sebastião .. .. ...... .. . .. .......... . ........... . Ramos 1 539 319 
Favela Barreira do Vasco ... . . . . ...... . ...... . ......... . .. . São Cristóvão 6 931 1 185 
Morro da Mangueira ........ . ............................ . Silo Cristóvão 11 954 2 650 
Favela de Parada de Lucas ........ . ...................... . Vigário Geral 1 533 337 
Favela de Vigário Geral. ... ........ . ..................... . Vigário Geral 4 231 907 
Favela do Centro . •.. . •.... . ..• .••.. ..•.. . ....... . .. . ...• . Vigário Geral 3 426 767 
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5 . POPULAÇÃO E DOMIC!LIOS DAS FAVELAS, COM DISCRIMINAÇÃO DAS 
CIRGUNSCRIÇ~ES CENSITARIAS DE LOCALIZAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

Zona da Bafa de Guanabara . ...... . . . ......... .. ........... . .. 

Orla Central ... . .. . .............. .. .......... ........ ...... . 
Morro d• Fovela ... ....... .. ............................. . 
Morro do Gomboa .. ...... . . . . . ............ . ............ .. 
Morro Cândido de Oliveiro ... .. ... .... , .................. . 
Morro d• Coroa . . .............................. . ....... . . 
Morro do Eecondidinho ................ . .................. . 
Morro doe Prazeres . ......................... , .... . ...... . 

Orla Sul ......... . ...... . .... . . . .......... . ..... ... ....... . 
Morro de Don• Marta ... .. ... ; ............ . ............ .. 
Morro do Paomado ....... .. ........ .. ......... .... .... .. .. 
Morro Mocedo Sobrinho .................. ..... ... . ...... . . 
Morro Novo Cintro ....................... . ... . .......... . 
Morro Azul.. ...... . .... . ...... ........ ... . .. ..... ..... .. . 
Morro de São Judas Tadeu ..................... .. • .... , ... . 
Morro do Cêrro Corá .... ; .........•........•............. 

Zona da Tijura . . ...... . . . .. . ............................. .. 
Morro de Mata Machado . ................ .. ........... , .•• 
Morro da Saudade ............... . .. . .......... . ......... . 
Morro do Andara!. ....... . . ... . ....... , . .... .. ......... .. . 
Morro do Grajaú . .. ... ..... . ....... . .................... . 
Favela do Esqueleto . . .... . .. .. . . .............. ... ........ . 
Morro da Santa Caoa ..................................... . 
Morro de São Car!oe ..................................... . 
Morro do Acomododo ...•. : ... . .................. . ....... . 
Morro do Biepo . . .. .. . . . .... .. .............. .... ......... . 
Morro do Queroeene ...... . ................ . ......... .. ... . 
Morro do Turano .. .. . . ... . .. . ........................... . 
Morro da CllSB Branca ........................ ..... ...... . 
Morro da Formiga . .. .................................... . 
Morro do Borel. .... .... . ..... . ....... . ....... , .......... . 
Morro doe Afonsoe .. . . . . .............. . ........... .. ...... . 
Morro do Salgueiro ... : .. . ............................... . 
Morro doe Trapicheiroo .................................. . . 
Morro do Jardim .............................. . ........ . 
Morro do Macaco . ... . . . ............ . ...... ... . ... ...... .. 
Morro do Pau Bandeiro ..... .. .................... .. ..... .. 

Zona do Méler .... ...................... . .................... . 
Serra do Padilha .................. . ............ . ... , ..... . 
Morro do Urubu .............. .. ............. . . ... ...... .. 
Favela Céu Azul.. ....... . ............................... . 
Morro da Bacio ................... . ........... ..... ... . . .. 
Morro da Matriz . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ................. . 
Morro do Encontro ................................... : .. . 
Morro do Quieto ............................... ... ....... . 
Morro São João . ...... . ................... •.... .......... 
Morro do Engenho da Rainha . ........................... . 
Morro do Jocarczinho ....... "' ........................... . 
Morro Araújo Leitão....... . ...... . . . ............ .. ..... . 
Morro da Cachoeira Grande ................... : ......... . . 
Morro da Cachoeirinha .. . ...... . ..... . ......... . ......... . 
Morro de Dona Francisca ... ...... . . ..................... .. 
Morro do Bairro de Santa Terezinha., .................... . 
Morro do Barro Vermelho .. ..... . . ... .......... .. ........ . 
Morro do Gambá (Nooea Senhora da Guia) .. .... . ....... . . . 
Morro doe Pretos For roe ............. .... .. ... . ........ . .. .. 

Zona de Madureira ... . . .. .. . . . .. .. ......... . ....... ........... . 
Favela !lo Muquiço ..... .. ... . .... . ..................... .. 
Favela do. Campo da "Light" . ... ............... . ......... . 
Favela Fico de Alta Tens!M> ...................... . ........ . 
Morro de São José .. .... , : .............................. .. 
Morro do Sossêgo ................... ... ................. .'. 
Favela da Vila Nova .................................. .. .. 
Motro do Buriti. .......... , ..... . ................ .. ..... . 
Favela da Vila Santa ................... , ................. . 
Morro do Faz Quem Quer ....................... . ........ . 

Zona de Campo Grande ...................................... . 
Favela da Coréia .................... . .......... .... ..... .. 
Favela Ubatã ... .. ........ .. ... . .... . .......... ... ....... . 
Favela de Coemos .. .. .. . ... ............................. . . 
Favela Curral das ~&uao .. .......................... .. .. .. 
Favela do Formigueiro .. : .... ........... .. ............ .. .. . 
Favela do Vint6m ... .. ...... .. . ........ .... .......... . .. . . 

LOCALIZAÇÃO 

Gamboa 
Gamboa 
Santa Teresa 
Santa Teresa 
Santa Teresa 
Sonta Teresa 

Botafogo 
Botafogo 
Botafogo 
Cate te 
Lar&ojeiras 
Laranjeiras 
Laranjeiras 

Ali.; da Boa Vista 
Audaraí 
Andoraí 
Grajaú 
Maracanã 
Rio Comprido 
Rio Compri<lo 
Rio Comprido 
Rio Comprido 
Rio Comprido 
Rio Comprido 
Tijuca 
Tijuca 
Tijuca 
Tijuca 
Tljuca 
Tijuca 
Vila Ieabel 
Vila Isabel 
Vila Teabel 

Encantado 
Engenho da Rainha 
Engenho N ôvo 
Engenho N5vo 
Engenho Nôvo 
Engenho N ôvo 
Engenho Nôvo 
Engenho 1'ôvo 
Tnbaúma 
Jacarhinho 
Lin• Vaaconceloo 
Lins Vasconcelos 
Lins Vasconcelos 
Lins Vasconcelos 
Lins Vaaconcelos 
Lins Vasconcelos 
Lins Vasconceloe 
Lins Vasconcelos 

Bento Ribeiro 
Madureira 
Madureira 
Madureira 
Marlureira 
Oswaldo Cruz 
QuintÍno Boeaióva 
Rocha Miranda 
Rocha Miranda 

Bangu 
Bangu 
Coemos 
Magalhães Bastos 
Magalhãell B&"Jtos 
Realengo 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS 

12 177 2 608 
2 945 678 
2 004 482 
1 103 217 
2 179 445 
1 77g 352 
2 167 434 

11 215 2 486 
3 135 696 
2 567 625 
3 403 791 

520 119 
1 088 224 

107 21 
395 82 

63 567 13 468 
685 114 

1 902 407 
5 609 1 213 

535 103 
10 957 2 316 

328 85 
9 956 2 110 

235 48 
1 504 • 307 
6 864 1 466 
3 684 772 
1 339 228 
5 462 1 435 
1 683 1 366 

613 134 
6 119 1 270 

166 36 
l 051 225 
2 161 464 
1 714 369 

43 722 9 028 
1 JJ R 234 
1 784 358 
1 237 263 

191 39 
1 287 305 
1 070 226 
1 666 382 
2 601 543 

287 59 
23 004 4 653 

1 199 270 
1 713 332 
2 091 462 
1 734 338 

429 89 
1 256 264 

496 112 
559 99 

6 497 1 365 
1 468 302 • 

277 59 
340 97 
187 40 

1 661 354 
387 72 
746 144 
387 72 

1 044 225 

14 353 5 212 
703 783 

1 314 274 
1 624 338 
1 279 280 

318 65 
9 115 1 758 
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5. POPULAÇÃO E DOMICíLIOS DAS FAVELAS, COM DISCRIMINAÇÃO DAS 
CIRCUNSCRIÇÕES CENSITARIAS DE LOCALIZAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

Zona de lrajá ....................................... : ........ . 
Morro da União ......................................... . 
Morro do Juramento .................................... .. 

Zona de Anchieta ...................... .. ... .' .............. . . . 
Favela Fazenda Honório Gurgel. .......................... . 

Ilhas ........................................................ . 
Favela da 1 lha do Governsdor ................ .. .......... . 
Morro da Guariba ....................................... . 
Morro do "Bogie-Woogie" . ............................... . 
Morro do Dendê ................................. ........ . 
Morro do Tauá ......................................... .. 

FONTE: Serviço Nacional de Recenseamento. 

LOCALIZAÇÃO 

Coelho Neto 
Vicente Carvalho 

Barros Filho 

Ilha do Governador 
Ilha do Governador 
Ilha do Governador 
Ilha do Governador 
Ilha do Governador 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS 
-----

8 950 1 823 
3 923 799 
5 027 1 024 

3 077 646-
3 077 64& 

6 408 1 22Z 
691 118 

25 5, 
3 367 645 
2 213 428 

112 26 

6. POPULAÇÃO E DOMICÍLIOS, SEGUNDO AS ZONAS E CIRCUNSCRIÇõF.s 
CENSITARIAS, • E A SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO 

ZONAS E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO Número 
CIRCUNSC.RIÇÕES de 

CENSITARIAS Total Urbana 
1 

Suburbana Rural domlcllios 

ESTADO .................... 3 307 163 2 912 923 310 485 83 755 714 145 

Zona do Litoral. .................... 355 485 322 866 32 619 - 84 93(} 
Zona da Baia de Guanabara .......... 945 598 945 598 - - 212 919 

Orla Norte ........................ 515 776 515 776 - - 110 545 
Orla Central.. ..................... 196 237 196 237 - - 47 514 
Orla Sul.. ........................ 233 585 233 685 - - 54 860 

Zona da Tijuca ...................... 363 460 357 491 8 969 - 79 606 
Zona do Méier ...................... 426 020 426 020 - - 94 696 
Zona de Madureira .................. 333 694 333 694 - - 70 309 
Zona de Jacarepaguá ................. 109 467 - 109 467 - 21 600 
Zona de Campo Grande .............. 367 461 217 553 149 908 - 72 261 
Zona de !rajá ....................... 169 403 169 403 - - 35 541 
Zona de Anchieta .................... 77 445 77 445 - - 16 00& 
Ilhas ................................. 68 643 56 121 1 12 522 - 11 969 

Governador e Cidade Universitráia 66 121 56 121 - - 11 287 
Paquetá ......................... 3 867· 3 867 - 614 
Outras (inclusive tripulantes de na-

= 6 7321 

' vios da Armada) ............... 8 655 8 655 - 68 
Zona Rural.. ......................... 83 7551 83 755 - 14 408 

População em Trânsito ........... 6 732 - - -

FONTE: Serviço Nacional de Recenseamento. 
• As circunscrições censitárias e a delimitação das quadras urbano, suburbano e rural correspondem a critêriàs fixados pelo Servi~o 

Nacional de Recenseamento e constam da Sfoopse Preliminar do Censo Demográfico ecos Documentos Censitários, Sêrie C número i 

7. POPULAÇÃO ESTIMADA PARA A GUANABARA, NOS ANOS DE 1965 A 1970 

ANOS 

1965 .................................................................................. . 
1966 .................................................................................. . 
1967 ........................................ . ......................................... . 
1968 ............................ .. ................ .. .................................. . 
1969 .................................................................................. . 
1970 .................................................................................. . 

FONTE: Servico Nacional de Recenseamento. 

POPULAÇÃO ESTIMADA EM 
1.• DE SETEMBRO 

(1 000 Habitantes) 

3 857 
3 977 
4 102 
4 230 
4 362 
4 498 . 

NOTA: As estimativas foram feitas baseadas nos censos de 1950 e 1960 e na hipótese de constância da taxa mêdia geomêtrica 
anual de incremento no referido perlodo. 
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8 . POPULAÇAO PRESENTE NA DATA DOS CENSOS DE 1872, 1890, 1906, 1920, 
1940 E 1950, Sll'.:GUNDO SEXO E GRUPOS DE IDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 

ESPECIFICAÇÃO 

1 
1872 1880 1906 

(1.•·Vlll) (31·Xll) (20-IX) 

ESTADO ... ............... . .. ... ... 274 972 522 651 811 443 

Segundo o sexo 

Masculino . . .......... .. .... . . . ..•.. .. .. 168 766 293 657 463 463 
Feminino ... ... .. ................ .. ..... 116 206 228 994 347 990 

Segundo grupos de idade 

Menos de l ano .. ....... . ........... ... 5 060 11 144 18 140 

l ano ................................. 4 050 9 633 16 450 

2 anos . .... . ........... .. . .. .. ... ..... 5 125 10 490 19 885 

3 ª"°"" ............................ .. 4 862 11 210 18 552 
4 anoa . . .. ... ........ . .. .. ... .... .. ... 4 577 10 290 17 704 

5 a 9 anoa . .. . ...... . . .......... .. ... .... 28 010 50 822 83 885 
10 a 14 anoa ..................... . ..... ... . 26 256 50 743. 82 718 

15 a 19 anos ... .... .... ....... ......... .... 30 880 49 777 80 093 
20 a 24 anoa .. .. ..... .. ... ........... .... .. 29 445 68 340 91 337 

25 a 29 anoa ............ , ................... 32 624 55 020 83 232 
30 a 39 anos .... . .. .. ........ . ............. 48 786 85 417 124 603 

40 a 49 anos ...... ...... ... .......... .. ..... 31 817 58 944 84 072 
50 a 59 anos ..... .... . ....... .. . . .. ........ 15 161 34 150 44 563 
60 a 69 anos ... .... ... ..... . ............... 5 472 17 279 20 495 
70 a 79 anoa .. .. ..... .. .... .... ..... .. .... . 1 724 4 847 6 918 

80 anos e mais ........ ... ......... . ...... .. 584 2 026 2· 625 

Idade ignorada ... . .. .. .. ....... . ...... .. . ... 539 2 419 16 171 

FONTE: Servieo Nacional de Recenseamento. 

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO 

I - Nascimentos 

1920 
(1•-IX) 

1 157 873 

598 307 
559 566 

28 888 

19 696 
26 292 

26 502 
26 491 

125 230 
118 058 

120 799 
131 337 
120 088 
183 805 

113 421 
64 325 

31 826 
11 489 
4 168 

5 458 

1940 1950 
(1°-IX) (1•-Vll) 

·----
1 764 141 2 377 461 

878 299 l 162 790 
885 842 l 214 661 

40 920 61 782 
35 347 52 696 
36 3~2 50 568 

34 923 48 594 
35 275 44 918 

J 74 818 206 220 

178 398 209 021 · 

174 334 241 561 

181 379 267 268 

176 433 234 807 

286 297 371 842 

196 645 273 419 
120 718 171 424 

57 571 93 633 

21 531 33 307 

6 909 9 712 
6 261 6 679 

1. NASCIDOS VIVOS, POR CIRCUNSCRI'ÇõES DO REGISTRO CIVIL - 1957/ 60 

CIRCUNSCRIÇÕES . 

l.• .. ..............•......... .. .. .. .. .. .. . .... ... .. . 
2.• .. .. .... ... .. ... ....... ... . ...... . . . .. ...... .. . . . 
3.• .... .... .. ...... . ........ ....... .. .......... .. . . . 
4.• .. .............. .. ..... . ......... ... ........... .. 
ó.• . . '. ... . ............................•........ . . . .. 
&.• .. ... ... ... ........ ..... ..... .. ... .... ... ...... .. 
7.• .. ....... . ................. . .. .................. . 
8.• ... .. ........................................... . 
9.• . ............. ...... . ........................... . 

10.• ..• .. ..... ... . ... ... . .... . .. ... .. .. ... ........... 
11.• ...... . .. ..... . ......... ...... ... ..• ... .... ..... . 
12.• ..... ... ... ..... ..... .. . ............ .. . . .. . • . . ... 
13.• ... .............. .. .. . . .. ... .. . .... . ... .. ..... . . . 
14.• .. ... . ...... .. .............•.. . . . ..... .. .. .. ..... 

TOTAL ................ ..... .. ... .... ........... ; 

FONTE: Serviço de.Bioeetatística. 

3 605 

396 
1 470 

1 864 
5 607 

592 
2 081 

4 776 
2 571' 

10 410 
7 869 

10 358 
5 762 

10 276 

67 637 

NASCIDOS VIVOS 

3 546 

~9 

1 665 

2 341 
5 335 

400 

3 548 

5 818 
2 691 

10 416 
7 830 

10 289 

5 852 

9 771 

69 591 1 

3 863 

366 
1 889 
2 039 

7 015 

379 
2 924 

5 827 
2 830 

11 609 
7 179 

10 531 
ó 488 

10 014 

71 953 

5 161 
69~ 

2 054 

2 287" 
8 846-

769• 
4 454. 

6 851 
4 008: 

12 373. 

9 511 
13 286· 
5 6:Í4 

li 549 ' 

87 453 
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2 . NASCIDOS VIVOS, SEGUNDO A CôR E O SEXO - 1957/ 60 

CÔR 

Branca ............................................. . 
Parda ......... .....................•................ 
Pret.a .............................................. . 
Amarela ............................................ . 
li;norada .. ....................... · ............. · · · ... 

TOTAL ................................. . .... , .. 

Branca ..................... ........................ . 
Parda ............................................. . 
Pret.a ......... •. ,, ... ... ............... ... . ..... .... . 
Amarela ..... .................................•..... . 
li;norada ......... .... ............ · ... · · · · · · · · · · · · · · · · 

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

11187 

MASCULINO 

25 106 
8 237 
1 562 

2 
1 

34 908 

FEMININO 

23 438 
7 835 
1 455 

1 

32 729 

TOTAL 

Branca..................................... . . .. . .. . . 48 544 
Parda. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 16 072 
Pret.a.. ..... .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 017 
Am11.. .. la... .......................................... · 3 
Ignorada ........................................... ,. 1 

TOTAL....................... .... .. . . . . .. . . . . . . . 67 637 

FONTE : Servico de Bioest.atistiea. 

18118 r 1U9 

25 645 1 26 428 
8 748 9 018 
1 547 1 479 

5 

35 840 36 930 

24 293 25 041 
8 014 8 640 
1 344 1 338 

1 
3 

33 651 35 023 

49 938 51 469 
16 762 17 658 
2 891 2 817 

1 
8 

69 591 71 953 

1880 

32 079 
li 204 
1 772 

li 

45 066 

3G 012 
10 735 

1 626 
2 

12 

42 387 

62 001 
21 939 
3 39S 

2 
23 

at 453 

3 . NASCIDOS VIVÓS, SEGUNDO A NACIONALIDADE DOS GENITORES 
1957/ 60 

NACIONALIDADE PATERNA 

Braoileira ........................... ................ . 
Estrllllieira .. ............................ , .......... . 
li;norada ...........................................•. 

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

Bra.ileira ..........•..........•...................... 
Estrangeira ......................................... . 
..Ignorada ......... ........... ...... .................. . 

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

JBra8i1oira ..... ..... .................... ............. . 
IF.e"-ira ......................................... . 
J11Dorada .............. ...... ............. ....... .... . 

'.TOTAL .. ..... : ................................. . 

lJlrasileira .... .' ...................................... . 
:Eetrangeira.. ..................... . ............... .. 
,faoorada ....•...................••. , .......•........• 

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

FONTE: Servico ºde Bioestatí>tica . 

1957 

BRASILEIRA 

62 758 
l 374 
1 586 

65 na 
ESTRANGEIRA 

272 
1 288 

8 

1 568 

IGNORADA 

TOTAL 

305 
16 
30 

351 

63 331i 
2 678 
l 624 

87 837 

NACIONALIDADE MATERNA 

1958 

64 560 
l 160 
1 .733 

67 453 

263 
l 410 

9 

1 682 

380 
16 
61 

456 

65 203 
2 580 
1 803 

69 591 

1969 

66 885 
1 500 
2 033 

69 418 

298 
l 669 

13 

1 980 

324 
li 

220 

655 

66 507 
3 180 
2 266 

71 953 

1960 

79 383 
1 857 
2 386 

82 626 

302 
1 924 

8 

2 234 

628 
10 

955 

1 593 

80 313 
3 791 
3 349 

87 453 



RESENHA E OPINIOES 901 

4. NASCIDOS MORTOS, SEGUNDO O SEXO E A CôR - 1957/ 60 

CÔR 1811 1 11118 , 198t 1880 : 

Branca .. ............ ,· .............................. . 
Parda ..... ........................................ .. 
Preta ................... , •.....• .... ....•............ 

' Amarela .......................................... .. 
Ignorada . ... .. ................................... , .. . 

TOTAL ....•• .••.............•................... 

Branca ............................................. . 
Parda ... ......... .. ............................... . 
Preta .................. •....•........................ 
A=ela ............................................. . 
Ignorada .......... ........................ , ......... . 

TOTAL. , ....................................... . 

Branca ........ , ........................ .. . ......... . 
Parda .... ...............•.. , ....... ····•·.·········· 
Preta .............................. ... .... . •... .. .... 
Amarela .................... .. ..................... . . 
Jgnorada .............................. , ............ ,. 

TOTAL .. •.•.......... . ..•.. ... .. ..... .... ..... .. 

Branca .............................. , ....... ·.···•·• 
Parda ..... ...• .......... .... .............. · ... ······ 
Preta ......... , ..... ........... ............... .. .... . 
Amarela .... ....................... . ................ . 
Ignorada ............................. , .... .. ........ . 

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

FONTE: Servieo de Bioestatística. 

MASCULINO 

1 199 
667 
461 

2 334 

FEMININO 

882 
544 
317 

5 
1 748 

IGNORADA 

TOTAL 

5 

2 086 
1 211 

778 

13 

4 088 

1 095 
567 
412 

9 

2 083 

850 
461 
288 

4 
1 603 

7 

1 947 
1 030 

701 

15 

3 693 

1 053 
616 
349 

2 019 

895 
475 
271 

1 642 

: l 
1 952 
1 092 

622 

2 

3 668 

.. 

1 062 
578 
318 

1 961 

869 
505 
268 

1 633 

4 

1 925 
1 083 

586 

5 
3 599 

5. NASCIDOS VIVOS E NATI-MORTOS - 1957/61 

ANO 

1957 ..................... .... ...................... .. . .. 
1958 . •...... . ..... . . . •..•..•. . .... . .. .. .• ..•... . • .•.. .••. 
1959 ....... ··•···· ....... .. ........................... . .. 
1960 .......... .. ...................... ....... .......... . 
1961. .. . ..... ....... ............... ..... ... .......... ... . 

FONTE: Serviço de Bioestatística e Divis;io de Estatí.stica. 
(1) Dados referentes aos meses de janeiro a juol. o. 
(2) Dados referente• aos meses de janeiro a novembro. 

NASCIDOS 
VIVOS 

67 637 
69 591 
71 953 
87 453 

(1) 45 646 

II - Casamentos 

NA TI-MORTOS 
NATl-MORTOS PARA 1 000 

(2) 

4 088 
3 693 
3 668 
3 599 
2 796 

NASCIDOS VIVOS 

60 
53 
50 
u 

1. CASAMENTOS REALIZADOS SEGUNDO O ESTADO CIVIL DOS NUBENTES 
. 1960/ 62 

ESTADO CIVIL 1960 

------------------~ ~~--~~-

Solteiro com solteira ................ . ... ... . ... . .......... . 
Solt<iiro com viúva ..... ................ ...... .... . . .. . .... . 

~~~~~~~:ri~:~~:·::. :::::::::::::::::::: : ::: : ::::::: : ::: 
TOTAL ... .. .... ............... ... ......... -. .... ... . 

FONTE: Pretorias Cíveis. 

9 244 
53 

143 
38 

9 478 

1961 1962 

li 738 15 622 
39 57 

125 141 
28 35 

11 930 15 855 
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2 . CASAMENTOS REALIZADOS SEGUNDO AS ZONAS E CIRCUNSCRIÇÕES 
DO REGISTRO CIVIL . 

ZONAS E CIRCUNSCRIÇÕES 1960 1961 1962 

1.• Zona ................ .. ...... . ........ . ........................... . 
Candelária, Jlhaa e Santa Rita .. ......... . ........................ . 
São José e Sacramento ............................................ . 

2.• Zona .. .................................................. .. ...... . 
Santo Antônio ................................................. .. 
Glória .................................. . ........................ . 

3.• Zona ....... . ................................................... .. 

1 574 1 914 2 478 
l 215 1 517 1 556 

359 397 922 
917 1 029 14M 
523 696 949 
394 333 515 

2 414 2 583 2 860 
Lagoa e Gávea .................................................. .. 1 370 1 606 1 603 
Santana., ..•.........•................... ,., ..........•..•...•... 1 044 977 1 257 

4.• Zona .......... . ................................................. . 
Espírito Santo ................................................... . 
Engenho Velho .. .............................................. . .. 

1 222 1 989 ·2 555 
767 1 323 1 485 
455 666 1 070 

5.• Zona .. .......................................................... . 1 547 2 004 2 647 
São Cristóvi!o ................................................... . 
Engenho Nôvo ................................................... . 

892 1 339 1 345 
655 665 1 302 

8.• Zona ........... .. .......................... . .................... . 1 508 2 056 3 194 

i~Ã~i~~~;e~~ã.'.':.:::: :: :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : 
7.• Zona .. .... ..... .. .. .. ......... ... .......... . . . ... . . .. ........... . 

758 1 227 1 300 
750 829 1 894 
296 355 657 

Santa Cruz, Guaratiba, Paeiência, .lohosiba e Campo Grande ...... .. . 
Senador Vaeconceloo, Santiesimo, Senador Camará, Bangu, Realeogo e 
Madureira .... .. .... . ................................•... ••....... 

130 107 302 

166 248 355 

TOTAL ................................... ··· ........ · ····· .. 9 478 11 930 15 855 

FONTE: Pretorias Cíveis. 

III - óbitos 

1. MORTALIDADE INFANTIL - 1957/ 61 

ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO 

ANO NASCIDOS VIVOS 

1957 .................................................... . 
1958 .. ...................... . .......................... .. 
1959 .................................................... . 
1960 •••............••....•.......•..•...•.......•........ 
1961. .. " " ..... . " ... " .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . (1) 

FONTE: Serviço de Bioestatística e Divisão de Est&tlstica. 

67 637 
69 591 
71 953 
87 453 
45 646 (2) 

Total 

7 269 
7 309 
6 795 
6 125 
5 669 

Coeficientes 
para 1 000 

nascidos vivos 

107 
105 

11-l 
70 

(!) Dados referentes aos meses de janeiro a junho. - (2) Dados referentes aos meses de janeiro a novembro. 

2 . ôBITOS, SEGUNDO A IDADE - 1959/ 60 

IDADE 

.Menores de 1 ano ............................................................ . 
J ano ........................................ .. .................. . ......... . 
2 anos ....................................... .. ..................... ... .... . 
.3 anos ..................................................................... . 
4 anos ........................... .......................................... . 
5 a 9 anos .... , .......... .. ............................................... . 

10 a 14 anos .................. ..... .. , .... . .............. ... ...... .. .. . ..... . 
15 a 19 anos ..................... . ........................ . ................ .. 

·20 a 29 anos .. ............................... . ..... . ...... .. .. ., ... . ....... .. 
.ao a 39 anos ................................................................. . 
40 a 49 anos .. ......................................................... . ... . 

.50 a 59 anos .. ...................................... . ...................... .. 
60 a 69 anos . ...................... . ......... . ............................. .. 
70 a 79 anos ...................... . ........ . ............. . ............ . ..... . 
80 a 89 anos ....................... ... ...... ... .................. . ........ .. 
90 a .99 anos• .. .. ......... .... ........ .. ................. . ........... . ..... .. 

·100 e mais anos• ..... .. ...................................................... . 
:Ignorada ............ . .............. . .................................. • ... · . · · 

TOTAL . . ....•.......................................•... . ............... 

1959 

6 795 
1 881 

663 
318 
194 
450 
317 
496 

2 221 
'2 790 
3 345 
4 043 
4 483 
3 713 
2 263 

37 

34 009 

FONTE: Serviço de Bioestatística. 
• Não foi JlOllllivel discriminar óbitos nestes grupos de idade por estarem incluídos no grupo de 80 a 89 anos. 
(1) Dados referentes aos meses de janeiro a novembro. 

1960 

6 125 
1 798 

662 
307 
198 
463 
258 
500 

2 077 
2 841 
3 272 
3 959 
4 695 
3 902 
2 379 

94 

33 530 



RESENHA E OPINIÕES 

3 . óBITOS, SEGUNDO AS CAUSAS - 1960/ 61 

ESPECIFICAÇÃO 

Tuberculoae do aparelho respirat6rio .......................... . 
Tuberculose, outras formas ................................... . 
Sífilis e suaB sequelas ........................................ . 
F~bres t_ifóide e paratiíóide ................................. .. 
DtBenter1as ......... .. ......... . . .... .....................••.. 

Bacilar .... .. ........... ... ............................. · 
Amebia.na ........... .. ................................. .. 
Por ou troo protozoárioo ...... ...... ...................... . 
Não especificada ............. ..... ....................... . 

:Escarlatina e angina estreptocócica ...... ... , ................. .. 
Difteria ... ... ........ ......... ...... .... .................... . 

·Coqueluche ................................................ .. 
Infecções meningocócicas .... ......... . .' ...................... . 
Lepra ........... ..... .... ... ....................... ... ...... . 
Tétano ...................................................... . 
Poliomielite ................... ........ .. .... . ...... .. ....... . 
Varíola ....... . ............................................. . 

Maior ............................. ...... ... .. .......... . 
Menor (alastrim). -'· .................................... . 
Não espeeificada ......................................... . 

Sarampo .................................................... . 
Raiva . .. , .................................................. . 
Malária .............. ........... ............................ . 
Tifo e outras doenças causadas por Richettsu.+ .......•.......... 

'Tôdas as outras doenças classificadas como infecciooae e parasitkias 
Neoplasmas, malignos, inclusive dos tecidos hematopoéticos ..... . 
Neoplasmas benignos e de natureza não especificada .........•... 
Diabete melitus ... ......... ..... .. . .... ... . ................. . 
Anemias .............. ............ ..................... • .... . 
.Lesões vascularee do sistema nervoso central .................. . 
Meningite não meningocócica .. ..... ...... ......... ... ........ . 
Reumatismo articular agudo .......... ........................ . 
Doença reumática crônica do coração ..... . ................... . 
Doença arteriosclerótica degenerativa do coração ...... . ....••... 
Outras doenças do coração ....... .. .... .. .................... . 
Hipertensão com doença do coração ........................... . 
Hipertensão sem menção do coração ................. ... ...... . 
·Gripe ... . .. ...... ....... .. .... ............ ... ............... . 
Pneumonia .. .... ........ ..... ... . .. .... ...... ..... ......... .. . 

Bronquite ................................ ...... · ..... . · .... ·• 
Úlcera do estômago e do duodeno ........................... .. 
Apendicite ............................................. , .... . 
Oclusão intestinal e hérnia ................................... . 
Gastrite; duodenite, enterite e colite, exceto diarréias doo recém· 

nascidos ............... ~ ............... .. ... ... ... ...... , .. 
Cirrose do fígado ............................................ . 
Nefrite e nefrose ............... . ..... .......... ... .......... . 
Hiperplasia da próstata ... .................... ............... . 
Compl:cações da gravidez, do parto e do estado puerperal.. .... . 
Vícios de conformação congênitos ............................ .. 
Lesões devidas ao parto, asfixia e atelectasias post-partais ..... .. 
Infecç1ões dos recém-nascidos . ................................. . 
Outras doenças particulares à primeira infância e imaturidade ... . 
Seni !idade sem menção de psicose, causas mal definidae e desconhe-

cidas ..................................................... . 
Tôdas as outras doenças (residuos) .... ..... ...... ............ .. 
Acidentes, envenenamentos e violências .... .......... ...... .... . 

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

FONTE - Serviço de Bioestatística e Divisão de Estatística. 

ÓBITOS 

1960 

2 585 
137 
217 

51 

33 
8 

7 
1 

64 
47 
30 
28 

381 
9 . 
6 

17 
2 

222 
1 
1 

386 
3 102 

237 
242 
52 

2 862 
162 
60 

158 
4 023 
1 545 
1 520 

342 
350 

2 033 
55 

134 
38 

158 

3 001 
403 
277 
39 

187 
328 
386 
·621 

1 146 

396 
2 685 
2 755 

33 530 

(1) Dados referentes aos meses de janeiro a novembro, sujeitos a retificação. 

TAXA POR 

1961 1960 

2 434 771 
121 41 
240 65 
57 

15 
20 10 
6 2 
1 
7 1 

10 1 
76 19 
55 14 
27 9 
78 8 

334 114 
31 2 

7 1 
18 5 
2 

241 66 
2 
1 

358 115 
3 012 925 

218 71 
224 72 
53 15 

2 421 853 
205 48 
87 18 
60 41 

3 368 1 184 
1 267 461 
1 488 455 

455 102 
224 104 

1 884 608 
51 16 

149 40 
23 11 

153 49 

2 302 897 
426 120 
288 83 
25 12 

136 56 
291 98 
432 115 
516 185 

1 044 346 

707 122 
3 107 804 
2 413 824 

31 155 10 000 

903 

10 000 

1981 

781 
39 
77 

18 
6 
2 

3 
3 

24 
18 
9 

25 
107 
·10 

2 
6 

77 

115 
968 
72 
70 
17 

777 
66 
28 
19 

1 082 
407 
478 
146 
72 

605 
16 
48 
7 

49 

739 
137 
92 
8 

44 
93 

139 
166 
335 

227 
998 
773 

10 000 
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4 . ÓBITOS POR ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOI..J!.:NCIAS 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL ........ .. .. ................... ··········· ··· ··························· 
Segundo a causa exógena 

Acidentes de veículos automotores (E810-E835) ........... ... ... ..................... . 
Todoo os outroo acidentes (E800-E802 e E840-E956) .. ... ..... ...................... . 
Suicidios e tentativas de suicídio (E970-E979) .......... . ..................... .. .. . . . . 
Homicidios e traumatismoe devido a operapão de guerra (E980-E999) .. ............... . 
Desconhecida .................................................................. .' ••. 

Segundo a natureza do traumatismo 
Fraturas, traumatismos da cabeça e leaõe• internas (N800-N829) - (N850-N869). 
Queimaduras (N-940-N-949) ...................................... . , ............... . 
Eíeitoa de venenoo (N-960-N979).. .. . .................. .......................... . 
Todos oo outroo traumatismoo (N-830-N848, N870-N936, N950-N959 e N980-N999) ... . 
Desconhecida . ........... , ........................................................ . 

FONTE: Serviço de Bioestatistica. 

1960 

2 755 

899 
1 030 

468 
358 

1 933 
204 
304 
314 

1960/ 61 

1961 (1) 

2 413 

830 
858 
366 
359 

1 625 
175 
256 
357 

NOTA: Os números entre parênteses correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte. 
(1) Dados referentes aos meses de janeiro e novembro sujeitoe a retificacões. 

IV - Resumo dos fatos vitais ocorridos - 1960/61 

NASCIDOS ÓBITOS OE TOTAL 
ANO CASAMENTOS VIVOS NATIMORTOS MENORES GE~AL OE 

DE 1 ANO ÓBITOS 

1960 .......... ····· ············ .. ... 9 478 87 453 3 599 6 125 33 530 
1961. .. " .....•. . .............. .... . 11 930 (1) 45 636 (2) 2 796 (2) 5 669 12) 31 155 

FONTE: Servico de Bioestat!stica. 
(1) Dados referentes aoo meses de janeiro a junho. - (2) Dados referentes aos meses de janeiro a novembro. 

V - Estrangeiros entrados pelo pórto do Rio de Janeiro, segundo a condição 
de entrada e nacionalidade - 1962 

PERMANENTES TEMPORÁRIOS 
NACIONALIDADE 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 
-----

Alemã ................ . ..... .. .. 92 99 191 1 238 515 1 753 
Apátrida ......... ... ........... 44 42 86 52 29 81 
Axgentina ...... .... ... .... . .... 69 56 125 717 691 1 408 
Austríaca ....... . ..... . . . . .. .... 27 17 44 92 53 145 
Belga ... . ...................... 103 57 160 
Boliviana ....................... 190 45 235 
Britfinica .... . . ........... .... .. 99 84 183 917 349 1 266 
Canadense ................... .. , 47 18 65 
Chilena ... ...... ... . . . ......... 53 49 102 
Colombiana ..................... 43 9 52 
Dinamarquesa .. ...... ... ....... 94 33 127 
Espanhola ...................... 909 731 1 640 344 189 533 
Francesa ......... ... ...... .... . 70 63 133 777 501 1 278 
Grega ................. : ..... . .. 52 45 97 
Holandesa ............... ... ... . 62 39 101 252 77 329 
Italiana .•....... ...•.... •. ... ,. 456 373 829 661 295 956 
Japonêsa ........ . ............ •. 92 96 188 258 21 279 
Libanesa ...... ... .............. 66 58 124 
Mexicana ..... .... . ... ... ....... 17 5 22 
Norte-Americana .. ..... .•.. ..... 127 129 256 476 211 687 
Paraguaia ....... .. .... . .. ...... 106 148 254 
Peruana ........................ 105 29 134 
Portuguêsa ..... ..... ...... ... . . 3 348 2 725 6 073 614 297 811 
Síria ............................ 1 7 8 
Sueca .. ........... ...... ... .... 270 82 352 
Suíca ............. .... ......... 30 39 69 581 291 872 
Tchecos lo vaca ... . .. .. . . ... . .. . .. 11 4 15 
Uruguaia .... ..... ............ .. 268 304 572 
Venezuelana ................... , 54 17 17 
Outras ........................ . 279 229 508 750 390 1 140 

TOTAL . ....•........ .. .... 5 823 4 832 10 855 9 090 4 709 13 799 

FONTE: Secão de Registro e Contrôle do M. J. N. I. 
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VI - Migrações interfores 
NATURAIS DE OUTRAS UNIDADES PRESENTES NA GUANABARA E NATURAIS 

DA GUANABARA PRESENTES EM OUTRAS UNIDADES EM 1.º-VII-1950 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

-Ouaporé ....... .... ... ..•. , ......•........................ 
.Acre ... ........... , ..................................... . 
.Amazonas ..... .................. ........ .........•........ 
Rio Branco .............. , . ....... ...... .............. ... . 
Pará .... ....... , ........................................ . 
Amapá ............................•..........•........... 

~:~~~-~~:: ·.:: ·.: ·.::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : 
Ceará ............................•.........•............. 
Rio Grande do Norte .................. . ................. . 
Paraíba ......................•........................... 
P ernambuco ............................................ .. 
Alagoas ................................................. . 
Fernando de Noronha ....... ................ .. .... ....... . 
:Bergipe ............................................ , ..... . 
Bahia ................................................... . 
Minas Gerais ............................................ . 
Espirito Santo ........................................... . 
Rio de Janeiro ........................................... . 
São Paulo ............................................... . 
Paraná .................................................. . 
Banta Catarina .......................................... . 
Rio Grande do Bul. ......................... ., ........... . 
Mato Grosso ............................................. . 
.Goiás .......... ... .. ... ' ... ······ .................. ' ... . 

NATURAIS 
DE OUTRAS 

UNIDADES 
PRESENTES NA 

GUANABARA 

10 
l 0lló 
6 669 

1 
16 579 

10 
8 475 
3 581 

18 061 
13 468 
23 209 
45 157 
27 267 

3 
20 089 
44 936 

191 917 
55 746 

360 324 
46 980 
6 258 
9 819 

21 788 
6 659 
1 715 

TOTAL. ............................................. (1) 929 846 

FONTE: Serviço Nacional de Receosoamento. 

NATURAIS 
DA GUANABARA 
PRESENTES EM 

OUTRAS 
UNIDADES 

(2) 

37 
41 

13ó 
19 

700 
16 
97 
71 

471 
483 
163 

1 177 
217 

14 
305 

1 200 
9 691 
1 357 

102 108 
18 172 
1 823 

618 
2 047 

623 
425 

142 021 

DIFERENÇA 

27 
+ 1 074 
+ 6 534 

18 
+ 15 879 

6 
+ 8 378 + 3 510 
+ 17 590 
+ 12 985 + 23 046 + 43 98Ó 

27 050 
11 

+ 19 78~ 
+ 43 726 + 182 22 
+ 54 389 + 258 216 
+ 28 818 
+ 4 435 + 9 201 + 19 741 
+ 6 025 
+ 1 290 

m 825 

(1) Exclosive 11 704 sem especificação e 1 262 no exterior ou a bordo. - (2) Exclusive 32 que se encontravam na Serra dos 
Aimorés, zona de litígio. 

• O sinal + indica excedentes de imigradoo para a Guanabara, o sinal - indica excedentes de imigrados da Guanabara. 

VII - Naturalizados segundo o sexo e país de naturalidack - 1961/ 62 

NATURALIZAÇÕES CONCEDIDAS 
ESPECIFICAÇÃO 

TO_T_A_L- .-. . -.-.. -.-.. -.-.. --.-.. -.-.• -.-.. - .. -.. -.-.·.-.-.. -.-•• -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-. . -.-.. -.-.. -.-. . -.-.. -.-1- ---1e_e_1_54_6 __ , ____ 1e_s_; -0-52--

Sauundo o sexo 

~:i~}~~~ :::·.::: :: :: : : : :: :: ::: ::: :: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : :. : : : :: : : : :: : : : : : : : : : 
Segundo a naturalidade 

Alemanha ........................... , .......... , ........................ . 
Argentina .................................•.......•......... . . .. . •....... . 
Auetria .... .... .............................. .... ,., •....••......•..•...•.. 
Bélgica ..... ............... , . . . ...... , ....... , ......... ." ................. . 
Bulgária .................................................................. . 
China ..................................................................... . 
Egito ................... · .. · ....... ············ .. ················"~.····· 
Eepanha ............................................................... . . . 
Estados Unidos ....................... " ....••.......•............•......•. 
Fran,a ..............................................•.....•......•......•. 
Grécia ................• ,., ................ , ............... " ............ .• 
Holanda ........ ........... .. ........ ...... .......... ... .................. . 
Hungria ................................ , . ... , ....... ... ...... ........ .... . 
Inglaterra .. ................................ ........ ... ................... . 
Itál ia ....... .. .. ........... .... ........... ....... . ..... .. : ............... . 
Iugoalávia .................................... , .. , ............. , ....... . .. 
Palestina .......... ..• ........•...........• ........ , •.............•• .' ..... . 
Polônia ................................. , ..... , .......................... , 

~Ê~:~:L~: ~: ~L~~~.:.:.:_~ :.:_:_:_:.:_:_ : :_:_::~: :: ~: :: : : : ~ ~:;:::: ~: ·: :: ~:::: ~-::: 
Suíça .................................................................... . 

i~~~~:l.".':~~.i~:::::: :: :: :: : : :: :::::::::: :: :: : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
Japão ............................. ...... ...................... .. ......... . 
Outroe palees ............................................................. . 

FONTE: Servi\)O de Estatística Demográfica, Moral e Política. 

383 
163 

24 
8 
2 
6 
3 

21 
12 
21 

1 
6 
7 
4 

18 
1 

41 
15 

49 
184 
30 
27 
19 
3 
8 
2 
3 

31 

728 
324 

34 
15 
10 

20 
53 
49 

24 
14 

54 

57 
18 
8 

120 
359 

63 
39 
30 

16 
12 
7 

50 
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América Central serviu de ponte à imigração de duas faunas 

Os zoólogos costumam dividir os 
dois continentes americanos, com rela
ção à fauna, em duas grandes regiões: 
a "neoártica", região da fauna da ·Amé
rica do Norte, e a "neotrópica", da 
América do Sul. A pequena ponte entre 
as duas zonas, comumente designada 
América Central, sempre apresentou 
enigmas no tocante à fauna. Foi sur
preendente, em primeiro lugar, a cons
tata.ção de que o mundo marinho ani
mal da costa do pacífico, em sua maior 
parte, apresenta as mesmas formas 
daquele da faixa costeira do Atlântico. 
Por outro lado, existiram muitas espé
cies, chamadas "formas gêmeas", que 
parecem provir de origem comum, mas 
desenvolveram-se, há milhares de anos, 
independentes e separadas:- Estas ob
servações permitem concluir que ou
trora deve ter existido uma ligação ma
rítima entre a atual costa leste-oeste 
da América Central. 

Há pouco, o Dr. Otto Kraus, do 
museu natural de Senckenberg, em 
Frankfurt, em artigo publicado em 
"Panorama de Ciência e Técnica", 
procurou demonstrar que o mundo 
animal das três Américas dá a enten
der e mesmo apóia tal presunção, por 
causa de várias peculiaridades do de
senvolvimento de sua geografia. Como 
se conhece da paleozoologia - ciência 
dos animais pré-históricos, existiam, 
no comêço da era Terciária (há 60 ou 
70 milhões de anos), na América do 
Sul, apenas três classes de mamíferos: 
os marsupiais, os desdentados (espécie 
de tapir) e os ungulados. Apenas nos 
fins da era Terciária surgiram, como 
emigrantes "os saltadores de ilhas", co
mo eram conhecidos, segundo uma teo
ria a ser esclarecida ainda, os voadores, 
os primatas, e um grupo de pequenos 
ursos que vieram a extinguir-se. 

Tôdas essas espécies desenvolve
ram-se, mais ou menos, isoladas do 
restante do mundo animal da América, 
e com isso atingiram uma forma ainda 
hoje característica do sul, onde são 
encontradas com exclusividade. Por 
isso é a América do Sul denominada a 
"Austrália do Nôvo Mundo'', pois, com 
relação à história da terra e seu desen
volvimento, traz muitos traços carac-

FONTE - Seleção de artigos do BOLETIM 
do Serviço Alemão de Pesquisas - N.0 3 -
Ano I - 1965. 

HANS J. WASSERBURGER 

terísticos do continente isolado. Hoje, 
sabemos que o isolamento da fauna foi 
abruptamente interrompido, como es
creveu o Dr. Kraus, seguindo-se a mais 
dramática permuta de faunas da his
tória da terra. Ela se realizou, naquele 
tempo, entre as Américas do Norte e 
do Sul e deve ter-se utilizado, como 
caminho, de uma sólida ponte de terra 
na região onde hoje se situa a América 
Central. Enquanto os marsupiais e 
desdentados movimentaram-se da 
América do Sul para a do Norte, deu-se 
uma forte infiltração do mundo ani
mal da América do Norte para a do 
Sul, dentre êles, elefantes, tapires, ca
valos, camelos, cervos e diversas feras. 

A própria ponte de terra, isto é, a 
América Central, foi outrora dotada 
dos dois reinos animais e assumiu, até 
hoje, posição intermediária entre os 
mundos animais neoártico e neotrópico. 
Não obstante, a uma verificação mais 
precisa de espécies individuais que 
desenvolveram os chamados "endemis
mos", isto é, espécies que se tornaram 
típicas da América Central, concluiu-se 
que as ligações com a América do Norte 
são mais evidentes do que com a do 
Sul ~ É o caso de alguns animais arti
culados, como, por exemplo, certas 
aranhas e centopéias. Isto apresenta a 
questão fundamental da separação 
pré-histórica entre as Américas do 
Norte e do Sul. Duas hipóteses se de
frontam para esclarecimento: a pri
meira imagina a maior parte da Amé
rica Central como uma península da 
parte sul do subcontinente norte-ame
ricano. Por isso, os endemismos cen
tro-americanos não passariam de res
tos de um mundo animal terciário da 
antiga América do Norte tropical e 
subtropical, impelidos para o sul e só 
aqui ainda existentes. A outra hipótese 
enuncia que a América Central, ainda 
no comêço da era Terciária, teria sido 
apenas um arquipélago e os endemis
mos mencionados seriam os restos da 
antiga fauna insular. Dai se originou 
a expressão "saltadores de ilhas", 
aplicada às espécies que invadiram a 
América do Sul na era Terciária. 

Nessa encruzilhada, onde a paleo
zoologia e a zoogeografia não mais são 
capazes de dar qualquer resposta ine
quivoca às questões levantadas, estas 
são respondidas pela geografia e pa~ 
leogeografia (geografia da pré-histó-
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ria) . Prova-se, como certa, a primeira 
teoria referida. "Não pode persistir 
dúvida alguma", escreve o Dr. Kraus 
em seu tratado científico, "que a maior 
parte (setentrional) da América Cen
tral formou uma península meridional 
da grande massa continental norte
-americana, já no fim do período 
Cretáceo, isto é, antes da era Terciá
ria". 

Como agora sabemos, tal penín
sula pré-histórica abrangia a região 
até onde hoje está Honduras, ficando 
ao sul desta a grande depressão, ~ujo 
centro deve ter sido, mais ou menos, 
onde se situa Costa Rica. Preswnlvel
mente, abrangia diversas ilhas que só 
permitiam a algumas espécies animais, 
isto é, os "saltadores de ilhas", alcan
çar o subcontinente sul-americano, 

enquanto não era obstáculo à maioria 
dos voadores, especialmente os passá
ros. No fim da era Terciária, no cha
mado período Mioceno, enrugou-se 
aquela depressão, formando-se, em se
guida, uma sólida ponte de terra entre 
o norte e o sul, sôbre a qual, então, 
pôde ser realizada a "dramática per
muta faurústica". Com isso, esclare
cem-se sem dificuldades, as formas no 
início mencionadas como paralelas ou 
gêmeas, encontradas na América Cen
tral de hoje. Assim, esta formou, ini
cialmente, uma barreira. Mais tarde, 
uma ponte entre os dois maiores reinos 
faunísticos e apresenta um exemplo de 
como acontecimentos passados há 
tanto tempo, ainda hoje determinam 
a visão da terra e do mundo animal 
dela gerado. 

A juta 

A juta é uma planta exótica na 
Amazônia, que só começou a ser culti
vada na região em 1930, graças à ini
ciativa dos colonos japonêses :oo mu
nicípio de Parintins que utilizaram 
sementes vindas do Japão e também 
de São Paulo. Neste estado, o cultivo 
da juta já havia sido tentado sem 
êxito na década de 1920. 

Cultura tipicamente ·de várzea 
(vtrzeas altas), alcançou na Amazônia 
resultados satisfatórios devido sobre
tudo às condições físicas existentes . 

Sua área de maior cultivo é a re
gião do médio Amazonas; no entanto, 
ela já está conquistando novas áreas, 
como a do vale do rio Madeira, isto por 
causa da demanda do mercado. A eco
nomia destas áreas passa por rápidas 
transformações, não se sabendo até 
que ponto, a juta poderá substituir os 
outros produtos agricolas; mesmo nas 
fazendas de criação é comum encon
trarmos, nos pequenos terrenos cedido 
ao vaqueiro para construção de sua 
casa e de pequena roça de subsistência, 
plantação de juta, quase sempre asso
ciada ao milho e à mandioca. · 

O cultivo da juta está muito rela
cionado com o regime dos rios: quando 
as águas estão baixas inicia-se a plan
tação; ocorrendo o corte quando as 

ÍRIO BARBOSA DA COSTA 
Geógrafo do CNG 

águas começam. a subir. Assim sendo, 
cheias inesperadas, causam enormes 
prejuízos aos caboclos. 

O juteiro começa a preparar a ter
ra aproximadamente 20 dias antes da 
plantação fazendo a limpeza do ter
reno com a derrubada e a queimada. 
O plantio é feito em novembro ou de
zembro, iniciando o corte em março ou 
abril. Enquanto istt> não ocorre, o ca
boclo trata .da roça, associada àquele 
j utal, pesca ou extrai madeira. 

O corte é feito caule a caule que 
depois são enfeixados nwn molho, 
amarrado com a própria C;!sca (fibra) 
da juta. Segue-se a maceração, que é 
a separação dos fascículos fibrosos dos 
tecidos da casca . Existem dois tipos de 
maceração: a biológica e a química. 
No médio Amazonas o mais comum 
é a biológica que consiste em submeter 
o material à fermentação da água 
(fermentação anaeróbia), e que pode 
ser feita em água estagnada ou em 
água corrente. Na água em repouso a 
maceração é mais rápida, dura geral
mente de 6 a 8 dias, enquanto em água 
corrente êste tempo varia de 15 a 20 
dias. Inicia-se então a tarefa mais ár
dua do juticultor que a fim de retirar 
a juta, trabalha muitas vêzes 12 horas 
por dia dentro d'água, estando sujeito 
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a uma série de doenças sendo a mais 
comum a polinevrite . A maceração 
está completa quando as fibras se sol
tarem naturalmente do lenho. Segue
-se a lavagem, quando então a goma 
é retirada deixando as fibras limpas 
e alvas . Para tal há necessidade· de 
mão-de-obra numerosa e eficiente, 
quase sempre completada pela própria 
família do juticultor ou pelo sistema 
"ajuri", ajuda mútua muito comum na 
região, o mutirão do sul do pais. 
Após a lavagem as _fibras são colocadas 
para secar em varais. É uma operação 
que requer certo cuidado pois a inci
dência muito grande dos raios solares 
influi na elasticidade e na coloração 
das fibras. Depois de submetida a tô
das estas· operações é enviada às pren
sas ou fábricas com destino à indus
trialização . 

Em recente excursão à reg1ao, 
através de inquéritos realizados com o 
homem da beira-rio, constatamos que 

a área do médio Amazonas, em função 
do cultivo da juta, vem-se constituindo 
num ponto de atração para a popula
ção de regiões longínquas . Estas popu
lações vêm com a ilusão de que o culti
vo da fibra é mais rendoso do que a 
atividade que até então se dedicavam, 
o extrativismo. Porém, a realidade dos 
fatos é outra: existe uma verdadeira 
máql.Íi1na montada de intermediários, a 
fim qe explorar o trabalho do juteiro 
que, embora trabalhe de sol a sol, su
jeito a uma série de fatôres negativos 
é o que menos lucros aufere . De um 
lado porque para obtenção de finan
ciamento para esta lavoura, as exigên
cias feitas são tantas que o caboclo 
analfabeto ou apenas semi-analfati
zado, não habituado a preencher for
mulários termina desistindo de tal au
xílio . Por outro lado a perda de dias 
de trabalho na luta para obtenção 
dêsse financiamento contribui ainda 
mais para esta desistência. Assim são 

:Fig . l - Plantaçélo de juta no paraná do Aranató, próximo de Itaquqttara no médto Amazonas . 
. No prlmetro plano veém-se os caboclos na betra do rto, lavando as ftbras a fim de rettrar a 

goma - Ao fundo o juta!. ·(Foto CNG - Aranha) . 
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Fig, 2 - Maceração da juta no paraná do Ramos, médio Amazonas. (Foto ONG - Aranha). 

pràticamente obrigados a aceitar o 
financiamento do próprio comprador 
que na maioria das vêzes é o proprie
tário da terra, já tendo por isto asse
gurado 50 % da safra. 

Através d.aqueles intermediários o 
caboclo plantador de juta recebe os 
utensílios e os implementos agrícolas 
de que nec-essita desde a plantação à 
colheita, começando o pagamento na 
época da produção. Esta _ geralmente 
não é suficiente para cobrir as despe
sas contraídas, indo seu débito au
mentando constantemente de safra 
para safra, pois fica subjugado aos 
preços impostos pelos intermediários 
(os mais baixos da ~gião). contri
bui ainda mais para êste espolia
mento o fato de o caboclo não dispor 
de transportes para se deslocar e assim 
procurar obter para a parte da safra 
que lhe cabe melhores preços. · 

Quando por ventura o caboclo já 
dispõe de melhores condições financei

. ras, arrendando um pedaço de terra, 

na épo~a da produção sofre a concor
rência desleal das "prensas" que le
vantam todo dinheiro das agências, e 
impõe o preço no mercado, principal
mente no baixo Amazonas, pois os 
regatões de Belém, em geral, oferecem 
melhores preços. 

Os intermediários pagam aos ca
boclos geralmente preços mínimos pele> 
quilo da juta· e a revendem posterior
mente às fábricas por mais do dôbro,. 
daí o fato de todos os caboclos serem 
unânimes em dizer: "A juta só é ren
dosa para quem compra e não para 
quem planta". 

Apesar destas dificuldades, verifi
ficamos que a sua produção tem au
mentado de ano para ano estimulada 
pela procura desta fibra não só para 
as cre·scente indústrias da região como 
também para atender às constantes 
solicitações por parte dos mercados. 
interno e externo principalmente a. 
Argentina que é a nossa principal 
compradora . 
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O regatão 

Os documentos oficiais mencionam 
o regatão pagando impostos, a partir 
do ano de 1842, porém já era bem co
nhecido na Amazônia, em época ante
rior a 1700 . 

Alguns autores atribuem, inadver
tidamente, ao regatão uma origem 
semita; contudo farta documentação 
encontrada comprova ser êle resultante 
da velha organização econômica por
tuguêsa, adaptado às condições hidro
gráficas da Amazônia . 

A introdução de imigrantes sirios 
no comércio ambulante fluvial amazô
nico só foi realizada, em grande escala, 
a partir de 1900, chegando ao clímax 
durante a eclosão da Primeira Grande 
Guerra Mundial . 

Atualmente, os regatões são em sua 
absoluta maioria brasileiros, com par
celas preponderantes de nordestinos. 

A atuação do regatão como ele
mento humano, pode ser analisada sob 
diferentes aspectos. 

É considerado como intrépido na
vegante, penetrando pela imeniidão do 
aranhol amazônico, enfrentando os 
perigosos rápidos dos altos rios, para 
abastecer as populações interioranas 
de gêneros de primeira necessidade e 
de múltiplos objetos. 

J AOOB BINSZTOK 
Oeógre.!o do CNO 

O regatão tem sido, durante tôda 
sua longa história, alvo constante de 
perseguições, movidas por grandes se
ringalistas e por padres missionários. 

A rivalidade entre grandes pro
prietários e regatões tem por motivo 
o fato de qutt êste último quebra o mo
nopólio exercido pelo "barracão", ne
gociando com os caboclos os produtos 
extrativos vei;etais, desviados hàbil
mente dos "patrões". 

Os padres missionários os acusa
ram durante longo tempo de desagre
gadores sociais . 

Hoje, se compreende que estas 
acusações não apresentam fundamento 
algum. 

Por volta de 1926, o regatão come
çou a deixar o remo, substituindo-o por 
um motor de centro . Geralmente a 
embarcação é do tipo regional, "baleei
ra'', de bôjo regular, muito bem adap
tada aos altos cursos dos rios, devido 
ao pouco calado, e bastante estabilizada 
para enfrentar as súbitas mudanças de 
tempo da região . 

. A capacidade média das embarca
ções dos regatões, pode ser estipulada 
entre 15 a . 18 toneladas, calando, no 
máximo 5 pés, sendo vistoriadas e re-

F1g. 1 - Regatão transportando 'PT'od.utos oriundos d.a coleta vegetai d.a bacia d.o rio Negro, 
regressando à cíd.ad.e d.e Manaus (Foto CNG - Aranha). 
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Fig. 2 - Tradíclonai "trem /LuvtaL" transportando cabocLos ãe regresso A tlha ão OMetro, 
que é o " ctntur4o verde" da cidade ãe Manaus. (Foto CNG - Aranha) . 

gistradas pela Diretoria àe Portos e 
Costas, ·do Ministério da Marinha. 

A tripulação irá depender da po
tência do motor, sendo normalmente 
assim constituída: comandante, moto
rista, cozinheiro e môço de convés. 

O regatão costuma passar de 45 a 60 
dias viajando, preferencialmente pelas 
regiões do Purus, Juruá, Madeira, alto 
Solimões e alto Tapajós. Quando sobe 
o rio, deixa o regatão, nas casas dos 
caboclos, os gêneros e objetos de neces
sidade; na descida o ambulante apa
nha os produtos da safra, preferindo 
as operações de troca, do que as ope
rações a dinheiro. 

Com o recente advento da econo
mia juteira no Médio-Amazouas, o 
regatão ligou-se aos grandes compra
dores de Manaus, passando a ser um 
intermediário entre os caboclos produ
tores e os grandes financiadores . 

Alguns antigos regatões estão hoje 
transformados em donos de poderosas 
fortunas na Amazônia, graças ao vo-
1 ume que alcançaram. as transações 
comerciais dêstes vendedores ambu
lantes. 

Mario Ypiranga Monteiro consi
dera o regatão, como um dos últimos 
resíduos de nossas tradições mais an
tigas, que conseguiu estabillzar-se por 
ser um fenômeno sócio-econômico 
aculturado. 

Na verdade, porém, o regatão foi' 
estabilizado pelas condições do comér
cio local, e pela grande deficiência dos 
transportes fluviais amazônicos . 

BIBLIOGRAFIA 
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II) "O Regatão" - Mario Ypiranga 
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Fig. 3 - Regatão paraense ~uma não . com ' mercadorias, para serem negoctaãas no pôrto ãe 
Parinttns - AM (Foto CNG ·- Aranha) 



Contribuição ao Ensino 

O museu de geografia 

CACILDA PEREIRA FERNANDES 

HISTóRICO - O Museu foi criado pela resolução n.0 87, de 21 de julho de 
1941, da Assembléia-Geral do CNG, que incumbiu a Secretaria-Geral da sua 
organização destinando-se a recolher documentos e objetos relacionados com a 
Geografia do Brasil. Pela resolução n.0 130, de 18 de maio de 1943, o Diretório 
Central do CNG resolveu prescrever normas para a efetivação da resolução 
n.0 87. · 

Instalado, pois, o Museu em 1943, foram promovidas as condições básicas 
para o desempenho das tarefas impostas pelo seu regulamento, tendo em vista 
o cumprimento de sua finalidade didática. 

FINALIDADE - O Museu de Geografia é um Setor da Divisão Cultural do 
Conselho Nacional de Geogi:afia e está organizado de a.côrdo com a sua fina
lidade, que é a de reunir e expor objetos que exprimam as paisagens naturais 
e. culturais do Brasil, através de amostras (miniaturas ou não), fotografias,· 
desenhos, cartogramas, estatísticas, maquetes e blocos diagramas, obedecendo 
ao critério regional. 

Eminentemente didática a ação do Museu é dinâmica e variada: aumenta 
a aplicação e desperta o interêsse do adolescente, abrindo-lhe novas perspectivas 
de cultura e fazendo com que êle se empenhe em adquirir ou ampliar seus 
conhecimentos sôbre êste ou aquêle aspecto geográfico focalizado nos mostruários. 

ATRIBUIÇÕES - Entre as atribuições específicas do Museu, contam-se: 

Classificação do objeto adquirido 
Pesquisas bibliográficas 
Fichário 
Etiquetagem 
Arrumação 
Catalogação · 
Arquivo 
Inventário 
Restauração 
Atendimento .ao público 

Classificação 

Recebido o objeto é imediatamente classificado ou no próprio Setor ou com 
auxílio de órgão especializado. Por exemplo, um mineral é levado ao Serviço 
de Mineralogia, órgão que· dispõe de aparelhagem para êsse fim, onde é feita 
a classificação. Uma amostra de óleo de origem controvertida é encaminhada 
ao Instituto especializado, que, com os recursos de que dispõe, cla.s~ifica-o, e 
assim o Museu dispõe de um mostruário completamente organizado e fiel. 

Pesquisas bibliográficas 

. Serviço que é realizado para a elaboração das fichas de cada objeto exposto. 
Consultados os livros e outros documentos, são organizadas as fichas de acôrdo 
com a distribuição do assunto pelos respectivos títulos, conforme se verifica 
no capítulo a ~eguir. 

Extraido da com\lnlcação apresentada ao IV Congresso Nacional de · Museus pela conservadora 
de museus Ca<'.llda Pereira Fernandes, encarregada do Museu de Geografia, em Julho de 1965. 
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Fichário 

~sse serviço compreende dois sistemas de fichas: uma pequena, denominada 
"ficha histórica", do objeto recebido onde constam a entrada, o modo da aqui
sição (se por oferta, por permuta, por compra ou transferência), a procedência, 
o estado de conservação, a localização (em que região, vitrina ou painel está 
localizado), o número que é correspondente ao da etiquêta, o valor, as dimensões 
e, ainda, um comentário acêrca do histórico da peça recebida. 

O segundo sistema é denominado '"ficha elucidativa". 
Dispostas no fichário, em ordem alfabética, de acôrdo com o assunto geo

gráfico e dentro da região res!)êctiva, as fichas contêm informações completas 
sôbre a peça exposta, redigida de maneira sucinta e clara. 

Uma ficha de um vegetal, por exemplo, indica o nome vulgar, a classificação 
botânica, a família a que pertence, as variedades, a zona de ocorrência predo
minante e secundária, a zona de explotação o'u de cultura (se fôr um produto 
agrícola) ·, a descrição, associação vegetal, a formação vegetal, condições de 
habitat, utilização, estados produtores, valor e quantidade da produção anual, 
países produtores, países consumidores, portos de exportação, histórico e, final
mente, a bibliografia consultada para a elaboração da, ficha. 

A ficha de um mineral contém os seguintes títulos: o nome da rocha ou 
do minério, composição, descrição, zona de ocorrência predominante e secundária, 
a zona de explotação, utilização, principais estados produtores, quantidade e valor 
da produção anual, países produtores, países consumidores, portos de exportação, 
histórico e bibliografia consultada. 

Procede-se de maneira idêntica com os demais objetos expostos (mapas, 
fotografias, desenhos, maquetes, blocos, diagramas, etc.) e, uma vez elaboradas 
as fichas, o visitante tem ao seu alcance, não um simples mostruário, mas uma 
fonte informativa que completa as peças que apreciou, formando com elas, um 
todo coerente e interrelacionado. 

O fichário é, pois, a espinha dorsal do Museu. 

Etfq~etagem 

:Esse serviço é executado em cartolina branca, tratando-se de um museu de 
geografia, ~ sempre desenhado conforme recomenda a técnica museológica, e, 
em lingti.agem sucinta, porém clara, para melhor compreensão do visitante. 

Arrumação 

Palavra que em museologia abrange tôda a organização e disposição dos 
objetos no mostruário, é um serviço feito de maneira objetiva, para melhor com
preensão do visitante. 

Dentro das vitrinas os objetos são colocados já classificados, fichados e 
etiquetados, nas regiões respectivas, tendo como complemento desenhos, fotogra
fias, cartogramas e quadros estatísticos, quando é o caso. 

Cada objeto é numerado numa parte não visível ao público, numeração que 
corresponde a da etiquêta respectiva, a fim de que seja facilmente identificado 
em caso de mudança, ou mesmo quando é retirado da vitrina ·para estudo ·ou 
exposição fora da sede . 

Assim é que nas vitrinas, distribuídas pelas prateleiras, amostras, minia
turas, fotografias, desenhos elucidativos, cartogramas estatísticos correspondente 
á.o último triênio, são arrumadas, sempre obedeçendo ao critério regional, Norte, 
Meio-Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. 

A indústria extrativa· animal, mineral e vegetal, a produção agrícola, sis
temas de agricultura, a pecuária, a pesca, a caça, tipos de transportes, tipos 
humanos, tipos de habitação, ti!)os de Cidade, são ali exibidos, ora dispostos em 
vitrinas, ora em painéis e sempre arrumados pelas regiões. 

Através de fotografias, distribuídas em painéis, vemos, da geografia física. 
tipos de rios, de costa, formas de relêvo, tipos de vegetação e outros aspectos. 

Presentemente está sendo organizado um mostruário de tipos climáticos e 
de aspectos geográficos do ·estado da Gua.nabara . 
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A apresentação do mostrvárlo de rochas, tais como: eruptivas, sedimentares 
e metamórficas, é organizada de modo a dar ao visitante a idéia perfeita da 
idade geológica do nosso país. 

Maquetes e blocos diagramas completam o mostruário do Museu, auxiliando 
a motivação dos estudos de . aspectos geomorfológicos . 

Fig. 1 - A fotografia do Museu mostra em 1.• plano as vitrinas de "Variedades de Quartzo" 
e das " .Roch.as"; destacam-se ainda as vitrinas de " Petróleo" , " ' Minerats Radiootivo8"; painei 
da .Regt4o Centro Oeste' e blooos diagramas. A varieda<k de objetos do Mu seu permite ao 
aluno ou ao visitante tomar conhecimento sôbre vários asaunto1 geogrti/icos ao mesmo temPo 

(Comentàrto de Helo1sa Nans1 Bandeira). 

Catalogação 

Tratando-se de um museu .didático, foi proposto pela sua encarregada e 
organizadora, e aprovado pelas autoridades do CNG, um catálogo desdobrado 
em dois sistemas: o primeiro denominado "roteiro" que descreve o mostruário 
de cada região, contendo tôdas as informações geográficas, ilustrado de foto
grafias, gráficos, cartogramas e tabelas. O segundo denominado "folheto" é 
elaborado com minuciosos detalhes de peças expostas, de cunho marcante, 
Exemplo: O quartzo e suas variedades no Brasil, o diamante no Brasil, etc. 

1!:sses folhetos são ilustrados com desenhos esquemáticos, representando 
as principais fases da explotação e industrialização, inclusive com cartogramas. 

Depois de impressos são distribuídos entre os estabelecimentos de ensino e 
ao público interessado . 

Arquivo 

O arquivo é um serviço constituído de documentos de interêsse geográfico_ 
coletado em várias fontes (instituições públicas e entidades particulares), que, 
depois de .classificados são organizados em pastas, por assunto . 
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· Assim é que recortes de jornais e de revistas, contendo informações atuali
zadas sôbre- geografia, artigos que são destacados de livros, fotografias, mapas 
e desenhos são doados aos interessados no assunto para ilustração de seus 
trabalhos. 

Inventário 

. Atribuição executada periôdicamente para a verificação dos objetos exis
tentes no Museu (expostos ou recolhidos). 

Restauração 

Serviço que é executado no setor, desde que os objetos • estejam necessitando 
de reparos. 

Atendimento ao público 

Turmas escolares acompanhadas ou não de professôres, visitas · isoladas de 
alunos, e o público de vários níveis de cultura, são atendidos em suas consultas, 
diàriamente . 

Assim é que informações verbais ou escritas são fornecidas sôbre os objetos 
expostos, implicando em verdadeiras aulas práticas que completam o ciclo da 
aprendizagem. 

Inúmeros interessados de vários estados da União, têm recorrido ao Museu, 
para elaboração de trabalhos sôbre o assunto. 

Atendendo, ainda, as solicitações de interessados, o Museu tem concorrido 
para a criação de outros museus congêneres, nos estados, orientando sua orga
nização e enriquecendo-os com as duplicatas de objetos de seu acervo. 

Exposições 

Cumprindo ainda a sua função cultural e educativa, desdê seu início, 
o Museu colabora com a administração do IBGE, participando não só com seus 
objeto~. como organizando exposições nacionais e internacionais. 

Exposições de aspectos histórico, geográfico e folclórico de vários países 
sul-americanos, da OEA e das Nações Unidas em suas datas magnas e de vultos 
nacionais e estrangeiros que se tenham preocupado com a geografia de nosso 
país. 

Para essas exposições são coletados documentos em diversas Instituições, 
que depois de classificados são expostos, e efetuadas pesquisas para a elabora_ção 
de resurn.os que são oferecidos aos interessados, durante as citadas exposiçoes, 
para melhor cumprimento de sua finalidade educativa . (vide capítulo "expo
sições") 

ACERVO 
O acervo do Museu atinge a um total de 3 000 objetos contando-se amostras, 

mapas, fotografias, desenhos, maquetes, blocos diagramas e demais documentos, 

VISITAÇAO 
Horário de visita91io - Mantém um serviço regular de visitas, de 11 às 17·ho-

ras, de 2.ª a 6.ª feira. · . 
Alunos de várias escolas primárias, secundárias e superiores, professôres 

acompanhados de turmas, turistas, e o público em geral visitam o Museu e obtêm 
as informações que desejam através de explicações verbais ou escritas. 

!/úmero de visitantes - Em média 2 200 pessoas, destacando-se entre estas, 
alunos de estabelecimentos de ensino do estado da Guanabara e de colégios 

. estaduais durante seus períodos de férias . Em 1963 atingiu a 3 491 visitantes. 
Serviço de registro de visitas - Há um livr.o destinado ao registro de visitas 

em geral e de visitas de grupos de alunos, constando inclusive o nome do colégio 
e a série em que estão matriculados. 

NOTA - A titulo de Ilustração, cabe-me acrescentar que o vocàbulo "Objeto" sempre 
repetido no decorrer da presente Informação, é .empregado em museologia para designar qual
quer peça, uma ro.cha, um tipo de transporte, um detalhe de lndumentàrla, um mapa, uma 

fotografia ou outro qualquer documento 
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Flg. 2 - .A fotografia do Museu mostra em 1.0 plano as vitrinas de "Rochas" e "Variedades 
de Quartzo"; em· 2. 0 pland as vitrinas de "Pedras Preciosas" e "Satélites de Diamantes"; ao 
fundo a vitrina da "Regi4o Sul" encimada de uma fotografia de uma fazenda típica <Le oafê~ 
O Museu tem grande impof\t4ncia na aprendizagem pois oferece uma visualizaç4o concreta de 
temas para o estudo da Geografia em suas diferentes modalidades. (Comentário de Helolsa 

Nansl Bandeira) . 

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES REALIZADAS 

EM 1944 

Por ocasião da II Reunião Pan-Americana de Geografia e Cartografia. A 
exposição foi realizada no 21.º andar do Edifício Serrador. 

EM 1945 

Por ocasião da Semana do índio, organizada pelo Conselho Nacional de 
Proteção aos índios. O Museu concorreu com o material etnográfic0 de que 
dispunha (dos guaicurus, terenos, caiuás, cherenes, caingangs e carajás) • Aliás, 
êsse material foi doado, por solicitação do emérito Marechal Cândido Mariano 
da Silva Rondon, ao museu recém-criado em Taquari no estado do Rio Grande 
do Sul. . 

Além das exposições realizadas com seus próprios 'recursos, o Museu tem 
participado de outras, com objetos não pertencentes a seu acervo, conseguidos 
por empréstimo, tendo em vista a ação dinâmica dêste Setor: 

EM 1957 

Exposição de Documentação Paraguaia - Inaugurada em 12 de fevereiro. 
Realizada no 10.0 andar do IBGE, em homenagem ao chanceler do Paraguai 

em visita ao Brasil, a exposição constou de objetos típicos, de excelente biblio
grafia e de outros documentos referentes à cultura paraguaia. 
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Exposição de Paisagens Brasileiras - Em abril daquele ano o Museu cola
borou na exposição de pintura de autoria da Senhora Sônia Declerq, espôsa do 
adido cultural da Embaixada da Holanda, realizada no 10.0 andar do IBGE. 

Exposição em homenagem às Nações Unidas - O IBGE, em virtude de 
acôrdo celebrado entre a sua presidência e o Chefe do Escritório de Informações 
das Nações Unidas, com sede aqui no Rio, estabeleceu comemorar o 12.0 aniver
sário da ONU, através de seus órgãos, quer no Rio de Janeiro, quer nas Inspe
torias Regionais e Municipais de Estatística. Aqui no Rio, foi escolhido o dia 23 
de outubro pa.ra a realização de uma exposição no Museu de Geografia, que 
constou de fotografias, cartazes, selos comemorativos, folhetos, livros e demais 
documentos, focalizando as atividades das Nações Unidas, no sentido da manu
tenção da paz universal. 

EM 1958 

Exposição das Nações Unidas - Em 23 de outubro. . 
Por lniciatl.va do Museu foi realizada uma exposição em homenagem às 

Nações Unidas pela passagem de seu 13.º aniversário. Constou de vasta documen
tação alusiva às atividades daquela Organização em favor da paz universal. 

EM 1959 

Exposição em homenagem à OEA - Em colaboração com a FundaÇão Ge
túlio Vargas e com a Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores. Constou 
a exposição de excelente bibliografia, fotografia, desenhos e cartazes alusivos às 
atividades daquela Organização. 

A Obra Geográfica do Marechal Rondon - Organizada em homenagem 
àquele Vulto da Geografia do Brasil, por ocasião d-0 seu 94.0 aniversário, constpu 
de objetos pertencentes ao grande sertanista, assim como roteiros de viagens 
mapas; desenhos, fotografias, pinturas, cartazes, livros e demais documentos. 

Exposição em homenagem à República Argentina - Com a colaboração da 
Universidade do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, do professor Del
gado de Carvalho e da Embaixada Americana. O Canto Orfeônico da Escola 
Argentina entoou os· hinos nacionais brasileiro e argentino. 

Exposição em homenagem· ao ParaguaJ. (julho de 1959) - Organizada pela 
Biblioteca do Exército e pelo Instituto Cultural Brasil-Paraguai, no Club Militar. 
No stand do Museu de Geografia constaram livros científicos, de história, de 
geografia, revistas, trabalhos típicos do país homenageado, cerâmicas, mapas e 
objetos, além de um gráfico elaborado pelo CNG. 

Exposição em homenagem ao general Francisco Jaguaribe Gomes de Mattos 
- Mapas, desenhos, fotografias, roteiros de viagens, bibliografia, bem como 
medalhas, condecorações, pinturas de autoria do homenageado e muitos outros 
objetos pertencentes àquele ilustre militar. 

Exposição em homenagem ao México (18 de setembro) - Constou de car
tazes, fotografias, cerâmica, bibliografia, mapas e desenhos referentes àquele 
país. 

Exposição .em homenagem ao Chile (25 de setembro) - Organizada pelo 
Museu 13.º andar do Edifíéio Iguaçu (CNG) e que contou com a colaboração 
da embaixada do Chile, da Biblioteca da Reitoria da Universidade do Brasil, 
do jornalista Oliveira Junior, da Escola Chile e da escritora chilena Marta 
Elba de Miranda. Contou ainda, com a participaÇão· do Canto Orfeônico da 
Escola Chile, que entoou os hinos nacionais brasileiro e chileno, e do Trio Gua
rânia interpretando músicas folclóricas. 

Exposição em homenagem às Nações Unidas (23 de outubro) - Pela passa
gem do seu aniversário de fundação, constando de objetos, fotografias, desenhos 
e cartazes ailusivos à utilidade daquela Organização. 

Cultura Paraguaia - Exposição realizada por ocasião da visita feita ao 
Museu pelo Dr. Estelita Lins, Chefe da Missão Cultural do Brasil em Assunção. 
Constou de mapas, fotografias, desenhos, publicações e objetos referentes à 
cultura paraguaia. 
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EM 1960 

Trinta Dias de Turismo - Exposição internacional promovida pelo Minis
tério da Guerra e montada no 2.0 andar daquela Instituição. O Museu participou 
dos trabalhos de arrumação da referida mostra, concorrendo também com ob
jetos, fotografias, desenhos, mapas e valiosa coleção de publicações. 

Dia das Américas - Exposição organizada pelo Museu, que contou com a 
colaboração de diversos paises sul-americanos. 

Primeiro Salão dos Artistas. Servidores do Conselho Nacional de Geografia 
- Pela primeira vez foi realizada uma exposição de trabalhos artísticos executa
dos pelos funcionários do CNG, dela participando, pintores, desenhistas, esculto
res e ceramistas. Ainda por iniciativa do Museu, essa exposição foi filmada, 
sendo exibida em diversos cinemas do Rio. 

Aspectos do Paraguai - Exposição organizada pelo Museu por ocasião da 
visita ao Brasil do Coronel .Ramon Cesar Bejarano, Presidente do Instituto 
Folclórico daquele país. Colaboraram com preciosa documentação o Ministério 
da Defesa do Paraguai, a Escola Paraguai do estado da Guanabara, a Senhora 
Anésia Pinheiro Machado e o engenheiro americano Drury Albert Macmillan. 
A exposição permaneceu aberta ao público durante muitos dias e constou de 
objetos típicos paraguaios, fotografias de aspectos geográficos e de publicações 
referentes à cultura daquele país. 

Em tôdas as exposições realizadas estiveram presentes, além de embaixadores, 
membros de embaixadas, altas autoridades civis e militares e turmas de alunos 
de educandários do estado da Guanabara. 

Registro de visitas escolares 

Modêlo adotado 

MUSEU DE GEOGRAFIA DO BRASIL 

Data - Nome do aluno - Colégio - Nível de 'ensino - Prof. Acompanhante. 

Plano de arr~ma.çião definitiva do Museu 

Sentindo necessidade de ampliar as instalações da Secção de Aspectos 
Geográficos, o encarregado do Museu elaborou um plano e o apresentou a Admi
nistração, que é o seguinte: 

ARRUMAÇAO 

Desde que seja resolvido o problema de espaço, a arrumação será feita em 
seis salas ou compartimentos, obedecendo ao critério regional: Norte, Meio-Norte, 
Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. 

Em cada compartimento far-se-á a apresentação da Região respectiva por 
melo de mapas, em painéis ziguezagueantes, de celotex e acompanhados de 
gráficos e de fotografias, de senso geográfico, sempre que necessárias. 

A - 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Mapa mostrando a posição da região na extensão territorial do país 
Mapa do relêvo 

" da geologia 
de clima 

" da hidrografia 
" da vegetação 
" da população 
" de comunicações e meios de transporte (superpostos) 

dos recursos econômicos . 

B - A seguir virá a representação fotográfica da geográfica física. Dis
postas em painéis, as fotografias focalizarão o relêvo, tipos de rios, de costa,. · 
de vegetação e outros informes mais detalhadamente. 

C - A seguir blocós diagramas, complementando o estudo da geografia. 
física. 
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D - Depois virão os aspectos típicos representados através de amostras 
referentes à habitação, tipos regionais ao transporte, à indústria extrativa ani
mal, mineral e vegetal, às culturas agrícola·s, à pecuária, à pesca, à siderurgia 
e demais . indústrias, complementadas por cartogramas, estatísticas e sempre 
ilustrados com fotografias e desenhos, distribuídos pelas vitrines. Obedecendo 
a técnica museológica, de modo a facilitar a visão do visitante, os desenhos 
mostrarão divididos em quadros tôdas as cenas de explotação - classificação 
- aproveitamento - exportação (quando houver) gráficos por produção e valor 
- modo de vida do explotador ou do agricultor, meios de transportes, etc. 

E - Maquetes apresentarão os aspectos típicos da economia da Região: 
Ex.: "O carvão em Santa Catarina", "A siderurgia em Volta Redonda" e "O ouro 
em Morro Velho", etc. Para isso, poder-se-á instituir um concurso entre os 
geógrafos e professôres de geografia, conforme plano já anteriormente apre
sentado pelo encarregado do Museu, conferindo-se um prêmio que compense a 
elaboração do trabalho e dentro das possibilidades orçamentárias do CNG. 

Além da representação cartográfica, da fotográfica, da gráfica, de blocos 
diagramas, maquetes e de amostras, haverá nas paredes laterais fotografias dos 
principais aspectos urbanos. 

Assim é que serão exibidas fotografias das principais cidades, quer indus
triais, comerciais, medicinas, religiosas, etc. sempre precedidas de mapas assi
nalando sua localização. Ruas principais, avenidas, praças, monumentos, jardins 
e outros aspectos serão reprt:sentados através de plantas e fotografias. 

Justificativa 

Justifica-se a idéia da arrumação cartográfica em pame1s ziguezagueantes, 
pela necessidade de ter o Museu suas instalações realmente adequadas e trans
portáveis de um· 1ocal para outro, no caso de exposições fora da sede. 

Fig, 3 
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Fichário 

No fundo de cada sala ou compartimento, haverá um fichário onde as 
fichas serão coloe<adas em ordem alfabética, arrumadas por assunto, com todos 
os esclarecimentos distribuídos por títulos, que ficará ao alcance do visitante 
para maior elucidação. 

Publicidade 

A publicidade pela imprensa será 'de indiscutível necessidade, pois concor
rerá para o aumento da freqüência - que é uma questão interessante à exis
tência do Museu. 

Apesar de muitos técnicos não acharem própria essa procura de público, 
para os Museus do Brasil isso se torna necessário, pois os brasileiros não têm 
ainda educação de museus. 

Numeroso público de museus se compõe de ·recém-chegados do interior e 
do estrangeiro. Seria interessante, portanto, entrarmos em entendimento com 
os editôres de guias de estradas de ferro, companhias de navegação, etc., para 
a sua propaganda. 

Os dizeres seriam os seg_uintes: "Visitem o Museu de Geografia" organizado 
pelo Conselho Nacional de Geografia - Rua ... 

"O Museu focaliza todos os aspectos culturais e naturais do Brasil". 

O estereorama no ensino da geografia 

Estereorama carta topográfica em relê\"O 
(do grego estereo-sólicto e horama-vísta). 

F'RANCISOO BARBOZA LEITE 
Do CNG 

Facilitar a memorização. de conceitos pela imagem é uma necessidade que 
se impõe no âmbito do ensino. 

A imagem aumenta o J?Oder de apreensão dos fenômenos e ajuda a memo
rização da terminologia correspondente. 

No ensino da Geografia, especialmente, a projeção de slides coloridos l:"epre
senta U:m rendimento extraordinário, inclusive porque as cenas sempre sofrem 
interferências que informam à contingência de variados fatôres, a natureza e 
o homem gerando relações que podem ser observadas simultâneamente. Em 
decorrêricia e porque, à satisfação visual sucede, fatalmente, que o processo de 
assimilação se torne mais exigente, no ensino qa geografia física advoga-se o 
uso do estereorama, pelo interêsse que representa como objeto que se "vê e pega", 
condiÇão que oferece vantagens inegáveis. 

A terceira dimensão, representando uma área cúbica que consiste na pola
rização de direções que se cruzam no espaço e se limitam num plano anterior 
e outro posterior; e num plano superior e outro inferior, fornece a condição 
ideal do objeto, ou seja, comêço, lados e fim, circunscrevendo totalmente a visão. 
Isto representa uma satisfação fisiológica pela elasticidade dos conceitos então 
representados. É quando tudo se desvenda aos olhos e à mente, correspondendo 
o conhecimento ·concreto da coisa visualizada em seus têrmos próprios a uma 
noção cada vez mais ampliada da sua função intrínseca. 

Através do estereorama, a reprodução dos acidentes físicos cria o impacto 
de grandezas que os olhos não poderiam descobrir in loco. Divididos pelas dis
tâncias, mesmo sendo observados em suas particularidades, os acidentes, diver
sificados pela natureza da região onde ocorrem, não podem oferecer uma visão 
integrada, de conjunto, a não ser residualmente, isto é, de modo indefinido, 
subjetivo. 
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Estereorama com placas de madeira 

A superposição de placas de madeira em recortes orientados pelas curvas 
de nível, resulta numa representação estilizada do relêvo. Oferece uma visão 
sintética que satisfaz a idéia de volume, sem contudo informar outras peculia
ridades do terreno . 

Para a representação do fenômeno das curvas de nível o estereorama de 
placas (madeira, duratex ou outras fibras obtidas de bagaço de cana, por ex . ) 
satisfaz plenamente . Partindo da primeira cota de nível, toma-se daí por diante 
as outras cotas em ascendência, seguindo os desvios do relêvo até o ponto 
máximo. As curvas se concentram em anéis cada vez mais estreitos até com
pletarem a divisão estabelecida. A espessura das placas deve corresponder em 
escala .proporcional à distância entre as cotas, atingindo as placas quando super
postas a altitude prevista. 

É aconselhável para êsse tino de estereorama adaptar-se alguns pinos na 
base, perfurando-se as placas e- tornando-se a peça desmontável. Isto facilita 
a apreensão, pelo aluno, das diferentes camadas geológicas, pintando-se as 
placas em côres convencionadas a priori, além de permitir que o próprio aluno 
desmonte e, a seguir, recomponha a estrutura idealizada de fenômenos inerentes 
ao relêvo. 

Estereorama com placas revestidas 

Obedecendo-se ao mesmo sistema já descrito, agora com as placas coladas 
entre si. utiliza-se, então, massa de modelar feita com jornais velhos e grude 
ou massa de vidraceiro. Preenche-se os degraus formados pelas placas super
postas até desaparecerem as arestas. Desta fase em diante, à conveniência da 
finalidade presumida, serão acrescentados outros detalhes, arrematando-se com 
a pintura. · 

Existe outra modalidade de revestimento obtida com tecido grosso, no caso 
a estõpa seria indicada, assim como fêltro; aquela servindo para revestimento 
posterior com estuque,· se se preferir gêsso em lugar de outra massa qualquer; 
e o fêltro, aproveitando-se sua textura pela analogia com o manto botânico. 

Estereorama com massa de jornal 

Aqui nós invocamos a pretensão de têrmos encontradó a maneira mais 
prática e econômica de fazer um estereorama. É, .inclusive, o processo que uti
lizamos no~ Cursos de Informações Geográficas, promovidos pelo Conselho Na
cional de Geografia . 

Utiliza-se uma prancha de madeira compensada de 8 mm como base. 
Risca-se o contõrno. Marca-se as curvas de nível principais assinalando as 
diferenças com pregos de variados tamanhos, cada tino de prego acompanhando 
o contôrno da curva· a que se refere . -
. Com arame fino faz-se uma rêde, tecendo, em 9rimeiro lugar no sentido 
ascendente e, a seguir, acompanhando a orientação das curvas. É o arcabouço 
sôbre o qual coloca-se a massa de jornais e farinha de trigo, em lâminas del
gadas, ficando õca a parte interna . 

. Depois dessa fase, quando se tem uma maquete tõsca, a fase seguinte requer 
mais cuidado, pois é quando começa o modelado definitivo. 

Incorpora-se então, com o mesmo tipo de massa, detalhes e efeitos que irão 
caracterizar a natureza de cada acidente do relêvo. 

Pode-se usar pequenos instrumentos ponteagudos para abrir os sulcos dos 
rios, palhêtas ou pequenas lâminas de metal para comprimir e facetar aflora
mentos de rochas, etc.; inclusive inscrustar ·fragmentos de rocha devidamente 
proporcionados como simulacro de matacões ou no coroamento de picos, obten
do-se, assim, um efeito mais realístico . 

Nos vales e na extensão de planícies, pequenos desníveis do relêvo, de
graus, etc ., prescinde-se de arcabouço, bastando aumentar-se a espessura da 
massa e marcar falhas ou depressões com os instrumentos aconselhados. 

Deixa-se secar até que tôdas as manchas da umidade que se acumula nas 
partes mais densas tenham desaparecido, isto é, até que a maquete endureça 
completamente . 
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Estereorama executado por alunos do Curso de Informações Geográficas. sob orientação do autor. 
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Com tinta guache ou preparada com anilinas, faz-se o colorido . 
Ainda nessa oportunidade, pode-se usar areia fina sôbre cola de madeira 

na representação de praias, restingas, etc., usarido-se também, fragmentos mais 
grossos, quando se tenha que obter texturas rústicas em cortes de terrenos ao 
longo de estradas. 

Nesta fase da coloração, é importante que haja croquis a lápis de côr ou 
material equivalente, onde se tenha feito um estudo das nuances que o reves
timento do relêvo naturalmente exige. As ocorrências botânicas, gramíneas ou 
paluàes de arborescência fantasiosa, adquirem tonalidades verdes de sensíveis 
exigências. A côr da água dos rios e dos mares, dos lagos, etc ., igualmente 
apresenta singularidades que a Geografia não pode ignorar. 

Preparação da massa de jornal 

Temos a advertir o seguinte: 
Outros tipos de papel podem ser utilizados. Entretanto, defendemos o uso 

de jornais velhos pela sua obviedade: é uma despesa que não se precisa fazer 
novamente . . . 

Corta-se os jornais em tiras estreitas que ficam de môlho até macerar, 
juntando-se algumas colheres de alúmen. 

Depois as tiras retiradas são esgarçadas o mais possível e, então misturadas 
à farinha até a consistência ideal. Forma-se uma pasta homogênea que se 
desprende facilmente das mãos; e, em seguida aplica-se em camadas delgadas 
sôbre o arcabouço de arame já referido . 

Oceânia - Metodologia 1 

MAURÍCIO OOELHO VIEIRA 

INTRODUÇAO 

O estudo que aqui faremos da Oceânia pode ser apresentado no primeiro 
como no segundo ciclo da escola secundária . Para bom êxito, é necessário que 
cada professor analise as condições psicológicas da aprendizagem em seu meio 
e dose da maneira que lhe parecer mais conveniente o estudo do novíssimo 
continente. 

As peculi~dades próprias da Oceânia justificam uma explicação mais deta
lhada do capftulo seguinte relativo ao interêsse do seu estudo. 

I - INTERE:SSE DO TEMA 

A Oceânia compreende a Austrália e os arquipélagos espalhados no Pacíiico, 
num total de 8 550 000 km'. Como se observa, sua área é inferior a dos demais 
continentes: Europa 11400 000 km", Africa 29 900 000 km2 e Novas Américas 
40 700 000 km2

• 

Aparentemente s'imples, o estudo da OCeânia é, na realidade, difícil . De 
fato, a observação do mapa mostra-nos que não se trata de um simples conti
nente. Esta denominação aplicar-se-ia apenas a Austrália, sendo o restante 
constituído de inúmeras ilhas muito heterogêne~s em seus aspectos . 

Dificuldades logo encontraremos ao tentar a delimitação do novíssimo con
tinente. Assim sendo, entendemos por Oceânia o conjunto de terras banhadas 
pelo Pacífico que não pertencem à Asia ou ao Nôvo Mundo . 

Teremos então, um continente a Austrália e três grupos de ilhas: a Mela
nésia ou "Ilhas Negras", a Micronésia ou "Pequenas Ilhas" e a Polinésia "Muitas 
Ilhas" . 

A Austrália compreende o continente australiano e as .ilhas da Nova Ze-
lândia e a Tasmânia . -

1 Vide Atlas Geogrãf1c<> Escolar do :Ministério da Educação e Cultura. 
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A denominação Australásia empregada por certos autores peca pela própria 
significação, pois significa Asia Austral, englobando Java, Samatra e Indonésia, 
pertencentes à Asia. Quanto à inclusão da Nova Zelândia, entretanto, junto da 
Austrália e d8' Tasmânia, parece-nos, mais exato não só quanto a determinados 
aspectos físicos, como, sobretud.o, a aspectos econômicos e de colorúzação. É 
bem exnressiva a influência comercial dos rebanhos de ovinos e bovinos da 
Austrálià e Nova Zelândia, sendo notáveis a influência dos colonizadores inglêses. 

A Melanésia é um grupo de ilhas situadas a nordeste da Austrália. São 
ilhas montanhosas e revestidas de florestas virgens no interior, onde vivem 
tribos nativas do tipo negróide, responsáveis pela denominação "Ilhas Negras", 
usada por vários autores. 

Neste grupo, destaca-se pela sua área a Novà Guiné ou Papuásia, cujos 
habitantes vivem da coleta e da caça, muitos ainda desconhecedores dos prin
cípios mais elementares de construção de casas, etc. 

Fazem parte da Melanésia os arquipélagos de Salomão, Novas Hébridas e 
outros menores: Bismarck, Nova Caledônia e Fídje. :ii:ste último sobressai-se do 
conjunto pela sua indústria açucareira e culturas de arroz, chá e amendoim, 
notando-se o empenho dos inglêses para o seu progresso, pois representam, 
inclusive, mais da metade da população. 

Merece referência ainda a Nova Caledônia pela exploração de metais nobres 
(ouro e prata), fosfato e pela expressiva produção de côco. Na Micronésia 
destacam-se os arquipélagos das Marianas, Carolinas e Marshall. São as ilhas 
menos povoadas e possuidoras de recursos econômicos inexpressivos. 

A Polinésia engloba o restante das ilhas do Oceano Pacífico. De todos os 
arquipélagos, o do Hawaí aparece realçado; é um dos 50 Estados que formam 
os Estados Unidos da América do Norte: Seguem-se outros arquipélagos menos 
importantes: Marquesas, cuja população quase foi dizimada por doenças infec-
ciosas, Tuamotu, Taiti, Sampa, Cook, Tonga, etc. . 

Agricultura rudimentar e coleta -de plantas nativas, mormente fruta-pão, 
de onde retiram a farinha e do côco do qual obtém a gordura vegetal e a copra, 
caracterizam as atividades no ramo vegetal, bem como a criação de suínos e 
aves. A criação, entretanto, ainda não conseguiu superar a pesca .realizada nas . 
lagunas, com excelente aproveitamento do cordão de recifes. 

Tôdas as ativida.des acima descritas pouco sigrúficam em relação ao Hawaí, 
cuja população imigrante ultrapassou a nativa e sua economia açucareira ao 
lado da fruticultura lhe dá fisionomia bastante diferente em relação àquele 
antagonismo primitivista . 

As mais diversas origens tiveram essas ilhas. As maiores, como o Continente 
Australiano e a Nova Guiné, que com seus 810 500 km" é a maior ilha do mundo 
depois da Groelândia, são constituídas por um embasamento cristalino recoberto 
por capeamento sedimentar. Se esta formação pode ser encontrada em outras 
ilhas menores, situadas entre a Austrália e as ilhas Tonga, fazendo-nos imaginar 
um continente desaparecido, as demais ilhas são na maioria de origem vulcânica 
ou coralígena. Tais agrupamentos não obedecem a aspectos de conformação 
geológica, nem climatobotânico. 

São grupos que apresentam certas peculiaridades de colonização e recursos 
económicos e até mesmo de forma de govêrno, como é o caso do primeiro em 
que a Austrália. e Nova Zelândia são Estados independentes, membros da Comu
rúdade Britânica de Nações. O mesmo, entretanto, não podemos explicar quanto 
aos demais grupos, onde a heterogeneidade dos aspectos físicos, étnicos e colo
nizadores impede-nos de proceder da mesma forma. Não podemos negar também 
que o primitivismo ainda preponderante em grande parte dos arquipélagos nos 
levaria também a uma situação de dificuldade, pois no caso poderia haver certa 
homogeneidade. 

A Oceânia, descoberta por Fernão de Magalhães 0519-1521), seguido de 
outros navegadores, tomou-se melhor conhecida no século XVIII através das 
expedições de James Cook, A colonização, iniciada no Século XIX ainda não 
atingiu todo o conjunto. Podemos, todavia, distinguir o progresso de certas ilhas 
e antever um futuro promissor para outras. Isto tudo, ao lado de paisagens 
variadas e encantadoras desperta-nos interêsse e motivação. 
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II - MAPAS DE CORRELAÇAO 

O estudo da Oceânia exige comparações importantes, pois há uma plura
lidade de aspectos em seu conjunto. A diversidade de fatôres e as correlações 
entre êles permite-nos uma explicação racional dos fatos geográficos. 

Entre os mapas que melhor satisfazem os objetivos destacam-se os seguintes: 

1 - Isotermas 

Ênfase, sobretudo, nas valiações de temperatura entre inverno e verão. 
Caracterizar bem as que se referem à Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia, 
onde as variações são mais evidentes. No restante da Oceânia chamar atenção 
sôbre a grande influência exercida pelo Pacífico. 

2 - Isoietas 

Procurar correlação entre as zonas de maior e menor ocorrência de chuvas 
s as relações entre o relêvo, a continentalidade e a proximidade dos oceanos 
mormente do Pacífico. Outrossim, a direção dos ventos . 

3 - Climas 

Os diversos tipos existentes evidenciam influência de elementos e fatôres 
bem diversos . Analise, sobretudo, a posição geográfica, chamando atenção do 
Trópico de CapricÇirnio que corta a Austrália ao meio. Seguem-se em impor
tância a proximidade do mar, a altitude e a continentalidade. 

4 - Estrutura geológica 

Relações entre as altitudes e a natureza geológica dos terrenos, entre a 
forma do relêvo e a estrutura. O formato de determinadas ilhas e suas relações 
com a origem (atolls), etc, 

5 - Solos 

A relação entre os solos e a estrutura geológica. Como são utilizados pelo 
homem. 

6 - Vegetação 

Correlação entre os principais tipos de flora com os principais tipos de 
clima, chamando atenção para a adaptação de Kõppen. Outra correlação im
portante pode ser feita entre os tipos de vegetação e a utilização das áreas 
respectivas; lembrar também os reflexos da flora na fauna. 

7 - Grupos étnicos 
Os problemas entre os diversos grupos e os elementos colonizadores. Carac

terísticas peculiares de cada um e suas reações perante os recursos naturais. 

8 - População 
A distribuição da população em face dos fatôres naturais. Influência do 

contingente integrante . 

9 - Indústrias 
As regiões industriais e o problema de mão-de-obra . O papel do colonizador. 

Problemas de mercado . 

III - IDÉIAS ESSENCIAIS A DESENVOLVER 

1·- Relêvo 
Relativamente simples, merecendo destaque o do Continente Australiano, 

com sua influência no clima e bacias hidrográficas. Mostrar como influem na 
ocupação humana o planalto tabular, a grande planície e depressão ·central, 
a planície costeira e a cordilheira australiana. 
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2 - Hidrografia 

Explorar, sobretudo, os rios da Austrália, principalmente o Murray e o 
Darling. 

3 - Clima 

Sua repercussão na ocupação humana e sua influência nas formações 
vegetais . 

4 - Vegetação 

Verificar a correspondência das formações com relação aos tipos de clima. 
Mostrar como as formações influiram na ocupação humana: savanas e estepes 
para a criação de ovinos e bovinos, florestas como recursos naturais e sua subs
tituição em certas partes pela agricultura . 

5 - Fauna 

Sua relação com as formações vegetais e as características peculiares de 
algumas espécies bem distintas de outros animais do mundo, devido sobretudo · 
ao isolamento . 

6 - Cultura 

Características indígenas e a colonização européia. O contacto entré ambas. 

7 - Recursos econômicos 

Alguns tipicos, como o eucalipto, o côco e outras espec1es florestais, no 
reino vegetal. No reino animal, lembre os animais que constituem uma fauna 

. característica. Na criação, destaque bem os rebanhos de ovinos e bovinos, sobre
tudo os primeiros. · 

Nas atividades agrícolas dê ênfase às culturas da cana-de-açúcar, do algodão 
e dos cereais . Quanto às indústrias merecem especial análise as de lã e de 
carnes oriundas da criação e a indústria açucareira e algodoeira como reflexos 
da agricultura. 

No reino mineral, o carvão, a exploração de metais e níquel devem ser 
abordados como atividades de maior realce . 

Não esquecer que na quase totalidade das ilhas da Oceânia, predominam 
a tivídades pouco expressivas . como recursos econômicos. Destaque o papel da 
coleta de frutos silvestres e da pesca e procure compará-los com o significativo 
valor das outras atividades acima mencionadas. 

Verifique o progresso industrial após o último conflito mundial. 

8 - Comércio 

O entrave provocado pelas dificuldades de comunicação com os grandes 
centros consumidores. Nestes, destaque as Ilhas Britânicas. 

9 - População 

O primitivismo dos nativos e o elemento colonizador. A mescla. Notar a 
baixa densidade e desigual distribuição em face à influência dos fatôres físicos. 
Frisar que mais da metade da população da Oceânia vive na Austrália e nesta 
mais da metade vive nas cidades de Sydney, Melbome, Brisbane, Adelaide e 
Perth. 

10 - Ilhas 

Extraordinária variedade na estrutura e o papel delas na colonização e 
separação de povos. 
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IV - ASSUNTOS CORRELATOS 

Os temas acima abordados permitem-nos estabelecer correlações com outros 
assuntos não só geográficos como os de domínio das ciências auxiliares. 

Vejamos: 

1 - Ge«;>grafia Física 

As ilhas da Oceânia comparadas com as demais ilhas do mundo. Há seme
lhanças nos tipos vulcânicos, nos coralígenos. Os recifes da Oceânia e os do 
Brasil; suas influências. 

A estrutura cristalina e o seu papel no relêvo e na Geologia, na economia, etc. 
o mesmo podemos verificar com relação aos terrenos sedimentares antigos e 
recentes (sobretudo os terciários) . Os tipos de solos e suas correlações com a 
agricultura. 

Os tipos de clima e suas conseqüências na vegetação e ocupação humana. 
As formações vegetais e seu valor para o homem; suas relações com a fauna. 

2 - Geografia Humana e Econômica 

A composição da população e os imigrantes. Comparação com outras re
giões do mundo, mormente em áreas subdesenvolvidas . Organização política. e 
administrativa e a influência dos colonizadores. Evolução na divisão politica. 
As grandes rotas marítimas e aéreas que convergem para a Oceânia e o papel 
que desempenham no comércio. A troca de mercadorias: procedência e destino 
- condições que regem sua comercialização. 

V - SUGESTÕES PARA TRABALHOS E EXERCÍCIOS 

A Oceânia oferece os mais diversos aspectos geográficos, permitindo ao 
professor uma série de exercícios bem variados. 

A elaboração de exercícios permitiria, inclusive, a confecção de uma obra 
exclusiva. Assim sendo, cabe ao professor selecionar outros, ficando os aqui 
mencionados apenas como exemplos de sugestão . 

a.) Uso do Atlas baseado · na leitura. 
1 - causas da divisão da Oceânia em 4 partes. 
2 - Análises das côres hipsométricas e conclusões sôbre o relêvo, hidro

grafia, clima, etc. 
3 - Tipos de regiões geográficas, mormente no Continente Australiano: 

planície litorânea, planalto tabular, pla.nicie e depressão central e Alpes 
Australianos. · 

4 - Tipos de rios e sua importância econômica. 
5 - Tipos de clima. 
6 - Tipos de vegetação 
7 - conseqüências das influências de ordem física para o homem e recursos 

econômicos. 
8 - Localização de cidades. . 
9 - A posição da Oceânia em face do comércio externo. 

b) Exercícios reflexivos 
1 - Tipos de ilhas. 
2 - Forma de relêvo. 
3 - Recursos vegetais. 
4 -- Características da fauna. 
5 - Atividades econômicas nas diversas regiões. 
6 - Situação politica das diversas ilhas.-
7 - Problema de limites nos conjuntos propostos. 
8 - Fusos horários: a linha de mudança de data. 

c) Temas para dissertação 
1 ~ A Austrália na Oceânia. 
2 - A Nova Zelândia na Oceânia. 
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3 - A importância das cidades e sua localização. 
4 - O eucalipto: sua importância local e no Brasil. 
5 - o côco . 
6 - A pesca. 
7 - A criação de ovinos e bovinos em face das pastagens naturais. 
8 - Os nativos e os imigrantes. 
9 - A exploração de minerais. 

10 - A Austrália, único país-continente e o Brasil. 

d) Atividades especiais para os discentes 
1 - Pesquisa bibliográfica. 
2 - Leitura de assuntos atinentes à Oceânia . 
3 - Organização de mural nos estabelecimentos de ensino com notas de 

revistas, jornais e fotografias. . 
4 - Album relacionado com a Oceânia, sobretudo no que há de mais típico 

nos aspectos físicos, humanos e econômicos. 

e) Palavras cruzadas 
Forneça alguns exemplos como os aqui apresentados e incentive os discentes 

a obterem outros. · 

Raciocine e complete: 
A ........... . 
u ..... . 
s ......... . 
T ........ . 

.......... R .. .. 
A ................ .. 
L ...... .. 
I ...... .. 
A ........ .. 

Palavras: 
1 - Capital da Austrália ......................... . 
2 - Produto mineral do sul da Austrália .......... . 
3 - Ilha do sul da Austrália ..................... . 
4 - Deserto australiano ........ ........... .... .... . 
5 - Grande produto de exportação da Austrália ... . 
6 - Gôlfo ao norte da Austrália .................. . 
7 - Maior cidade da Austrália ...... ... .... ... .... . 
8 - Importante cidade da Nova Gales do Sul ..... . 
9 - Rio Importante da Austrália ..... ............ . 

Raciocine e complete: 
p .. .. 
o .. .. 
L 
I .. .. 
N ...... .. 
É, .............. . 
s .............. .. 
I .... .. 
A ...... .. 

1 - Pr.oduto obtido do côco (copra). 
2 - Ilha coralígena com uma laguna central (Atoll) . 
3 - Capital do Hawaí (Honolulu) . 

Camberra. 
Hulha. 
Tasmânia . 
Vitória. 
Conserva. 
Carpentária. 
Adelaide. 
Sydney. 
Darling. 

4 - Pais sul-americano que possui ilhas na Polinésia (Chile). 
5 - Ilha dos USA próxima ao Hawaí (Johnston). 
6 - Capital da Nova Zelândia (Wellington) . 
7 - Ilhas da França (Sociedades) . 
8 - Ilha da Inglaterra (Fidji) . 
9 - Primitivos habitantes da Nova Zelândia (Maoris). 
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Nova Zelândia 

MARÍLIA WILMA DE OLIVEIRA VEIGA 
Do Conselho Nacional de Geografia 
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O Arquipélago da Nova Zelândia localizado a sudeste da Austrália, é cons
tituído por várias ilhas, sendo as principais a Ilha do Norte com 114 688 km" 
e a Ilha do Sul com 150 461 km2 separadas pelo estreito de Cook. 

A Ilha do Norte é a mais recortada, de origem vulcânica, apresentando 
planaltos basálticos, numerosos vulcões, alguns ativos como o Ruapehu (2 797 m) 
e o Tongariro (1968 m) . Aparecem também muitos gêiseres cujas águas atin
gem grandes alturas. 

A outra ilha, a do Sul :possui maior extensão e é mais montanhosa, desta
cando-se aí os Alpes Neo-Zelandeses, com o monte Cooki a 3 768 m de altitude, 
formados na era Terciária, cobertos de neves eternas, prova de um relêvo · gla
ciário, com verdadeiros "fjords". 

Entre os rios destacam-se o rio Waikata na ilha do Norte (320 km), o Clutha 
na ilha do Sul (270 km), e formando a catarata de Sutherland aparece o rio 
Arthur. 

Observa-se a presença do lago Taupo, de origem vulcânica . 

. Em virtude da influência do mar, o clima da Nova Zelândia não apresenta 
gTandes extremos: encontramos aí dois tipos climáticos: o temperado na Ilha 
do Norte e o frio tipo oceânico na Ilha do Sul . As chuvas são abundantes, 
principalmente na Ilha do Sul. · 

Quanto à vegetação da Nova Zelândia, sobressaem as florestas na paisagem. 
As florestas de tipo subtropical aparecem ao norte com a presença de palmáceas, 
e ao sul encontra-se o domínio das coníferas. · 

A população da Nova Zelândia é calculada em 2 528 000 hab . (1963) que 
vivem principalnien~ nas planícies costeiras. É composta em 'sua maioria por 
elementos anglo-saxões e por indígenas Maoris. O indígena Maori pertence ao 
grupo cultural polinésio e chegou à Nova Zelândia há cêrca de 700 anos. Embora 
tivessem lutado muito pela independência, acabaram unindo-se aos colonos 
inglêses . 

Aí encontramos os idiomas inglês e maori, e as religiões protestante e 
católica . 

A Nova Zelândia descoberta em 1640, foi colonizada pelos inglêses e pertence 
desde 1907 à Comunidade Britânica das Nações (Commonwealth) como domínio, 
tendo como capital Wellíngton com 261 000 hab., na Ilha do Norte. Outras ci
dades importantes são: AuckJand, Christchurch, Dunedin City, Napier, Invercar
gill, New Plymouth e Hamilton. 

·A · principal atividade econômica da Nova Zelândia é representada pela 
criação de gado, principalme~te a de ovinos, possuindo êsse país cêrca de 50 mi
lhões de cabeças de carneiros, destinados à produção de lã; seguido do gado 
vacum com 6 milhões de ca;beças, para as indústrias de laticínios (leite conden
sado, manteiga, queijo). Grande parte dêsses produtos destina-se à exportação. 

Os neozelandeses cultivam ainda cereais· como trigo, cevada, aveia e Il}ilho, 
plant.ando também o linho, a ervilha, a cebola e o fumo. · 

Dentre os produtos minerais são encontrados em seu território: carvão, ouro, 
prata, linhita, petróleo, ferro, manganês, tungstênio, etc . Além disso uma das 
principais riquezas econômicas é a energia hidrelétrica, obtida através dos rios 
que descem das montanhas, 
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Quanto aos meios de comunicação, a Nova Zelândia dispõe de 123 800 km 
em rodovias e estradas secundárias, e 5 503 km em vias férreas. 

Essa região mantém ativo comércio com a Inglaterra através de seus prin
cipais portos e de linhas aéreas . 
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Programa de geografia do concurso para adjunto ·de catedrático 
do magistério do exército 

I - Geografia Geral 

1. A Geografia: sua evolução e conceito atual, Geogrà.fia Regional. 

Divisões de Geografia. 
2. Idéia do Universo. Os astros. 
3. Sistemas planetários. Sistema· solar. 
4. Sol, Terra e Lua. 
5. Círculos e zonas terrestres. Orientação e representação da Terra. 
6. Estrutura da Terra: centrosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. 
7. Geografia Humana: grupos étnicos e sua distribuição. Línguas e reli

giões. Organizações políticas. Sistema de govêrno. 
8. A vida econômica: recursos econômicos. Indústria e comércio. Circula· 

ção e transporte . 
9. Os continentes e as regiões polares: fisiografia, população, grupos 

étnicos, línguas, religiões, divisões políticas e recursos econômicos. 
10. Europa: aspectos físicos, humanos e econômicos gerais. 
11. Comunidade Britânica . União Francesa, URSS, CECA, MCE e 

BENELUX: aspectos políticos e econômicos. 
12. ásia: aspectos físicos, humanos e econômicos gerais. 
13. Oriente Próximo. Sul e Sudeste da Asia. Insulíndia e Extremo Oriente: 

aspectos políticos e econômicos. 
14. Africa: aspectos físicos, humanos e econômicos gerais. Atual estrutura 

política. 
15. Oceânia: aspectos físicos, humanos e econômicos gerais. 

II - Geografia da América 

1. As regiões platina, ·andina, América Central, Canadá, México e Estados 
Unidos: Aspectos físicos, humanos e econômicos. Circulação e trans
portes. 

III - Geografia do Brasil 

1. O espaço brasileiro: fisiografia. 
2. Evolução demográfica e distribuição da população. 
3. Organização política e administrativa. 
4. Circulação e transporte. 
5. Produção agrícola, animal e mine.ral. 
6. Indústria e Comércio.· 
7. Divisão Regional do Brasil: sua evolução. 
8. Grandes Regiões: as,Pectos físicos, humanos e econômicos geraiS. 

Circulação e transporte. 

Fonte: Separata do BE n.0 28, de 9 de julho de 1965. 
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Exame de habilitação ao curso de geografia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado 

da Guanabara 

Prova ·de Geografia Geral 

1. a. Questão : Dissertação: (valor 4 pontos) 
A França: regiões naturais, recursos econômicos e industriais. 

2.ª Questão: (valor 2 pontos - 0,2 por lacuna) 
1 - A teoria dos Antípodas é de autoria de e Kepler é 

autor do Sistema 
2 - ---------

Marte. 
e são os ·satélites do planêta 

3 - e são os planêtas interiores. 
4 - Leão é uma constelação --------- e a Alfa da constelação do 

Cão Maior é a estrêlà ---------
5 - O cometa Halley é um cometa periódico cujo período é de -- anos e 

seu último aparecimento foi no ano de . 
6 - A conseqüência do movimento de rotação da Terra é --------

e a conseqüência do movimento de translação são . 
7 - A parte da Geografia Física que estuda as cavernas é denominada 

---------- e o estudo dos ventos recebe a denominação de 

8 - A corrente marinha que banha as costas do Peru recebe o nome de corrente 
de e a corrente marítima fria que banha Nova York 
é a do . · 

9 - A constituição do granito é quartzo, . e -------
10 - As línguas são classificadas em monossilábicas, 

e---------
3.ª Questão: Cvalor 4 pontos - 0,2 por lacuna) 
1 - Os fiordes são encontrados nas Américas no litoral do --------

. e do . 
2 - O local onde o terremoto tem a sua origem é denominado ------

e as ondas dos lagos são chamadas -~-------
3 - A cidade Santa do Bramamismo é banhada pelo rio 

4 - A ferrovia Transandina liga as cidades de e ------
5 - Nos Estados Unidos a cidade da indústria alimentar é --------

e da indústria siderúrgica é --------
6 - O maior rio genuinamente canadense é o e a principal 

ilha canadense do litoral é a de--------
7 - La Paz, e são cidades bolivianas. 
g - Ao norte do Chile encontramos o deserto de e ao norte do 

México encontramos o deserto de -------
9 - O país sul-americano maior produtor de petróleo é que é 

extraido especialmente do Lago-------
10 - A cidade de Roma é banhada pelo rio e a cidade de Moscou 

pelo rio ---------

Prova de Geografia Geral • 

i;a. •Questão: Dissertação: A Argentina (valor 4 pontos) 
a) ·esbôço físico; 
b) recursos econômicos; 
c) cidades principais. 

• Segundo Exame. 
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2.ª Questão: Preencha as lacunas (valor 2 pontos - 0,1 por lacuna) 

1 - O Sol é uma estrêla de grandeza, a mais ---------
da Terra. 

2 - e são satélites do planêta Marte. 
3 - A conseqüência do movimento de translação são as --------

e a troposfera é uma camada da 
4 - A direção do vento é avaliada pelo e a fôrça 

ou velocidade é avaliada pelo ---------
5 - A umidade do ar atmosférico é avaliada pelo e a 

temperatura é avaliada pelo---------
6 - O maior dos oceanos é o e o mais comercial é 

o . 
7 - A parte mais elevada de uma onda é chamada ___ ....._ _____ e 

a parte mais baixa é denominada -----------
8 - O granito é uma rocha--------- e o mârmore é uma rocha 

9 - O aparelho que registra o terremoto é o ---------- e o rio 
sinuoso recebe a denominação de ---------

10 - A ria é uma costa e a praia é uma costa 

3.ª Questão: Preencha as lacunas (valor 4 pontos - 0,2 por lacuna) 

1 - A cidade de Paissandu estâ localizada e a cidade 
de Callao estâ situada . 

2 - Após o nitrato a maior riqueza mineral do Chile é 
e a prata e são as maiores riquezas minerais da· 
Bolívia. 

3 - A cidade de cartâgena estâ localizada e a cidade 
de Maracaíbo estâ localizada ----------

4 - O ponto culminante dos montes Apalaches é o e o 
rio é o exemplo clâssico do rio de canyon. 

5 - A cidade siderúrgica dos Estados Unidos é e a cidade 
da indústria alimentar é--------~--

6 - Liverpool estâ locallzada e o rio Mackenzie é 
escoadouro ou sangradouro do lago ---------

7 - Na fronteira franco-suíça se localiza o monte ponto 
culminante da Europa e a Cidade de Veneza estâ locallzada ------

8 - Em Portugal se enconti;a o ponto extremo oeste da Europa que é o cabo 
-------- e o rio Danúbio nasce na Alemanha na ---"'----

9 - A Rússia é separada da Sibéria oelos montes e o sul 
da Rússia é separado da Asia Menor pelos montes --------

10 - O grande vulcão do Japão é o e o pôrto de Cantão 
estâ locallzado ----------

1.ª Questão: 
a) 
b) 
c) 

Prova de Geografia do Brasil 

Dissertação: Região Norte 
o rio Amazonas (1) ; 
recursos econômicos (2); 
Cidades principais (1) • 

(valor 4 pontos) 

2.ª Questão: Preencha as lacunas (valor 2 pontos - 0,1 cada lacuna) 
1 - Na entrada da baia de Todos os Santos a maior ilha encontrada é a de 

----------- e afastada do litoral do Espírito Santo encon-
tramos as ilhas oceânicas de Trindade e . 

2 - O rio Paraguai nasce em Mato Grosso na Serra de --------
e o rio Parnaíba nasce na serra de ---------

3 - A denominação científica da seringueira é e a 
denomina.ção do cafeeiro é ---------

4 - e são os peixes mais importantes 
do rio Amazonas. 



934 BOLETIM GEOGRAFICO 

5 - A criação de gado na Região Norte é feito em dois centros-------
e . . 

6 - O ponto extremo leste do Brasil é localizado no 
estado de . 

7 - A vegetação característica. do interior do Nordeste é --------
e o estado do Espírito Santo é cortado em tôda sua extensão de oeste 
para leste pelo rio -------~-

8 - e são cidades de clima de mon-
tanhas, situadas, respectivamente, nas serras do Mar e Mantiqueira. 

9 - As areias monazíticas são encontradas no litoral dos estados ------
e ---------10 - A cidade de Santa Maria da Bôca do Monte está localizada no estado 

e . a cidade de Anápolis está situada no estado de 

3.ª Questão: Preencha as lacunas (valor 4 pontos - 0,2 por lacuna) 

1 - A cana-de-açúcar foi a principal fonte de riqueza do Brasil no início do 
século ~ o principal núcleo de cultura da cana, cronolo-

. gicamente considerado, foi o de ---------
2 - e são os estados brasileiros 

maiores produtores de café. 
3 - e são os estados brasileiros ' 

maiores· produtores de cacau. 
4 - e --------- são os estados brasileiros 

maiores produtores de algodão. 
5 - e são os estados brasileiros 

maiores produtores de carnaúba.. 
6 - e são os estados brasileiros 

maiores produtores de babaçu . 
7 - e são as grandes rodovias de 

São Paulo. 
8 ~ O pioneiro dos transportes do Brasil foi o Visconde de -------

e a ferrovia Noroeste do Brasil vai de Bauru, em São Paulo até a cidade 
matogrossense de . 

9 - O advogado do Brasil nas quest.ões de limites com a Guiana Inglêsa foi 
. e o árbitro da questão foi o rei da . 

10 - O estado brasileiro onde se verifica a maior extração . de petróleo é 
e as maiores reservas de ferro do mundo são 

encontradas no estado de ---------

Exame de admissão ao colégio Pedro II (externato) - 1965 
Provas de geografia do Brasil 

1.0 Grupo• 

1. Quais os estados que constituem a Região Centro Oeste e qual a Unidade 
Federal que nela se localiza? 

:2. Qwi.l o papel do Planalto Central Brasileiro em relação as bacias hidro
gráficas do Brasil Centro Oeste? 

:3.. Onde se localiza o chamado "Espigão Mestre"? 
·A. Em que região do Brasil predomina a vegetação denominada "Campos 

Cerrados"? 
li. Indique os estados onde ficam as cidades: Campina Grande e Campo 

Grande? · 
rs. 'Indique os estados em que se localizam as cidades Caxias, Duque de Caxias 

e Caxias do Sul? · · 
'.7. Que ferrovia liga o Rio de Janeiro à Belo Horizonte? 

.. Os candidatos foram separados em três grupos. 
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8. Em que estados se localizam a USIMINAS e a COSIPA, importantes indús
trias siderúrgicas? 

9. Que rio permite boa navegação fluvial entre Pirapora e Juàzeiro? 
10. Qual o tipo mestiço de maior percentagem na população brasileira? 
11. Que importante riqueza se extrai das minas da serra do Navio e das jazidas 

de Urucum e em que regiões do Brasil se localizam? 
12. Qual o maior produtor nordestino de babaçu? 
13. Que rodovia liga o Rio de Janeiro à Salvador? 
14 . Que órgão federal controla os Serviços Públicos? 
15. Qual a auta.rquia que orienta a exploração, produção e refinação do 

petróleo? 
16. Que acidentes marcam o início e o fim da extensa costa brasileira? 
17. Que cidade, por suas características, é chamada "Veneza Brasileira"? 
18. Quem exerce o Poder Executivo nos estados? 
19 . Qual a religião predominante no Brasil? 
20 . Em que estado se localizam as principais jazidas de ouro do Brasil? 

2.0 Grupo 

1. O Brasil encontra-se localizado no continente Americano do Sul. Em que 
parte dêste continente localiza-se nosso país? 

2. O "Espaço Territorial Brasileiro" é realmente impressionante comparan
do-se a superfície de alguns continentes . Quais são os continentes cuja 
superfície é quase a mesma do Brasil, sej\ para mais ou para menos? 

3. Possui o Brasil uma superfície calculada em cêrca de 8 515 000 quilômetros 
quadrados. Esta área corresponde a um têrço, a um quinto ou a metade 
da América do Sul? 

4 . O "Espaço Geográfico Brasileiro" é maior ou menor que o território conti-
nental dos Estados Unidos? · 

.5 . Quais os países da Terra cuja área territorial é superior a do Brasil? 
6 . Por que se designa o "Espaço Geográfico Brasileiro" como intertropical? 
7 . Quais os estados e territórios do Brasil "cortados" pela linha do Equador? 
.S. Quais os estados sôbre os quais passa a linha imaginária denominada 

trópico de Capricórnio? 
9. Quais os pontos extremos do Brasil ao norte e ao sul? 

10 . Quais são os estados e territórios que fazem parte da Grande Região Norte 
do Brasil? 

11 . Qual o peixe de maior importância econômica encontrados nas águas do 
Rio Amazonas? 

12 . Qual o estado do Nordeste brasileiro produtor de sal marinho? 
13 . Em que estado do Brasil Leste encontra-se a maior zona produtora de 

petróleo? 
14. Quais são os estados do Brasil meridional que produzem carvão de pedra? 
15 . Qual o recurso mineral existente na serra de Urucum em Mato Grosso? 
16 . Em que regiões brasileiras vivem os tipos humanos regionais denominados: 

seringueiro, jangadeiro e gaúcho? 
17. Qual a estrada de rodagem que liga o pôrto de Santos a São Paulo? 
18. Quais são os tipos mestiços da população brasileira? 
19. Quais os órgãos que exercem o poder legislativo? 
20. Quais são as principais cidades artificiais ou planejadas do Brasil ? 

3.0 Grupo 

1. Quais são os estados do Brasil que fazem parte da Região Leste-setentrional 
e Leste-meridional? 

2. Quais são as principais divisões da serra da Mantiqueira? 
3 . Quais são os rios formadores do rio Paraíba do Sul, onde nascem e quais 

os estados que percorrem? 
4 . Quais são as principais lagoas da região Leste do Brasil e em que estados 

se localizam? 
5 . A que estados pertencem ·as ilhas Tinharé, Boipeba, Abrolhos, Grande, São 

Sebastião e São Vicente? 
6 . Em que estados se localizam as famosas cavernas ou grutas de Maquiné; 

Bom Jesus da Lapa e Ubajara? 
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7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Qual o tipo de solo mais apropriado à cultura cafeeira? 
Quais os fatôres que explicam o rápido crescimento da população do Brasil 
meridional? 
Por que o sertanejo maranhense prefere as fôlhas ao barro como material 
de construção? 
Qual a nacionalidade ou origem do imigrante que desenvolveu a exploração 
da juta e da pimenta na região amazônica? 
Quais as zonas do Nordeste Brasileiro onde encontramos o predomínio da 
coleta vegetal, plantações de cana e criação de gado? 
De quantas câmaras é constituído o Congresso Nacional? 
Quantos são atualmente, os estados e territórios brasileiros e quais os que 
não são banhados pelo mar? 
Em que regiões do Brasil se denominam, carne de sol, carne de vento e 
churrasco, respectivamente, a carne consumida pelas populações regionais? 
Em que regiã:o do Brasil predomina o consumo de "chimarrão"? 
Dos vários tipos de habitação existentes no Brasil quais as anteriores à 
descoberta do país? 
De que regiões são próprias as casas de madeira, e, no Brasil onde são elas 
encontradas comumente? 
Além dos "meios de transportes", quais os "meios de comunicação" de que 
dispõe o Brasil para a circulação do pensamento? 
Quais os dois estados brasileiros que possuem maior quilometragem de 
rodovias? 
Em que região do Brasil est! mais desenvolvida a navegação fluvial e que 
nomes recebem algumas das embarcações que aí trafegam? 

AOS EDITORES: i:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto, registrará 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão de bibliografia referente à geografia brasileira. 



Noticiário 

Presidência da República 

ACORDO DE COOPERAÇÃO BRASIL-EUA EM 
ENERGIA ATOMICA 

O Presidente Castello Branco enviou men
sagem ao Congresso Nacional, acompanhada de 
exposição de motivos do Ministro das Relações 
Exteriores, relativa ao texto dO Acôrdo de Co
operação nos Usos Civis da Energia Atômica 
entre o Govêrno dos Estados Unidos da Amé
rica e o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, 
assinado' em Washington a 8 de Julho de 1965. 

Els a integra da exposição de motivos do 
Ministro Vasco Leitão da Cunha: 

"Senhor Presidente 

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa 
Excelência. o Incluso texto do Acôrdo de ·Co
peração para Usos Civis da Energia Atômica 
entre o Govêrno dos Estados Unidos da Amé
rica e o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, 
assinado a 6 de Julho de 1965, em Washington, 
por Sua Excelência o Senhor Embaixador Ju
racy Magalhães e pelo Secretário de Estado 
ABslatente, em exerclclo, para os Assuntos 
Interamerlcanos, do Departamento de Estado 
dos Estados Unidos da América, Senhor Ro
bert Sanre. 

O presente Acôrdo dá forma definitiva à 
cooperação nuclear para fins pacl!lcos entre 
1lS dois palses e destina-se principalmente ao 
desenvolvimento de reatores de pesquisas, úteis 
a terapia médica e para numerosas outras ati
vidades de pesquisa e que constituem melo de 
valioso adestramento e experiência em enge
nharia e ciências nucleares. Complementa êle 
um outro acôrdo de Idêntica designação, des
tinado à cooperação no campo dos reatores de 
potência, assinado em Washington em 21 de 
Julho de 1957, e desde aquêle ano submetido 
à apreciação do Congresso Nacloll4l.1. 

Alguns pontos do texto anexo merecem re
ferência especial. Assim é que o seu artigo VI, 
que determina que qualquer material, equipa
mento ou peça, posto à disposição do Govêrno 
Brasileiro será utilizado exclusivamente para 
!lns civis, estabelece um sistema de contrôle 
para êsse material, equipamento ou peças, e 
que deverá vigorar até que sejam transferidas 
para a Agência Internacional de Energia Atô
mica as atribuições dêsse contrôle. Tal trans
ferência, prevista no artigo VII (A), revela o 
1otererêsse mundial de conferir àquele orga
nismo Internacional um relevante papel no 
cootrôle dos armamentos nucleares e sobre
tudo· no desenvolvimento da energia nuclear 
para fins pacíficos. 

•Seu artigo VII prolbe terminantemente a 
utilização dos mencionados materiais para a 
fabricação de armas atômicas ou para pesquisa 
ou desenvolvimento de armas atômicas ou ou
tros propósitos militares. 

Digo também de nota é o acordado no ar
tigo II, letras F e O, que prevê a tran!erêncla 
para o Govêrno dos Estados Unidos da Amé
rica, mediante justa Indenização ao Govêmo 

dos Estados Unidos do Brasil, dos materiais 
nucleares especiais produzidos nos reatores 
brasileiros alimentados com combustlvel for
necido por aquêle Govêrno, e que estejam além 
dBS necessidades do programa brasileiro de uti
lização pacifica de energia nuclear. É Impor
tante notar que, como mostra o disposto na 
letra F, em seu perlodo Inicial, o material nu
clear especial produzido com o combustlvel ce
dido pelo Govêrno dos Estados Unidos da 
América, como resultado de processos de ir
radiação, pertence ao Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil, que o cederá ao Govêroo dos 
Esta.d.os Unidos da América, mediante Indeniza
ção, se sua quantidade exceder a capacidade 
brasileira de sua utilização, dentro de seu pro
grama para fins paclficos. Essa opção de com
pra dada ao Govêrno dos Estados Unidos da 
América está garantida pela ressalva final "que 
exceda as necessidades do Brasil". A letra O 
do mesmo artigo refere-se ao material nuclear 
especial produzido no próprio reator. 

o artigo III (A) estabelece uma llmltaçl!.o 
quantitativa ao material nuclear especial trans
ferido para o Govêmo brasileiro. Cumpre no
tar que a limitação refere-se exclusivamente 
ao material cedido ou transferido nos têrmos 
daquele mesmo artigo. 

No artigo IV é prevista a colabOração di
reta entre Indivíduos ou entidades privadas 
dos dois pe.lses, desde que devidamente autorl· 
zadas pelas autoridades competentes e observa
das as limitações impostas pela legislação dos 
dois palses. Seu artigo V ressalva que não se
rão comunicados dados confidenciais. 

Terá o presente Acôrdo vigência por um 
perlodo de 10 anos, estendendo-se seu vigor 
até o dia 2 de agõsto de 1975, sujeito à reno~ 
vação por lntendlmento mútuo entre as partes. 

É, pois, um Acôrdo que satisfaz plena
mente às necessidades brasileiras no desenvol
vimento de seu programa de energia nuclear 
para fins paclflcos e conta com Integral apro
vação da Comlssl!.o Nacional de Energia Nu
clear, havendo seu presidente rubricado o pro
jeto de acõrdo, antes de haver sido o repre
sentante brasileiro credenciado por VOS&a Ex
celência para assiná-lo. 

Julgo ainda Importante mencionar que o 
presente Acôrdo vem juntar-se aos Já assina
dos pelo Brasil com a França, com a Itália, 
com o Euratom, com o Paraguai, com a Sulça, 
e com Portugal. 

Creio, pois, Senhor Presidente, que o Acor
do de Cooperação em aprêço merece a aprova
ção do POder Legislativo e, para êsse fim, Junto 
à presente sete cópias autenticadas de seu 
texto e um projeto de mensagem presidencial, 
a fim de que Vossa Excelência, se assim hou
ver por bem, se digne submetê-lo ao Congresso 
Nacional, nos têrmos do art. 66, Inciso I, da 
Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protes
tos do meu mais profundo respeito." 

it 
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INSTITUTO BRASU.Emo DE GEOGRAFIA E 
ESTATtSTICA 

CONVmio ENTRE o mGE E A PETROBRAS 
PARA NIVELAMENTO GEOD:!:SICO NO PIAUt 

E NO MARANHAO 

O IBGE, representado pelo seu presidente, 
general Agulnaldo Joljé Senna Campos, firmou, 
dia 5 de novembro, Convênio com a Petrobrâs, 
representada pelo seu titular, marechal Adernar 
de Queiroz, para execução, em regime de co
operação, por Intermédio do Conselho Nacional 
de Geografia, de nivelamento geodésico de pri
meira ordem nos Estados do Piauí e Maranhão. 

Muntctptos abrangidos 

Os trabalhos, a serem executados sob a 
responsabilidade técnica do ONG, abrangerão, 
linhas de circuitos ao longo das vias de comu
nicação terrestre da sub-região Melo-Norte, os 
seguintes municípios: do Plaul-Tlanguâ, Plrl
Plrt, P1racuruca, Crateús, São Miguel d.o Ta
pulo, Castelo, Batalha Barras Pôrto, Miguel 
Alves, União, Teresina, Altos, Alto Longâ, 
Brejo, Picos (entroncamento para Inhuma), na 
BR-24), Amarante, São Pedro, Agua Branca, no 
estado do Maranhão : Burltl, Brejo, Urbana, 
Riacho da Cruz, Itaplcura Mlrlm, Cachunca, 
Perltoró, Caxias, São Luis (entroncamento 
MA-23 com BR-21). 

Especifica o Instrumento do Convênio que 
serão construidos com espaçamento médio de 
três qullômetros, marcos de concreto, bem 
como estabelecidos ramais de linhas de nive
lamento nas cidades mais Importantes atraves
sadas pelas linhas, objetivando a Implantação 
de referências de nivele nas edificações de ca
râter estâvel, em número mâxlmo de duas re
ferências por cidade, localizadas em determi
nados pontos de soleiras, pedestais de monu
mentos e encontros de pontes. 

Obrigações 

Obriga-se o IBGE, por Intermédio do ONG, 
a responder pela segurança e perfeição dos tra
balhos que executar, comprometendo-se a re
parar, à sua conta, defeitos e Irregularidades 
que porventura ocorrerem. 

Quanto à Petrobrâs, obriga-se a contribuir 
com a Importância de Crt 36 602 500 (trinta e 
seis milhões selcentos e dois mil e quinhentos 
cruzeiros), ou seja, Cr$ 66 550 (sessenta e sele 
mil quinhentos e cinqüenta cruzeiros) por qui
lômetro de linha nivelada e contranlvelada, 
comprometendo-se ainda, a prestar colabo
ração, por Intermédio de pessoal dos seus 
quadros, às turmas de campo do Conselho Na
cional de Geografia. 

Firmaram o Convênio, além das autorida
des acima mencionadas, os Srs. Wilson Tâvora 
Mala, Secretârlo-Geral do CNG e Hélio Pereira 
da Silva, superintendente da Petrobrâe. 

Falaram o marechal Adernar de Queiroz e 
o general Senna. Campos, êste assegurando a 
mâxlma cooperação do IBGE com a Petrobrâs, 
dizendo que ambos os órgãos estão perfeita
mente sintonizados na obra de restauração 
nacional. 

CONVl:NIO ENTRE O IBGE E O SEEC 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es
t atlstlca firmou convênio com o Serviço de Ee
tatlstlca da Educação e Cultura, do MEC, para 
a apuração mecânica das estat!etlcaa a cargo 
daquele órgão. 

O convênio, assinado na sede do IBGE 
pelo presidente da entidade, general Agulnaldo 

Senna Campos, e pela diretora. do SEEC Se
nhora Mary Emllle Hugglns Tumrnlnelll, lrâ 
possibilitar mais râplda apuração e conseqüente 
divulgação das estatísticas educacionais e 
culturais, com evidentes benefícios para os se
tores que utilizam os dados elaborados pelos 
aludidos órgãos. 

Conselho Nacional de Geografia 

SECRETARIO-GERAL DO ONG REPRESENTA 
O BRASIL NO SEMINARIO DE CARTOGRAFIA 

DA ONU 

Sob os a1.1splclos da Organização das Nações 
Unidas (ONU) estâ sendo levado a efeito em. 
Copenhagen (Dinamarca) •o Semlnârlo Inter
Regional de Cartografia e Desenvolvimento 
Econômico. 

O Secretário-Geral do Conselho Nacional 
de Geografia (IBGE), Prof . René de Mattos a 
convite da ONU e como delegado do Govêrno 
Brasileiro participa daquele certame. Além de 
publicação preparada especialmente para o con
clave, o Secretârlo-Geral do CNG apresentarâ 
uma coleção de mapas do Brasil, slides, foto
grafias, além de outros documentos de lnte
rêsse geo-econômlco e referentes ao nosso pais. 

Após o Semlnârlo o Secretârlo-Geral do 
ONG visitará a Alemanha, a Itália e Suiça lo
cais em que estabelec"erá contatos com cen-. 
tros cartogrâflcos objetivando Inteirar-se dos 
progressos clentlflcos e métodos ali aplicados. 

Diretório Central do CNG 

HOMENAGEM A RONDON 

Discurso proferido pelo engenheiro Mário 
Peçanha de Carvalho, por ocasião da cerimônia 
de homenagem ao marechal Cândido Mariano 
da Silva Rondon, realizado no Jardim Botânico. 

Exm.0 Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Hugo 
de Almeida Leme 

Exmas. Autoridades presentes 

Minhas Senhoras 

Meus Senhores 

O Diretório Cent ral do Conselho Nacional 
de Geografia, do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística não podia furtar-se de 
manifestar a sua decidida aprovação a tôdas 
as homenagens que têm sido prestadas ao ma
rechal Cândido Mariano da Silva Rondon, por 
ocasião do centenário de seu nascimento. 

Aqui está, pois, uma Comissão do Conselho 
Nacional de Geografia, constltulda do coronel 
Raymundo Teles Pinheiro, engenheiro Adelma.r 
de Mello Franco Fiiho e de quem vos fala. 
Também está presente uma glória do Exército 
Nacional, que honra o Conselho Nacional de 
Geografia, como membro efetivo, e que teve a 
ventura de conviver com o marechal Rondon: 
o Ilustre general Francisco Jaguarlbe de Matos. 

Pouco falarei sôbre a figura Insigne do bra. 
sllelro que, em 5 de maio de 1865, viu a luz do 
dia no distrito de Mimoso, nas cercanias de 
Culabá, no estado de Mato Grosso. 

Conhecedor profundo dos escaninhos e 
meandros da terra brasileira, esquadrlnhattor 
das selvas de Mato Grosso, Goiás, Amazônia, 
enriquecendo o Museu Nacional com mais de 
23 000 exemplares de Botânica, Zoologia, Mi
neralogia, Geologia e Antropologia, Rondon 
agora, no dia da árvore, terá da terra que 
tanto amou, uma lembrança, que essa mesma 
terra brasileira lhe dará : o slmbolo da altivez, 
o jequltlbá altaneiro, plantado nesse relicário 
de preciosidades da nora nacional. 
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Historie.dores vários e de grande gabarito 
Intelectual têm-se ocupe.do na descrição mi
nuciosa da vida e das realizações dêsse bra
sileiro lmpar. 

Esther de Viveiros, no seu admirável livro 
.Rondon Conta Sua Vida, desce a mlnúnclas e 
detalhes de grande sabor histórico. 

Botelho de Magalhães, no livro precioso 
.Rondon, Uma .Reztquta Da Pátria, também tece 
um hino de louvor ao excelso sertanista, na 
descrição de sua biografia. 

Benlclo da Silva e Firmino Lages Castelo 
Branco, no livro .Rondon-Civilizador Do SertU.o, 
apresentam um resumo biográfico de grande 
valor, salientando os !atos marcantes 'da exis
tência trabalhosa de Rondon. 

Permitam-me aludir aqui ao conceito emi
tido pelo Prof. Roquete Pinto, em seu livro 
.Rondônia : 

"Há homens que diminuem à medida 
que dêles nos aproximamos; outros, de 
longe brilham como estrêlas, e quando 
nos chegamos, vemos que são mundos 
ainda maiores , de sentimento e de 
caráter". 

Desde 1882, na Escola Militar, Cândido Ma
riano da Silva Rondon sonhava com Imensa 
rêde telegráfica, lJ,gando tõdas as cidades e po
voados de Mato Grosso à capital de seu este.do 
natal. 

"Dedicou-se, anos depois, à realização dêsse 
patriótico sonho; equacionou e resolveu no ter
reno problemas de Geodésla; determina 200 
coordenadas geográficas; descobre e Inscreve no 
mapa de Mato Grosso 15 rios desconhecidos ; 
explora, por terra e por via fluvial , 35 000 qui
lômetros lineares; corrige erros grosseiros exls
ten tes em nossas cartas; descobre e pacifica 
várias tribos em um total de 30 000 almas." 
Tudo Isso é relatado pelo Coronel Aml!car Bo
telho de Magalhães, no livro já citado -.Ron
don, Uma .Reztquia Da Pátria. 

A 6 de novembro de 1930 é transrerilo para 
a reserva . 

Não repousou, no entanto, pois o govêrno 
o nomeou delegado brasileiro na Comissão MI.e
ta, e durante 4 anos permaneceu no exerclclo 
de !unções dlp!omàtlcas, onde mostrou a luci
dez, o patriotismo e todos os elevados dotes de 
caráter, principalmente na agitada questão de 
Letlcla, ,no conflito entre o Peru e a Colômbia. 

Mais tarde , em 27 de novembro de 1939, 
Rondon assumiu a presidência do Conselho Na
cional de Proteção aos índios (órgão criado 
pelo Decreto-Lei n.º 1 794, de 22 de novembro 
de 1939) . 

Nessa ocasião, pronunciou vibrante e his
tórico discurso. Sempre estudou carinhosa e 
profundamente a vida e o habitat dos lndlge
nas e estabeleceu normas sociológicas para o 
aproveitamento do lndlo, baseadas na experiên
cia do tra to com os elementos humanos das 
selvas. 

Ampliou, nesses conselhos, aquilo que José 
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da 
Independência, recomendou à Assembléia Cons
tltutlnte, e. 1.0 de junho de 1823 . 

A obra de Rondon transpôs fronteiras e 
repercutiu Intensamente até no exterior. 

Para finalizar, com a devida vênia, repor
to-me ao poema Atlántlda, obra póstuma do 
Dr. Dario Velozo, editada em 1938, pelo Ins
tituto Néo-Pltagórlco de curitiba, e que se 
acha no Preâmbulo do livro .Rondon, Uma .Re
ltquia do Passado, de Botelho de Magalhães: 

NO ATRIO 

Soa o clarim de bronze em plena selva 
rude: 

Alvorada! Alvorada! ... - Um clangor 
de virtude 

Ecoa, reboando ... O coração da mata 
Vibra, cantai. .. Do triste a pslquê se 

desata, 
Doce albor de esperança 1.. . Um ban

deirante ousado 
Na floresta rebusca o Irmão extraviado; 
Nada o detêm, pavor algum roça a 

Bandeira, 
De almas e corações de gente brasl· 

leira! . . . 
A fome, a sêde, a morte aos homens 

se Incorpora, 
- Mas fulge em cada olhar o clarão 

de uma aurora; 
A Bandeira do Amor contra ir. Fatali-

dade, · 
A causa do Brasil e da Posteridade! 
Não bater, não ferir, - os Irmãos não 

matar; 
A cidade, à Cultura a selva Incorporar. 
Bandeirantes da Paz, varando a selva 
. escura ., . 
O ouro virgem da Raça a Bandeira 

procura. 
Atônito, o Gentio acolcheta-se, esconde 
A criança, a mulher; ao clarim não 

responde. 
Sempre que a fera hu!llani;. a selva 

penetrara, 
A tiro, lanço. e espada as tribos des

troçara ... 
Entanto, agora não! . . . O clarim ma

tinal 
Acena, chama o Irmão da floresta an

cestral . 
A tribo acorre, voa, ao maglsmo do 

som!. .. 
A Bandeira, louvor!. .. Louvor a ti, 

Rondonl 
"O pária que a !loresta abriga, a terra. 

Imensa 
Conhece, e a alma da Terra a tua -ilma 

· condensai 
Tu viverás, Rondon, mais que em bron

ze e em granito, 
Na Alma Nacional dêste Pais bendito; 
Viverás como o Sol que redoura a mon-

tanha! . 
Na terra do Brasil cabe glória tamanha: 
- Impolutas as mãos, de arminho a 

farda, a glória 
De ser bom, de vencer, não maculando 

a mstórlal" 
"O Brasil - o sertão; o sertanejo -

a raça 
Que não torce, não quebra, - ada

mantlna taça 

Do caráter, do brio e de nobre altivez, 
O trabalho por norma e por nor
ma a honre.dez." 

CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
EXPLOSAO DEMOGRAFICA 

O engenheiro Glycon de Paiva, em sessão 
do Conselho Nacional de Economia realize.da 
em julho do ano corrente, fêz exposição sõbre 
o problema demogràflco mundial, mencionando 
que o Secretário de Estado dos Recursos Na
turais do Govêmo dos Este.dos Unidos afirmou,. 
em reunião Internacional recentemente promo
vida pelo Instituto de Estudos Humanísticos 
da Universidade de Colorado, que "se fôr man-
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tido o atual ritmo de nascimentos naquele 
pais, apesar de tôda a Imensidão do seu terri
tório, e dos recursos naturais de que dispõe, 
vai necessitar urgentemente e mais de um mi
lhão de acres de terras cultivadas e, ·no mini
mo, de mais 18 000 quilômetros de estradas de 
rodagem". 

O crescimento da população dos Estados 
Unidos obedece uma proporção de 1,4% ao 
ano, enquanto no Brasil esta porcentagem ele
va-se acima de 3,5% ao ano, !Bto é, há no 
nosso pais uma verdadeira explosão demográ
fica . 

A escassêz de nutrição para as gerações 
atuais, e multo mais para as gerações ruturas, 
reflete-se de modo Importante na politlca na
cional e Internacional, pois se não forem to
madas providências concretas para evitar a 
ameaça de carência de alimentos que palra 
sôbre os bilhões de sêres que povoam a Terra, 
a conseqüência Inexorável será a guerra mun
dial, de que o Brasil poderia ser vitima, como 
um dos alvos preferidos da cobiça dos agresso
res, mercê das grandes extensões de terra des
povoada existentes no nosso pais, e das rique
zas naturais Inexploradas que elas encerram.. 
A posse efetiva de todo o nosso solo é, por
tanto, um Imperativo para a segurança na-
cional. ' 

O rato de possuirmos ainda cêrca de 2/3 
de nossa geografia quase despovoada e não 
têrmos Incorporado à nossa civilização tôda a 
bacia amazônica, onde contamos, sem mencio
nar os estados, com alguns territórios como 
Acre, Roraima, qualquer um dêles maior que 
multas das mais Importantes nações européias, 
torna a exploração agrlcola e pastoril de tais 
regiões uma. Imposição para a nossa defesa e 
uma contribuição por nós devida para a so
lução do problema alimentar do Mundo, senão 
para o nosso próprio, a aflorar em futuro bem 
próximo, dada a velocidade da multiplicação 
de nossa gente. 

Tal movimento é urgente e não pode ser 
protelado, como sabem os nossos economistas 
e os militares estudiosos · da estratégia Interna
cional. Ainda há dias, falando à · Imprensa de 
Recife, o embaixador da índia declarava com 
franqueza que em sua pátria, de extensão 
~ontlnental, Já hoje morrem de fome sete mi
lhões de pessoas cada ano. 

Segundo deduções dos técnicos norte-ame
ricanos, o primeiro passo para o desenvolvi
mento das grandes áreas Incultas e despovoa
das do mundo, é a construção de estradas, que 
proporcionam negócios, fomentam Indústrias, 
fornecem empregos e Incrementam o turismo. 
Um pais onde não se providencia a abertura 
de rodovias estará condenado à estagnação e 
ao perigo de ser visto pelos povos mais desen
volvidos como um posslvel cam.po para mlgra

-ções em massa, por quaisquer meios, pois uma 
região sem estradas há de permanecer sempre 
despovoada. 

A Rússia, por ocasião da última crise ali
mentar soviética, reconheceu nas estradas pa
vimentadas a solução para os seus problemas, 
pelo fato de serem elas o melo Ideal de servir 
à agricultura, desde a porteira das fazendas 
até os mercados. 

O Banco Mundial e a Agência Internacio
nal para o Desenvolvimento emprestaram, du
rante o ano fiscal de 1963-1964, mais de tre
_zentos milhões de dólares, a dez palses, para 
o fim de construção de estradas, e conseqüente 
aumento a produção de alimentos. 

Tal é a preocupação do mundo em - face 
da superpopulação, que está programado, para 
uma aas sessõe!I do Concilio Ecumênico do Va
ticano, o reestudo da posição dos católicos em 
face do dilema - criar novos e maiores meios 
de subsistência ou diminuir a natalidade, o 

que significa que o problema transcende das 
esferas politlco-sócio-econômice.s para atingir 
a própria concepção religlose. dos habitantes 
da Terra. 

EMPREENDIMENTOS DA SUDENE 

O Presidente Castelo Branco ouviu, du
rante a audiência que concedeu ao sr. João 
Gonçalves de Sousa, um relato sôbre os em
preendimentos da SUDENE, durante o pri
meiro ano de sua gestão, como superintendente, 
comemorado no dia cinco de agôsto. 

Foram focalizados os pontos fundamentais 
do desenvolvimento do Nordeste, cuja taxa, a 
maior do pais, é de 7%. !:ste índice, para cuja 
manutenção o govêmo, por certo, tudo fará, 
foi conseguido graças aos Investimentos feitos 
na região. 

Em um ano de gestão, disse o superinten
dente aos Jornalistas credenciados no Palácio do 
Planalto, conseguimos ganhar a confiança dos 
nordestinos, solucionar o problema da cana
-de-açúcar, e, com o plano diretor Já elabo
rado para o triênio 66/ 68, hoje submetido ao 
presidente, serão solucionados os demais pro
blemas e a eficiência do órgão, no atendi
mento das necessidades da região, será rotl
nlzada. 

Afirmou o sr. João Gonçalves que o de
semprêgo no Nordeste, ·tem as mesmas carac
terlstlcas das demais regiões do pais, sendo 
seu redutor principal a zootr canavlelra. Elste 
problema - concluiu - será resolvido com a 
criação de frentes de trabalho, determinada 
pelo presidente da República. 

Segundo o sr. João Gonçalves de Sousa, 
foram êstes os tópicos principais da exposição 
que fêz ao presidente da República, destacando 
as realizações da SUDENE, no período de cinco 
de agõsto de 1964 a cinco de agôsto de 1965. 

Recuperação, confiança e lealdade do pes
soal em relação à SUDENE e ao Nordeste; 
ajustamento de máquina; absorção da rotina 
acumulada; obtenção de recursqs; elaboração 
do III Plano Diretor; Implantação do orça
mento - programa. 

Alguns aspectos salientados: espírito nôvo, 
caracterizado pelo diálogo com o Nordeste, com 
governos estaduais, com meios empresariais e 
com universidades. 

Por setores, em resumo, as atividades da 
administração atual: 

- recursos naturais - assinatura de acôr
dos entre o govêrno francês e a SUDENE, para 
a continuação dos estudos e trabalhos no vale 
do Jaguarlbe, participando a SUDENE, no pre
sente exerclclo, com 700 milhões de cruzeiros. 

- Agricultura - apolo à pecuária atravéS 
do plantio de 3 610 hectares de forragelras e 
3 189 hectares de gramlneas no Nordeste; Ins
talação de 38 núcleos de suínos de qualidade 
para reprodução em Pernambuco, e Ceará; Ins
talados cêrca de 500 campos de algodão; ob
tida a produção de 170 toneladas e milho hl
brldo, com colaboração do govêrno de Israel; 
prestação de assistência técnica a 147 munl
clplos em cooperação com a ABCAR; 17 con
tratos de revenda de materiais agropecuários, 
no valor de 212 milhões de cruzeiros; realiza
ção do primeiro curso de treinamento técnico 
de cooperativismo, coleção e análise de coope
rativas a serem atendidas pelo convênio com 
o BID; assinatura de quinze convênios para 
assistência diversa, principalmente de coope
rativismo. 

Infra-estrutura - liberados o total de 24 
bilhões de cruzeiros para as obras de energia, 
transporte e saneamento básico. Abastecimento 
de ágUa a salvador, Fortaleza, São Luls, Tere
sina, Campina Grande, Maceió, Natal e Recife 
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com obras em plena execução. Convênios com 
o SESP, no valor de um b1ihão e oitocentos 
milhões de cruzeiros para abastecimento de 
água a 38 cidades. Abastecimento de água à 
zona da Palma em Alagoas. Liberados dez bi
lhões e setecentos m1lhões de cruzeiros só para 
energia el~rica e quase dois bilhões para 
rodovias . 

Cooperação internacional - ao lado do es
fôrço positivo de superar dificuldades em re
lação à SUDENE e USAID, conseguiu-se no pe
rlodo da atual administração doze novos con
vênios no valor de dezessete b1lhões de cru
zeiros e 27 m1ihões de dólares. Assinatura de 
oito convênios de assistência técnica no valor 
do dois m1lhôes de dólares. Dois maiores acor
dos com a USAID referentes aos equipamentos 
rodoviários e construção de roctovlas qu estão 
em !ase de execução. 

Industrialização - foram aprovados 75 no
vos projetos industriais num Investimento to
tal ·de 55 bilhões e 700 m1ihões de cruzeiros, 
dos quais 29 b1ihões foram provenientes de 
diversos tipos de ajuda !Iscai e financeira. 
Beneficiadas 265 emprêaas com isen.Ção de im
postos de renda. Autorizada a aplicação de 
onze bilhões de cruzeiros nos têrmos do art. 34. 

Pesca - Foi criado o Grupo de Coordena
ção do Desenvolvimento da Pesca, com ótimos 
resultados. Assinados doze convênios com di
versas entidades no valor total de 655 m1ihões 
de cruzeiros, visando o desenvoivlmento de 
pesquisas, trelnanamento de mão-de-obra, re
cuperação de frlgorlflcos, aparelhamento da 
frota .pesqueira. 

Com os mesmos objetivos, foram mantidos 
quatro programas envolvendo recursos globais 
da ordem de um b1lhão e seiscentos m1lhôes 
de cruzeiros .. Continuam as pesquisas geológi
cas. Elaborado projeto no valor de 18 mUhões 
de marcos para apl1cação de recursos do rundo 
alemão. "PENESA" aumentou seu capital em 
760 milhões de cruzeiros e ainda êste a.no terá 
nôvo aumento de 400 m1lhões. 

Recursos - a. SUDENE recebeu em 1965 ao 
Tesouro Nacional a lmportãncla. de 43 bilhões 
e 799 milhões e gastou 49 b1lhões e 400 milhões. 
Há saldo, Incluindo de exerclcios anteriores, 
de 14 bllhões e 200 milhões, nos convênlOI; e 
proposições aprovados nas ultimas reuniões do 
Conselho Dellberatlvo e envolvem recursos de 
cêrca de 80 b1ihões de cruzeiros. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE 

CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDA• 
RIOS GRATUITOS - Instalou-se a 29 de ju
lho do ano corrente o XV Congresso Na.clona! 
da Campanha. Nacional de Educandários Gra
tuitos, com a participação de repr.esentantes 
de todos os estados e territórios onde a enti
dade mantém unidades de rêde escolar média 
e superior. 

A Campanha possui uma rêde de 707 uni
dades, entre ginásios, colégios, escolas técnicas, 
comerciais, normais e uma Faculdade de Di
reito. 

O Congresso objetivou a observação, estudo 
e solução de vários problemas que a CNEG 
enfrenta em todo o pais, em vista do seu rá
pido crescimento e das necessidades ditadas 
pelas novas concepções educacionais nos planos 
pedagógico e didático. 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

ESTUDO DE NOVA POLÍTICA DE TRANS· 
PORTE DE MINÉRIO - Um Grupo de Tra· 

balho d.a Viação Férrea Centro-Oeste foi in
cumbido de estudar, programar e executar a 
polltica de transporte de minério de ferro e 
outras matérias-primas destinadas à Compa• 
nhia Siderlírglca. Na.clonai e à exportação. 

Será estuda.do, também, o transporte de 
produtos slderlírglcos e carvão mineral ou de 
coque, para o consumo das usinas localizadas 
na Região Centro-Oeste, estabelecendo corren
tes de trá!ego para o aproveitamento do re
tõrno das composições. 

O Grupo de Trabalho vai, também, estu
dar, projetar e executar, depois de devidamen
te aprovados pela diretoria da VFCO, os me
lhoramentos no pôrto de Angra dos Reis, como 
sejam: desvio, Unhas elevadas e sinalização, a 
fim de Uberar, com a necessária rapidez, o ma
terial rodante e de tração. 

MINISTÉl<IO DAS MINAS E ENERGIA 

LEVANTAMENTO DE CARTAS GEOLóGI
CAS DO BRASIL - Vinte e cinco m1ihões e 
trezentos m11 dólares - perto de Crt 47 bi
lhões - . serão npll<'.&dos pelo govêrno Federal 
no levantamento das aa.rtas geo),ógicas do· 
Brasn, em projetos básicos e na pesquisa de 
minérios em geral, em todo o pala, no curso 
dos próximos quatro anos. Esta programação 
financeira. acompanha. o Plano Mestre Decena.l 
para. a ava.Ilação dos recursos minerais brasi
leiros, a.provado pelo presidente da República. 
e já pôsto em execução". 

Com estas declarações, o diretor-geral do. 
Departamento Nacional da Produção Minera.!, 
geólogo Irna.ck Carvalho do Amaral, iniciou 
entrevista. à Imprensa., durante a qual - com 
a. participação do presidente da. Sociedade Bra.
s11elra de Geologia., geólogo J. R. Andrade Ra
mos - a.na.Usou a.s diferentes fases do plane
jamento a.cima. Indicado e os recursos neces
sários à sua a.pllcação. 

"O Plano Mestre Decenal resultou de um 
trabalho inicialmente preparado por especialis
tas de alto nlvel, em mesas redondas reall
zadas no ano passado. Seu desdobramento, re
visão e programação foram feitos pelos técni
cos do DNPM. Quanto ao programa financeiro, 
é de quatro anos; nos anos seguintes, a con
tinuidade estará assegurada por novos estudos; 
que se farão à medida que as pesquisas forem 
evoluindo" - acrescentou. 

"Na sua Introdução - acentuou - consi
dera-se que o conhecimento dos recursos na
turais é o ponto de partida. para a Industria
lização do pala; e o atendimento às ·necessi
dades Industria.Is foi, portanto, colocado em 
destaque. Além dêsse aspecto, foi considerado
º trabalho de pesquisa. que ·se reflete sôbre as 
condições sócio-econômicas regionais, como a 
água subterrânea, no Nordeste e na Bahia. Só• 
a pesquisa de água subterrânea, que já vem 
sendo feita por oito diferentes órgA.os federais, 
operando mais de 400 sondas, custará, no qua
driênio, quantia superior a oito . milhões de· 
dólares". 

"O Brasil é um pais rico em minérios -
disse o sr. Carvalho do Amaral - mas não· 
em tôda espécie de minérios económicamente 
apoveltávels, segundo se sabe até agora. O tra
balho que resultar do Plano Mestre Decenal 
pOderá modificar bastante o quadro de carên
cias e deficiências em minérios de suma Im
portância para o desenvolvimento nacional~ 
como o cobre, o cromo, o niquei , o estanho, 
o chumbo e o zinco. 

Sômente no Nordeste serão aplicados, em 
quatro anos, cêrca. de 11 bilhões de cruzeiros. 
em pesquisas e prospecções diversas . Esta ~· 
uma região, na realidade, ma.Is bem aquinhoa-
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da pelo Plano, abrangendo, nos trabalhos que 
nêle serão realizados, a Carta Geológica ao 
M111onéslmo, a sondagem de águas subterríl.· 
neas e pesquisas diversas sôbre minérios de 
tugstênlo, alum!nlo, diamantes etc". 

"Em âmbito nacional, para 13 matérias· 
-primas passiveis de Industrialização e abun· 
dantemente encontradas (cristal de rocha, fer
ro1 magnésio, manganês, tório e outras), há 39 
substâncias minerais, das quais o Brasil é ca• 
rente ou deficiente .• desde a água subterrânea 
ao antlmônlo, à apatlta, urânio, vanádlo e 
zinco. Comumente, no entanto, há Indicações 
geológicas da existência dêsses minerais, depen· 
dendo a confirmação de trabalhos mais deta
lhados, como se fará agora no desenvolvimento 
do Plano Decenal. 

Por outro lado, o programa quadrlenal de 
pesquisas deverá consumir cêrca de 5,2 por 
cento das Importações dos minérios carentes 
que o Brasil terá que fazer nos próximos qua· 
t,ro anos, excluldos o petróleo, o carvão e os 
minérios atômicos". 

Informando sôbre as Importações brasilei
ras de minérios e as posslbllldàdes da explo
ração de reservas e ocorrências minerais para 
atendê-las, disse o diretor do DNPM: 

"O Brasil Importou, em 1963, 43 mil tone
ladas de cobre e produziu apenas duas mll 
toneladas. Para se ter uma Idéia de como cres
ce o consumo anual, basta dizer que a lm
]lortação elevou-se de dez mil toneladas de 
1962 a 1963. O dispêndio de divisas, em 1963, 
alcançou 34,6 milhões de dólares" . 

"O cobre está sendo procurado às margens 
da BR-13, no Ceará; no munlclplo de São João 
do Sabujl, no Rio Grande do Norte; numa 
faixa de 60 por 10 quilômetros, na Bahia, onde 
os reconhecimentos geológicos Já Indicaram a 
]lresença de metal. Sbmente na zona baiana 
a ser examinada, a área onde provàvelmente 
existe cobre econômlcamente aproveitável é de 
24 a 14 vêzes maior do que a de Caralba, que 
responde pela maior produção brasileira atual· 
mente". 

"Além disso, haverá prospecções em Ca
maqulí., cêrro dos Martins, no Rio Grande do 
Sul, segundo projeto-padrão que cobrirá ex
tensa área próxima à cidade de Caçapava do 
Sul. No Brasil Central, surgem Indicações de 
cobre na localidade de Registro do Jaraú, per
to de Pôrto EsplrldUto". 

"Igualmente Importante é a pesquisa <le 
fósforo, de vez que o Brasil deverá consumir, 
no quadriênio que agora se Inicia, 70 milhões 
de dólares apenas na Importação de fertilizan
tes fosfatados para a agricultura. Será procura

" da a fosforlta ao longo da faixa costeira e 
apatlta na região Centro-Sul, · com razoável 
probab111dade de êxito". 

O Plano especifica áreas de estudo e pes· 
quisa para vários outros minerais de grande 
tmportâncla para a economia nacional, como 
o aluminlo, zinco, vanádlo, nique!, cromo, es
tanho, titânio e chumbo, pela ordem. Sua exe
cução segundo o Eng.0 carvalho do Amará!, 
representa um passo decisivo na substituição 
das Importações e na execução dos projeto de 
13xpansão do parque Industrial, que aumentará. 
sua faixa de Independência dos fornecimentos 
-externos. 

Mencionou o projeto da pesquisa de água 
subterrânea como um dos mais Importantes, 
Já que a necessidade de água chega a condicio
nar o desenvolvimento econômico e a feição 
social de vasta região brasileira . A pesquisa 
vinha sendo feita sem a necessária coordenação 
por oito diferentes órgãos federais, desde a Ba
hia até o Plaul. O DNPM procurará coordenar 
esta atividade, evitando dispersão de esforços 

-e gastos inúteis. 

Concluindo; menclÔnou o engenheiro Irnack 
Carvalho do Amaral as normas gerais estabe
lecidas pelo Oovêrno Federal, para sua ação 
no setor de minérios e que são as seguin tes: 

1) Considera-se objetivo prioritário o apro
veitamento Intenso e Imediato de todos os re~ 
cursos minerais conhecidos, a ampliação, !I 
curto prazo, do conhecimento do subsolo do 
pais e a alteração dos dlspostlvos do Código 
de Minas que opõem obstáculos às atividades 
da Iniciativa privada neste setor; 

2) Considera-se a prooução mineral como 
da maior Importância para o desenvolvimento 
nacional, quer se destine à Industrialização no 
pais, quer tenha por objetivo a exportação; 

3) O govêrno dará todo apolo e Incentivo 
aos projetos de exploração mineral cuja pro
dução reduza ou elimine exportações; rest rln· 
girá, por outro lado, sua participação direta 
no campo da exploração de minérios ao desen
volvimento das emprêsas estatais de mineração, 
Já existentes, sbmente tomando a seu cargo 
novos empreendimentos quando a Iniciativa 
privada não se Interessar pela sua execução; 

4) O Ministério das Minas e Energia exa
mina e aprova os planos de mineração, pro
curando, em cada um, orientar sua formula
ção .no sentido de obter as condições mais 
vantajosas para o pais, sem criar, entret anto, 
condições ou exigência que dificultem ou· lm· 
posslb111tem a execução dêstes projetos; e 

5) Em circunstâncias justificadas, por mo• 
tlvo de segurança nacional, ou de superior ln· 
terêsse da União, serão fixadas as reservas jul· 
gadas essenciais e Indispensáveis para assegu
rar o funcionamento da siderurgia nacional ou 
qualquer outras atividades dependentes de ma
térias-primas minerais. 

* 
INSPEÇAO DE OBRAS DA CHEVAP 

O Ministro das Minas e Energia, eng.o Mau
ro Thlbau, em companhia do presidente da 
Eletrobrás, Eng.0 Octávio Marconde Ferraz, Ins
pecionou as obras que a Companhia Hldrelé· 
trlca do Vale do Paralba (CHEVAP) vem rea
lizando na região de Resende, no estado do 
Rio, onde está sendo construída a Usina H1· 
!ll"elétrica do Funil, com a potência de 210 
mil kW. 

A Inspeção do Ministro Thlbau foi acom
panhada pelo Secretário de Obras do estado de 
São Paulo, eng.0 Pelerson Soares Penldo, e pelo 
Secretário de Energia Elétrica do estado do 
Rio, almirante Heleno Nunes, que percorreram 
os canteiros de obras do Funil e da Barregem 
de terra de Nhangapl, 

Antes de chegarem ao Funil, o Ministro 
Mauro Thlbau e o diretor da Eletrobrás, 
Dr. Ronaldo Moreira da Rocha, visitaram us 
obras do alto curso do Rio Paralba, na região 
de Paraltlnga, Paralbuna e Caraguatatuba, ve· 
rlflcando as obras que estão sendo executadas 
pelo govêrno do estado de São Paulo; para re-· 
gularlzação dos afluentes do Rio Paralba. 

A visita foi feita em hel1cóptero do gover
nador Adernar de Barros, o que possblllitou o 
reconhecimento dos empreendimentos que es
tão sendo realizados. 

Nas Imediações de Resende, onde está sendo 
construida a Usina Hidrelétrica do Fupll, o 
ministro Mauro Thlbau e sua comitiva Inspe
cionaram detidamente as obras, acompanha· 
dos pela drletorla da CHEVAP, tendo à !rente 
o Sr. José Paranhos do Rio Branco, que pres· 
tou os esclarecimentos necessários. Também o 
Inspetor da Eletrobrás, general Orlgenes da 
Soledade Lima, estêve presente à visita mi· 
nlsterlal. 
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Certames 

XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE GEO· 
LOGIA - O Rio de Janeiro foi sede do XIX 
Congresso Brasileiro de Geologia., realizado em 
setembro do ano corrente, sob a presidência 
do professor Andrade Ramos, que é também 
diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia 
do Ministério de Minas e Energia e presidente 
da Sociedade Brasileira. de Geologia. . 

Segundo o professor J. Raimundo de An
drade Ramos, o Brasil conta. apenas com um 
contingente de pouco mais de 500 geólogos e é 
preciso que o govêrno a.tente para êste grave 
problema, fornecendo maiores recursos e me
lhores condições para a formação de um nú
mero de geólogos compa.tivel com o desenvol
vimento do Brasil. 

Para o prof. Andrade Ramos, o XIX Con
gresso Brasileiro de Geologia ultra.passou a to
das as expectativas, pela qualidade dos traba
lhos apresenta.dos, em número de noventa, pela 
oportunidade de troca de Idéias e pelo Inter
câmbio entre as cllversa.s Instituições represen
tadas, tanto privadas como estatais. 

Tivemos todos - disse - uma visão atua
lizada da pesquisa geológica no pais, princi
palmente quanto a seus aspectos econômicos. 

Ressaltou o prof. Andrade Ramos os traba
lhos apresentados no setor da pesquisa petro
llfera, destacando os estudos de campo reali
zados em cannópol!s (Sergipe), Ba.rrelrlnhas 
(Maranhão) e no Recôncavo Baiano. Observou 
que um dos mais Importantes estudos, neste se
tor, foi o do geólogo A. Teixeira, que analisou 
as perspectivas petrolíferas da bacia de Ser
gipe-Alagoas, prevendo para. os próximos cin
co a.nos uma elevação substancial das reservas 
nacionais de petróleo, calculadas no momento 
em dois bilhões de barris. 

Outro traba.Jho Importante, segundo ainda. 
o presidente da Sociedade Brasileira. de Geolo
gia., foi o estudo de afloramentos representati
vos da Guanabara., apresentado pelo .prof. 
Relnhard Helmbold, da Divisão de Geologia e 
Mineração da Escola Na.clona! de Geologia, au
tor da carta geológica da Guanabara.. 

os trabalhos apresentados foram agtupados 
em quatro sessões técnicas simultâneas: Geo
logia Econômica., Estratigrafia e Paleontologia., 
Geologia. Regional, Mlnera.1ogla, Petrografia e 
Tectônica. 

O trabalho a.presenta.do pelo cientista. A. A. 
Teixeira., refere-se a. análise das perspectivas 
petrollfera.s da bacia Sergipe-Alagoas. Seu re
sumo é o seguinte: a bacia sedimentar d'll Ser
gipe-Alagoas, situa.da na faixa. costeira. dos es
tados do mesmo nome, a.presenta. condições 
geológicas favoráveis à geração e acumulação 
de quantidades apreciáveis de hldroca.rbOnetos. 
:t previsto que, no qüinqüênio 1966-1970, seja. 
obtido um aumento substancial das reservas 
de petróleo. No momento, o volume do óleo 
in sttu Já alcança. cêrca. de 2 bilhões de barris, 
dos que.Is 1 bilhão • e trezentos e cinqüenta. 
milhões de barris só nas áreas provadas. 

Sua área abrange 20 mil quilômetros qua
dra.dos. Que.se a metade corresponde à parte 
explorável da plataforma continental, submersa. 
nas águas do Atlântico, pràtlcamente Inexplo
rada. e onde alguns trenàs Importantes Já to
ram delineados . o esfôrço explora.tório tem-se 
concentrado nas áreas favoráveis conhecidas da 
faixa terrestre, na qual ainda. restam cêrca de 
5 mil quilômetros quadra.dos de áreas cla.ssl
flca.da.s, quanto às suas perspectivas petroJi
feras, como "possivelmente favoráveis mas não 
definidas" e como "não definidas" pela In
suficiência. dos da.dos disponíveis. 

O pacote sedimentar varia. de 500 a. 3 000 
metros, a.tingindo localmente espessuras supe-

' dores a 5 000 metros. Sedimentos pa.rálicos e 
continente.is de Ida.de carbonlfera. e cretácea. 
Inferior ocorrem em que.se tôda a. bacia.. Esta. 
secção, onde predominam arenitos e folhelhos 
intercala.dos, compreende as formações, cita.das 
na. ordem de disposição: Ba.tlnga., Ja.poa.tã In
ferior, Ja.t>oa.tã Mécllo, Japoa.tã superior, Feliz 
I;leserto, São Miguel, Poxlm, Jequlá, Maceió 
em Alagoas. A Formação Murlbeca representa. 
o Inicio do ciclo transgressivo do fim do Cre
táceo Inferior na part e sergipe.na. da. bacia., onde 
se depositaram sucessivamente, até o fim do 
Cretáceo, as formações Rla.chuelo, Ma.ruim, Sa.
puca.rl-La.ra.nJelra.s e Ca.lumbl. Nesta secção ma
rinha. predomina, folhelhos e ca.Jcárlos. 

Na. faixa. terrestre, o tipo de a.cumulação 
que no momento reúne as melhores perspec
tivas é o estrutural-estratigráfico associado com 
a. discordância. pré-tra.nsgressl va. a.o longo das 
bordas dos grandes altos. Nesta. categoria. en
quadra-se, na. concepção a.tua.!, o campo de 
Ca.rmópolls, cuja. reserva. de óleo tn situ atinge 
a.os 1,9 bilhões de barris. Os esforços explora
tórios hoje se concentram na. pesquisa. de tra.
pas análogas. 

Seguem-se em Importância. as tra.pas es
trutura.Is nos arenitos do Japoa.tã Superior e 
Poxlm, reservatórios de extensão regiona.!. Ainda. 
não foi encontra.do óleo em a.cumulações dêste 
tipo. Não havia. contrôle estrutural adequa.do . 
na. maioria dos poços que a.travessaram êstes 
reservatórios, bem como não se dispunha de 
sondas para a.tingi-los nas estruturas mais pro
fundas. Os trabalhos de refração e gra.vlmetrla. 
em execução deverão delinear novos prospectos, 
que pela natureza dos reservatórios pOderão 
conduzir à descoberta de reservas da. ordem 
de bilhões de barris de óleo. 

O terceiro grupo de a.cumulações poten
ciais é constituído pelas tra.pas também estru
tura.Is nas formações Feliz Deserto, São Miguel, 
Jequlá e Maceió. As razões arenlto/folhelho 
são variáveis e geralmente altas, com arenitos 
lenticulares, o que complica a geometria. qa. 
acumulação, além de diminuir as probabilida
des de fechamento por falhamento. Os cam
pos de Tabuleiro do Martins e Coqueiro Sêco, 
com volume de óleo in sttu somando 27,5 mi
lhões de barris e 100 milhões de metros cúbi
cos de gás livre, pertencem a esta. categoria.. 
A melhora da qualidade dos da.dos de sísmica 
de re.flexão através de novas técnicas ,poderá 
acelerar novas descobertas dêste tipo na parte 
aJa.goana. da bacia. 

A pesquisa de desenvolvimento arenosos e 
de calcários reclfosos na secção marinha. da 
bacia, visando acumulações estratigráficas, po
derão apresentar grande Importância na futura 
filosofia de exploração da bacia. Acumulações 
subcomerclals Já foram encontradas em lentes 
de arenito de Calumbi e da Muribeca. 

Finalmente, por sua complexidade, a pes
quisa de trapas estratigráficas na. secção não 
marinha representará o estágio final da ex
ploração. A8 formações Feliz Deserto, Jequlá e 
São Miguel são as mais favoráveis. 

Na sessão da. Sociedade Brasileira. de Geolo
gia, que precedeu o encerramento do XIX Con
gresso, os geólogos decidiram que o próXUno 
congresso deverá ser realiza.do em Vitória, com 
apolo financeiro prometido pela Companhia 
Vale do Rio Doce. 

O conclave, que reuniu 500 geólogos de 
tOdo o território nacional, obedeceu o se
guinte programa: 8 de setembro, às 8h, 30m: 
recepção aos congressistas; 10 horas, Instala
ção solene do certa.me; 14h, 30m, palestra sõ-

• 
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bre a "Geologia · e Petrografia do Estado da 
Guanabara", pelo professor Relnhard Helm
bold; às 16h, 30m, Sessões Técnicas e 19 ho
ras, coquetel aos congressistas; dia 9, 8h, 30m, 
Sessões Técnicas; 14h, 4.0m, visita ao Museu 
Nacional; 20h, 30m, Simpósio das Formações 
Eo-paleozólcas do Brasil, na Academia Brasi
leira de Ciências; dia. 10, às 8 hor'as, visita 
à Refinaria Duque de Caxias, roteiro geológico 
e a!loramentos representativos do estado da. 
Guanabara. e roteiro geológico no litoral sul 
do esta.do da. Gua.na.ba.ra. e, às 20h, 30m, reu
nião da carta. Tectônica. da. América. do Sul, 
na. Academia. Brasileira. de Ciências; dia. 11, 
Sessões Técnicas, às 8 e 14 horas·; dia 12, Ses
sões Técnicas, às 8 e 14 horas; dia. 13, às 8h, 
roteiro geológico da Serra. da. Carioca. e a.dja.
cêncla.s, roteiro geológico e paleontológico no 
contõrno da. Bala. de Guanabara e na bacia. 
ca.lcárla. de Ita.bora.i e roteiro geológico a.o ma
ciço de Gerlclnó (rochas Alcalinas) e dia 14 
de setembro, às Bh, visita. às obras do Gua.ndu; 
16 horas assembléia. Geral da. Sociedade Brasi
leira. de Geólogos e às 21 horas o encerramento 
com jantar de confraternização. 

SIMPóSIO DE URBANISMO 

Promovido pelo govêrno do estado da. Ba
hia em colaboração com a. SUDENE, USAID, 
Universidade da. Bahia e Instituto de Serviço 
Público, realizou-se em Salva.dor entre os dias 
17 e 20 de ma.lo do a.no em curso, Importante 
simpósio sôbre urbanismo. Diferentes assuntos 
e técnicas Ugados ao urbanismo toram a.li de
batidos obedecendo a.o seguinte temArlo: a.) 
Regiões geo-econõmlcas do esta.do e fatõres de 
Urbanização; b) Fixação do homem no campo 
e nos pequenos centros urba.nos; c . Formação 
e aperfeiçoamento de pessoal; d) Assistência. 
técnica. aos municípios; e) coordenação para. 
execução de pia.nos diretores; f) Autonomia. 
municipal em ta.ce do govêrno esta.dual; g) 
Participação dos membros da. comunidade no 
equacionamento dos problema.a urbanos e re-
gionais. · 

O conclave de urbanismo ora. realizado em 
Salva.dor Integra. uma. série de simpósios pro
gramados no sentido de fornecer subsldlos pa.ra 
uma reforma. administrativa. do aparelho go
verna.mental do estado da. Bahia. Dêle partici
param, além das entidades promotoras diferen
tes Instituições de carAter governa.mental e 
priva.do salientando-se dentre elas: enttdades 
d.e outros estados - Banco Nacional de Habi
tação, Conselho Nacional de Geografia., Centro 
de Estudos de Planejamento Urba.no e Regiona.! 
- Recite, Centro de Estudos de Urbanismo da. 
FAU - S.P .. conselho Superior do IAB -
GB, Cla. de Urba.nlza.ção e Saneamento - Curl-

Unidades 

GUANABARA 

VIAGEM PELA BEL1:M-BRAS1LIA - O ma• 
tutlno Jornal do Brasil, órgão que tem dedl· 
ca.do boa parte dfl seus tra.ba.lhos à pesquisa 
técnico-cientifica no nosso pais, organizou uma 
caravana composta dos Srs. M. F. do Nasci
mento Brito, Celso de Souza. e Silva., Carlos 
castelo Branco e Alo!slo Sales, para., junto 
com o fotógrafo José Antônio, percorrerem a. 
estrada. Belém-Brasília, . o que fizeram em 5 
dias. São do Sr. Alolslo Sales a.s declarações 

tlba., Departamento de Arquitetura. e Urbanis
mo da. Universidade de Bras!lla., Diretoria. de 
Hidrografia. e Navegação, Instituto Superior de 
Urbanismo - Belo Horizonte, Instituto Bra.sl
lelro de Administração Municipal, IAB - (Se
ção da. Guanabara, São Paulo, Bras!lla., Rio 
Grande do Sul, Minas Gera.Is, Pa.ra.nA, Pernam
buco, Esta.do do Rio de Janeiro), Secreta.ria. 
de Viação e Obras Pública.a, Seção de Engenha
ria. - Vitória, Universidade de Bras!lla, Ser
viço GeogrAflco do Exército, Serviço Aerofoto
gra.métrlco Cruzeiro do Sul, entidade loca.Is -
Câmara. dos Veres.dores, Câmara. dos Deputa.dos, 
CREA, Conselho de Educação, Companhia. Vale 
do Sã.o Francisco, Companhia. Docas da Bahia, 
Caixa Econômica. Federal da. Bahia., Departa
mento das Municipalidades, Departamento Es
tadual de Esta.t!stlca., Departamento de Geo
gra!la. de Açuda.gero do Esta.do, Departamento 
Correios e Telégrafos, Departamento Estradas e 
Rodagem da. Bahia, Departamento Na.clona.! de 
Portos Rios e Cana.Is, Departamento de Trân
sito, Departamento Na.clona.! de Estradas e Ro· 
da.gens, Escola Politécnica., Escola. de Serviço 
Socla.l, Escritório da. SUDENE, Faculdade de 
Arquitetura., Federação das Indústrias Federa
ção do Comércio, Instituto de Econo~la. e Fi
nanças, o Instl tu to de Ciências Soeis.Is Ins
tituto de Geogra.na. e História da Bahia', Ins
petoria. Regiona.! ·de Estatlstlca, Labora.tório de 
Geomortologla., Patrimônio Histórico e Artlstl
co Nacional, Sindicato dos Engenheiros, Secre
ta.ria de Viação da Prefeitura., Secreta.ria. de 
Viação do Estado, Serviço de Engenharia do 
Exército, Sociedade de Amigos da Cidade e o 
Serviço do Patrimônio da. União. 

ENSINO DA OCEANOGRAFIA 

Segundo as decisões tinais da Reunião dos 
Diretores de Institutos Latino-Americanos de 
Ciências do Ma.r, deverA ser feita. completa. re
visão no ensino da Ocea.nogratla. . 

A agenda. provisória. da sessão em que !o
ram elaboradas as decl.sôes fina.is prevê, a.Inda., 
cursos complementares oferecidos por profes
sôres vlslta.n tes, .programas de ensinos comple
mentares, outorga. de diplomas pa.ra estudan
tes la.tino-americanos dos cursos de Oceano
grafia oferecidos por universidades latino-ame
rica.nas, cursos regiona.Is, diplomas para. pa.rtl
clpa.ntes de cruzeiros ocea.nogrAflcos, condições 
pa.ra. treinamento em pa.lses la.tino-americanos; 
textos para o ensino de Oceanografia e um am
plo programa de Intercâmbio não só entre os 
palses da América Latina. como de outras par
tes do mundo, Incluindo publicação de uma. 
circular Informa.tiva. e a criação de comissões 
ou comitês nacionais ou regionais da matéria.. 

Federadas 

que seguem, divulga.das por a.quêle jornal a. 
respeito do a.ssun to: 

- Para mim, a. viagem só começou mesmo 
de Brasllla pa.ra. IA. De a.cõrdo com o horArto 
rlgido de nosso programa., salmos da Capital 
Federal logo depois do desjejum. De Brasllla 
a. Belém, conforme referência. no .roteiro da Ro
dobrAs, havia. exatamente 2 164 quilômetros de 
estrada desconhecida a. percorrer. Viaja.mos 
grande parte do tempo numa estrada boa., as
falta.da., que fazia. lembrar até mesmo certas 
estradas européla.11. As margens do caminho 
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Brasllla, Anápolls e Ceres estão cheias de ter
ra arada ou plantada, com pequenas vilas e 
fazenda.s, onde não falta luz elétrica, nem o 
confôrto das cidades mais modernas brasl· 
!eiras. 

- O planalto goiano, com sua vegetação 
baixa, tipo savana, dá a Impressão que tem 
o seu coração no Jeito e$curo de asfalto da 
Rodovia Bernardo Salão, que de Anápolls em 
diante tem retalhos de chão vermelho de boa 
pavimentação de saibro. Paramos para fazer 
refeições ou conversar com a gente simples 
que habita as margens da Belém-Brasília. Nos
sa viagem não era de cunho cientifico ou de 
estudos, contudo, o bate-papo, como pesquisa 
Jeve, faz.la .parte de nossos planos. Queríamos, 
sobretudo, ver e nos Informar. · 
· - A ~rada larga continua cortando o 

sertão norte de Goiás, onde, do dia para a 
noite, nascem casas, vlla.s e depois cidades. 
os mais antigos moradores dessa região ga
rantiram que antes da Belém-Brasília apare
cer tudo ali era um deserto. As cidades mals 
próspera.s dessa área tinham na.scldo ú~lca e 
exclusivamente em função da estrada. mu
nicípio de Gurupl, por exemplo, grand pro
dutor de arroz e cereais, na.sceu no dia em 
que apareceu um grupo de trabalhadores para 
cortar o seu chão fértil. Hoje, a jovem Gurupi 
parece cidade grande. Possui ruas largas, co
mércio movimentado, casas bonitinhas, farm"ll
clas, escolas, mercado ·e cinema. Ninguém sabe 
a.o certo o total de habitantes do município, 
pois todo dia chega gente nova. Um morador 
nos Informou, entretanto que a sede do mu
nicípio tem mais de 50 mil habitantes. 

A esta altura dos acontecimentos sentimos 
pela primeira vez que talvez nos tivéssemos 
enganado na rota traçada. Queríamos aventura 
e perigos. E, até ali, no segundo dia de via
gem, só tínhamos encontrado sintomas de pro
gresso e civilização. No segundo dia de estrada, 
tudo tinha corrido sem o menor Incidente ou 
acidente, Igualzinho às viagens . programadas 
pelas grandes emprêsas de turismo. A medida 
que perdiamos a perspectiva de aventura nos 
moldes dos safaris africanos, ganhávamos, pou
co a pouco, de quilômetro a quilômetro, um 
sentimento nõvo de confiança em nosso pais. 

Saboreando refeições gostosas, que nos eram 
servidas nos acampamentos da Rodobrás ou 
nas várias pensões, tipo motéis pioneiros, se
guiamos a uma velocidade média de 60 quilô
metros por hora. Deixamos para trás as cida
des goianas de Paraíso, Santa Luzia, Providên
cia, Araguaina, ln tercalada.s por vilas cheias 
de gente, às vêzes nascidas na véspera., com no
mes pitorescos. Quando nos aproximávamos da 
divisa dos estados de Goiás e Maranhão, só 
então a estrada Justificou a sua fama de ser 
rodovia de Jungle. A vegetação passa a ser 
majestosa, de árvores enormes, como se fôssem 
sentinelas do Jeito de saibro escuro, onde ca
minhões e veiculos de todos os tipos se cru
zam a quase todo o momento. 

- O tráfego continua Intenso, Já em ple
na selva, ma.s continuamos encontrando esco
las, farmácias, pro!essõras ensinando crianças 
de uniforme, aprendendo a soletrar que o Brasil 
é um pais rico e multo grande, ma~ não tão 
grande que não possa ser Inteiramente des
coberto. Atravessamos o rio Tocantins sôbre 
uma ponte de cimento armado, a grande ponte 
do Estreito, construção moderna que merece 
figurar em qualquer revista de engenharia In
ternacional. Poucos quilômetros adiante, à mar
gem direita da estrada, encontramos a velha 
e lendária cidade de Imperatriz, que Já teve 
a sua história no Maranhão. 

Depois de alcançar notoriedade na época 
do garimpo do ouro no Tocantins, Imperatriz 
!oi, pouco a pouco, definhando, transforman
do-se numa cidade-fantasma. Antes da Belém· 

-Bra.sille. agonizava lentamente. Quando abri
ram a ·estrada a velha cidade ressuscitou. Um 
de seus moradores nos disse que em · 1959, só 
havia perto de 200 pessoas em todo o munlci
plo. Hoje, só a sede tem mais de 40 mil bra
sileiros, quase todos trabalhando e ganhando 
bom dinheiro. · 

- De Brasilla a Belém levamos quatro dias 
e melo de viagem, mas podiamas ter !eito em 
três, se quiséssemos. Acontece que não está
vamos com pressa. A nossa média foi de 600 
quilômetros por dia. Chegamos à Caplt11-1 do 
Pará mais gordos alguns quilos, sem ter corri
do nenhum risco que justificasse as armas que 
levávamos. Não v-lmos nenhuma onça, nem mes
mo animais mansos. Em compensação vimos 
o sêlo do Serviço dá Malária em tõda.s as por
tas, vimos escolas, capelinhas católicas e pro
testantes, farmácias funcionando, gente arando 
a terra e, sobretudo, milhares de famllla.s que 
têm agora novos horizontes de vida. 

- A Belém-Brasllla não é só uma estrada 
de lnterêsse estratégico, social e econômico, é, 
sobretudo, uma estrada pioneira, que está per
mitindo aos bra.sllelros conhecer melhor e des
cobrir o seu próprio pais, principalmente os 
que estavam condenados a viver num quase 
eterno esquecimento, que estavam práticamen
te vegetando no miolo do Norte que faz con
fluência com o Nordeste. 

- Os 27 bilhões de cruzeiros que gastaram 
até agora é um preço ridículo para o que Já 
foi !eito. O Brasil precisa se convencer de que, 
por suas características (8 milhões de quilôme
tros quadrados e 100 milhões de habitantes), 
tem de ser sempre um pais caro. Nunca será 
barato ou mesquinho e suas soluções funda
mentais serão sempre dispendiosas. 

- Ao contrário do que tantos pensam, a 
Belém-Brasilla não serve apenas aos dois ex
tremos que lhe deram o nome. como um dl· 
visor de águe.s entre o Araguaia e o Tocantins, 
ela serve e Incentiva as riquezas daquelas ter
ras, que aumentam à proporção que se apro
ximam das margens dos dois grandes rios e 
onde grandes fazenda.s Já começaram a se Ins
talar, Inclusive estão nascendo outras estrada.s 
no sentido la tera! da rodovia federal. 

PONTE RIO-NITERÓI 

A Geografia Urbana do estado da Guana
bara e de Niterói sofrerá Importante mOdl!lca
ção com a ligação dos dois centros pela ponte 
Rio-Niterói, a ser construida de acôrdo com a 
elaboração final do relatório do Grupo de Tra
balho respectivo. 1'.ste relatório, que encami
nhará ao Ministro Juare:ii Távora a decisão 
sôbre o traçado da ponte, que Irá do Caju à 
Avenida Fe!lcle.no 80dré, passando pela Ilha 
da Conceição, revelará as razões que levaram 
o Grupo de Trabalho a escolher est a solução, 
assim como os dados técnicos-econômicos re
lativos à construção. Em declarações presta
das à Imprensa, o engenheiro Luis Vieira In
formou que o govêrno está disposto a garantir 
o financiamento da obra, e que várias ofertas 
de grupos estrangeiros Já !oram feitas neste 
sentido . 

Quanto aos motivos que levaram o Grupo 
a escolher . o traçado Caju-Avenida Feliciano 
Sodré, o engenheiro Luis Vieira disse que o 
traçado escolhido é o que atende mais ao trá
fego Interestadual; quase que ligando as ro
dovias Presidente outra e Amaral Peixoto. Além 
disso, é a mais econômica, e a que está mais 
de acõrdo com as Fôrças Armadas, que, no 
trecho escolhido, exigem uma altura· máxima 
de 60 met ros, e mínima de 50 met ros. Quanto 
ao problema das reclamações do povo de Nite
rói, que prefere a ligação pelo t raçado Cala
bouço-Gragoatá, por túnel ou ponte, o enge
nheiro Luls Vieira afirmou que êste projeto 
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custaria cinco vêzes mais que a ponta do Caju 
à Avenida Sodré, pois o túnel exigiria um nú
mero maior de material, com tubos de respira
ção e assLBtêncta permanente. 

Haveria também, o ;problema, de se jogar 
o tráfego todo no centro das duas cidades. 
Informou ainda que pesquisas prova~ que o 
tráfego entre Rio-Niterói é feito da seguinte 
maneira : do centro de Nlteról ao centro do 
Rio, 20%. De outros pontos de Niterói ao cen
tro do Rio, 18%, num tote.l de 38%, que vem 
para o centro do Rio. Logo, os restantes 62%, 
ou vão para a zona norte, ou para a zona sul. 
Portanto, pe.ra a maioria, o traçado Caju-Ave
nida Feliciano Sodré é o que melhor irá aten
dê-los. "A ponte no traçado Caju-Avenida Fe
liciano Sodré - acrescentou o engenheiro -
será de ut1lldade nacional; e não apenas es
te.dual. O túnel, talvez possa ser viável, fu
turamente, quando houver ne. Guanabara um 
estudo de projeto, para metrõs, que poderia 
ter uma linha ligando Rio e Niterói". 

Segundo o engenheiro Luls Vieira, será co
brado pedágio para os que utlllzarem a ponte. 
:tste pedágio, está previsto ne. base do atual 
preço das barcas. Disse também que o Grupo 
de Trabalho calcula que a construção da pon
te custe por volta de 150 bllhões de cruzeiros, 
e pode ser construída em 4 anos. Acredita o 
engenheiro que a ponte seja construida por 

·técnicos brasllelros. 
O engenheiro Luís Vieira Informou que tl!.o 

logo o ministro Jue.rez Távora receba o rela
tório, será criado um Grupo Executivo, que 
deverá levar o projeto adiante. A primeira ta
refa do Grupo Executivo, será a de pesquisa 
do fundo do mar, no local da construçã.o. 

Várias opiniões e sugestões de espectallstas 
e técnicos foram emitidas sôbre a llge.ção Rto
·Nlterót. O engenheiro Mauro Viegas, por exem
plo, declarou perante o conselho de Turismo 
da Confedere.çã.o Nacional de Comércio que a 
melhor solução seria a construção de ponte de 
concreto protendldo com pequena ,parte de 100 
metrqs em aço, pelo trecho Gragoatá-Cals do 
Pôrto, pois além de ser atendido o problema 
dos transportes entre as due.s cidades, bene· 
flclarla os lnterêsses da construção civil e da 
siderurgia nacional. 

Lembrou que o primeiro projeto era fran
cês e pretendle. a ligação por melo de um tú
nel aberto a 90 metros de profundidade por 
melo de trabalhos com pneumáticos, o que se
ria arriscado àquela profundidade. 

"Tal tipo de serviço - disse - só tem 
sido feito e. profundidade de 13 metros. Além 
disso, a obra poderia custar pouco ou multo 
dinheiro, dependendo dà natureza da rocha 
submarina e. ser trabalhada. O projeto foi con
denado pelo conselho Nacional do Trânsito 
que julgou a concorrência naquela época." 

Expllcou, então, que, da! por diante, sur
giram vários projetos, tendo o engenheiro Hé
lio de Almeida, quando mlntstro da Vlaçã.o, 
determinado C1S estudos da llgação por melo de 
uma ponte entre Rio e Niterói, no trecho Gra
goatá-Calabouço. Os planos foram desaprovados 
pela Marinha e pela Aeronáutica. A primeira 
considerando dificuldades à navegaçl!.o e a se
gunda admitindo que, mesmo levada. em con
sideração a cota máxima da. altura da ponte, 
num caso de emergência, os aviões ficariam 
Impedidos de manobrar no Aeroporto Santos 
Dumont. 

A solução proposta pelo Sr. Mauro Viegas 
permltlrta. a l!gação de- Gragoatá em Niterói, 
ao Cais do Pôrto, na altura do antigo mercado, 
;por uma ponte que Infletiria primeiro para 
o fundo da Guanabara, em arcos de concreto 
protendldo e parte em aço, com vãos l!vres de 
~00 metros e altura de 50 metros no fundo 

da Guanabara, onde a ponte se bipartiria, vin
do um ramo para o Cais do Pôrto, e outro 
seguindo para Bonsucesso, de modo a atender 
aos mora.dores de Niterói que se destinassem ao 
Centro da cidade e aos subúrbios da Guana-
bara: · 

Por sua vez o arquiteto Sérgio Bernardes 
disse que o Grupo de Trabalho acertou ao 
escolher o traçado Caju-Avenida Feliciano So
dré, pois êle atende a 4 pontos, rodoviário, 
ferroviário, urbano e portuário. Acrescentou 
o arquiteto que, com a construção da ponte 
naquêle local, poderão ser resol vtdos vários pro
blemas da Guanabara, pois com a pollt!ca de 
construção de túneis empreendida pelo govêr
no, a cidade poderá ser atravessada, da zona 
zul ao C11.ju, e conseqüentemente à Niterói, em 
pouco tempo, pelo túnel RebOuças. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MAPA COROGRAFICO - O nõvo mapa. 
corográflco do estado do Rio de Janeiro, na 
escala de 1 :400 000, elaborado pelo Departamen· 
to Geográfico daquela unidade federada, con
tém uma série de importantes alterações, es
tando representados nêle os munlclplos de La
je do Murtaé, Paulo de Frontln e Paracambl, 
que não constavam do mapa anterior. 

O mais recente Anuário Geográfico daquele 
estado também foi concluldo pelo mencionado 
Departamento, cujo diretor é o sr. Lula de 
Sousa. Apresenta nova encadernação·, e é com
posto de 300 páginas. 

MINAS GERAIS 

DEFINIÇÃO DOS LIMITES MINAS - ES· 
PíRITO SANTO - Em 27 de agõsto do cor" 
rente a.no, reuniu-se pela primeira vez a Co
missão Especial de Limites, criada pelo gover
nador Magalhãeb Pinto, para pôr fim às diver
gências do Contestado, Isto é, às dúvidas quan
to à demarcação das fronteiras de Minas Ge
rais com o Esplrlto Santo. 

Após a localização dos maréos, estabele
cendo a divisa entre os dois estados, a pequena. 
localidade denominada Itabaiana, até então, 
parte de Minas, passará a ser território do Es
plrlto Santo, de acôrdo com o que estabelece 
o tratado assinado pelos governadores Maga
lhães Pinto e Francisco Lacerda de Aguiar. 

A Comissão Especial de Limites tem como 
seu presidente o diretor do Departamento Geo
gráfico do Estado, professor Allsson Pereira 
Guimarães, e é Integrada ainda pelos Srs. José 
Féllx de Sousa, Sebastião carlos da Rocha, 
João Canuto de Miranda, José Dias Coelho e 
Mflrclo Carlos da Rocha. 

A primeira crise entre os dois estados sur
giu, realmente, em 1914, quando uma sentença 
arbitral estabeleceu os llm!tes entre Minas e 
Esplrlto Santo, ao Norte do Rio Doce, pelas 
terras dos Aimorés. A caracterização da exls· 
têncla ou não das terras dos Aimorés foi o 
primeiro ponto de discórdia entre as autorida
des dos dois esta.dos. 

Depois, então, em decorrência da constltul
çi!.o de 1937, um laudo do Serviço Geográfico 
do Exército fixou os llm!tes, com os quais não 
se conformou Minas, recorrendo ao Poder Ju
dlclár!o. 

No govêrno Ml!ton Campos em 1948, MI· 
nas Gerais to! ao Supremo Federal pedindo 
que se executasse a sentença. arbitral de 1914, 
até que, no dia 15 de setembro de 1963, na 
localldade de Bananal, os governadores Maga-
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lhii.es Pinto e Franeisco Lacerda de Aguiar 
assinaram um acôrdo encerrando a questão de 

.llmltes. 
iC 

PARAÍBA 

ALFREDO SCHMALZ NO INSTITUTO ms
TóRICO E GEOGRAFICO - Em sessão solene, 
.presidida pelo cônego Francisco Lima, que con
tou com a presença do governador do estado, 
do reitor da Unlversldade da Paraiba, escritores, 
Intelectuais e professôres unlversltárlos, foi re
cebido como sócio efetivo do Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano o professor Alfredo 
Schmalz, historiador e conhecido homem de 
letras. 

O nôvo sócio foi saudado pelo professor 
Hugo Moura., além do representante do Insti
tuto Histórico de Olinda.. 

No seu discurso de posse, o professor Al
fredo Schmalz apresentou um substancioso tra
balho histórico, Intitulado Arquivos Paraibanos, 
onde abordou val!osissima contribuição de pes
quisa pera história do estado, aproveitando 
fontes de Importância para a. elucidação de 
fatos históricos da a.ntlga. Fellpéla de Nossa 
Senhora das Neves. 

iC 

RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 
Sob a. presidência do sr. Armando Dias de 

Azevedo e com a a.presença dos Sra. Jorge Go
dofredo Fellza.rdo, Antônio da. ROc'ha Almeida, 
monsenhor João Maria Belém, Paulo Xavier, 
Arthur Ferreira Fllho, José de Araújo Fa.brlclo 
e Rlnaldo Pereira. da Câmara. e do professor 
Joseph Love, como convidado especial, reuniu
-se, no dia 10 de Junho próximo passado, em 
sessão de diretoria, o Instl tu to Histórico e Geo
gráfico do Rio Grande do Sul. 

Pelo 2.0 secretário, Sr. Rocha Almeida, foi 
lida a efeméride de sua. autoria, referente ao 
ataque paraguaio à vila de São Borja., a. 10 de 
Junho de 1865. Antes de dar a palavra ao con
ferencista. Sr. Rlnaldo Câmara., fa.Iou o presi
dente Armando Azevedo, para recordar o trans
curso de três centenários: a 23 de maio, do 
nascimento de Epltáclo da Sllva Pe&Boa; de 10 
de junho, do ataque à vlla de São Borja. e de 
11, do Comba.te Naval do Rlachue10. Sôbre a 
impressão do discurso de posse do Padre Ar
naldo Bruxel S.J. talou o Sr. Paulo xavier. 
Em segUlda, foi dada a palavra ao Sr. Rlnaldo 
Câmara. que proferiu a segunda parte de sua. 
conferência sôbre os sitlos da Capital durante 
a. Revolução Farroupllha. 

DIRETóRIO REGIONAL DE GEOGRAFIA 

O Diretório Regional de Geografia do Rio 
Grande do Sul fêz comunicação sôbre a. venda 
de mapas que se encontram à disposição dos 
ln teressa.dos. 

O material, que .poderá ser obtido na Di
visão de Geografia e cartografia do Instituto 
Gaúcho de Reforma Agrária, é o seguinte: mapa 
polltlco do Brasil; mapa do Brasll (com quatro 
fôlhas); fôlha.s da. carta do Brasll: Urugua.lana, 
Assunclón, Lagoa Mlrlm, POrto Alegre, Curi
tiba e Tocantins; mapas dos esta.dos do Ama
zonas, Pará-Acre, Piauí, Maranhão, Rio Grande 
do Norte e Alagoas; mapas dos territórios do 
Ama.pá, Roraima e Rondônia. 

Reunindo-se em julho do a.no corrente, o 
menciona.do Diretório discutiu assuntos rela
cionados com a intra-estrutura do estado, seu 

levanta.mente cartográfico e planejamento eco
nômico, debatendo, na ocasião, a.s seguintes 
teses: 

1 - Discussão do projeto de decreto de 
criação do Conselho Consultivo e Coordena.dor 
de Geocartografla. e Fotogra.metrla; 

2 - Proposição de membros para integrar 
o Conselho Consultivo; 

3 - Comunicação referente à reallza.ção, no 
Rio de Janeiro, do II Congresso Brasileiro de 
Geografia.; 

4 - comunicação referente à reallzação, 
no Rio de Janeiro, do II Congresso Nacional 
de Cartografia, e II Slmpósl& Brasileiro sôbre 
Fotografias Aéreas; 

5 - Exposição de motivos elaborada pela 
·Associação dos Geógrafos Proflsslonala sôbre a 
classificação do cargo de Geógrafo nos quadros 
funcionais do estado do Rio Grande do Sul; 

6 - Proposição de um simpósio, de âm
bito esta.dual, para. a regionalização do estado, 
dentro dos critérios do estatuto da. Terra e das 
necessidades do Planejamento Compreensivo; 

7 - Comunicação quanto a. estrutura fun
cional a Divisão de Geografia e Cartografia. do 
tGRA; 

8 - Providências para a. impressão do nôvo 
Ma.pa Geral do Estado; 

9 - Organização e impressão do Atlas do 
Estado, parte !lslca; 

10 - Codificação do sistema cadastral em 
coordenadas retlllneas conforme sistema 
''UTM''. 

RONDõNIA 

PROJETO PARA TRANSFORMAR RONDÔ
NIA EM ESTADO - o deputado Eurico de 
Oliveira apresentou à Câmara dos Deputados 
projeto autorizando o Poder Executivo a. criar 
uma comissão especial para estabelecer . a.s pro
vidências necessárias a elevar o território de 
Rondônia. à categoria de estado. 

A comissão proposta seria. integrada por 
técnicos dos órgãos da União e não implicaria 
em qualquer ônus para o Tesouro Nac1ona.I. O 
presidente da República seria o presidente nato 
d& nôvo órgão, que teria. 60 dias para. reallzar 
seu trabalho. 

Na. jusltflcatlva de sua. proposição, o depu
tado assinalou que Rondônia é uma região 
rlquisslma em minérios, bOrracha.s, couros, etc. 

iC 

SÃO PAULO 

CONFERJ!;NCIA DO MINISTRO DA FA
ZENDA - O Ministro da Fazenda, professor· 
Octávio Gouvêa. de Bulhões, pronunciou, a. 11 
de a.gôsto do corrente ano, uma. conferência 
na•sede da Ordem e do Sindicato de Economis
tas, em São Paulo, sob o titulo "Alguns Aspec
tos da Recuperação Econômica", da qual pu
blicamos, a seguir, alguns trechos: 

"!!; de suma Importância que na fase de 
recuperação econômica se Impeça a expansão 
da produção a custos crescentes. O empresá
rio, através da eficiência, há de trazer o custo 
de produção ao ni'Vel da capacidade de consu
mo, contràrlatnente do que ocorre no perlodo 
de Inflação, quano a renda nominal dos con
sumidores é ajustada à Ineficiência dos custos 
crescentes. 

J!; nesse contraste de atitude empresarial 
que reside a essência da recuperl!.Ção econô
mica. 

Qual a significação do traço comum da dl
mlnulçãó salarial em atitudes empresa.riais tão 
diferentes? Por que em ambas os casos os as-
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salarlados sentem falta de . poder de compra? 
Quando prevalece a Inflação, os freqüentes e 
substanciais ajustamentos salariais não Impe
dem que o poder de compra desapareça com 
rapidez, a ponto de se defrontarem os consu
midores com a escassez de produtos nos mer
cados. Na fase de recuperação, os salarlos são 
~lnguados, mas ha no horizonte a perspectiva 
de acréscimo de poder de compra. Somente, 
pois, a lncomprensão dessas duas diferentes 
tendências é que podera permitir a associação 
da Insuficiência do poder de compra na fase 
de recuperação econômica com a perda de po
der de compra nt. fase de Inflação. 

Entretanto, é comum observar-se e. mesma 
reação dos assalariados em uma e outra hipó
tese. Quando o govêrno deixa. que lavre a In
flação, é compreens!vel e Justlflcavel que os 
operarias e os funcionarias públicos procuram 
defender seu poder de compra, forçando o au
mento de seus salarlos e de seus vencimentos. 
Quando, porém, o govêrno se empenha em 
combater a Inflação, os assalariados devem con
tribuir com a renúncia a acréscimos maiores 
de salários para acelerar e. recuperação eco
nômica. 

Não pretendo de forme. alguma negar a 
procedência dos ajustes salariais, dos operários 
e do funcionalismo .público. O sacrlf!clo não 
pode ser exagerado. É Indispensável, porém, que 
os aumentos sejam módicos. É Indispensável 
que sejam em proporção Inferior aos acrésci
mos dos preços, porque essa diferença a menos 
de poder de compra modifica a mentalidade 
dos consumidores e dos produtores, Induzindo 
à eficiência e à acumulação de recursos nas 
emprêsas, como melo de aceleramento da pro
dutividade. A medida que a produção se torna 
eficiente, os n!vels salar!e.!S aumentam de ma
neira apreciável, sem repercussões sôbre o n!
vel geral dos preços. 

Poderiamas nós, no Brasil, ter conquistado 
com maior rapidez e segurança a estabilidade 
do cruzeiro se tivéssemos sido, no ano passado, 
menos liberais ao aumentar os vencimentos do 
funcionalismo público e mais rigorosos no con
ceder os ajustes salariais dos operários. Ti
véssemos sido menos transigentes no ano pas
sado, e, provàvelmente, Já ao fim dête ano 
este.riamos presenciando uma estabilidade ca
paz de assegurar acréscimos reais de salários. 

Na Alemanha Iniciou-se o combate à Infla
ção e a recuperação econômica em Junho de 
1948. Dessa data em diante os preços foram 
descongelad.os. Subiram ràpldamente. os salá
rios, porém, se mantiveram nos mesmos n!vels 
por algum tempo. Foram, depois, sendo ajus
tados, mas em proporções módicas . Somente 
quando a economia rev'eLou sua plena eflclên
c!a produtiva é que se verificou a notável 
elevação salarial". 

"Na França, durante o periodo de 1949 a 
1953, o montante de salários manteve-se em 
40% do produto nacional bruto. Sômente a 
partir de 1954, depois que frutificaram os pla
nos de aumento de produtividade é que a 
proporção dos salários passou a subir para 
42% até atingir a 47%.'' 

"A melhoria geral de produtividade é um 
problema complexo. Algumas providências, en
tretanto, dão lugar à rápida recuperação na 
Indústria, na agricultura, nos transportes, no 
comércio. As administrações públicas hão de 
participar Igualmente dêsse movimento. Das
pesas supér!lua& podem ser eliminadas e su
PTlmlda a duplicidade de serviços, que oneram 
Inutilmente os contribuintes da União, dos 
estados e dos municípios. 

Sob a capa de autonomia financeira, enor
mes abusos financeiros têm sido cometidos pe
las assembléias estadua!S e municipais acarre-

te.ndo acréscimo de Impostos, sem resultado 
algum para o bem da coletividade. 

O lmpõsto de vendas e consignações, acom
panhado pelo lmpôsto de Indústrias e profis
sões, transformado, também, em impõsto sô
bre vendas, atingiu ao auge de obstaculos à 
comercialização dos produtos no território bra
sileiro e às exportações para o exterior. 

Impõe-se uma revisão tributaria, conju
gada com uma politlca de convênios adminis
trativos que posslbll!tem uma redução de des
pesas no custeio e nos Investimentos, nas es
feras da União, dos estados e dos munlciplos. 

O simples lançamento dessa Idéia tem pro
vocado reações de desconfiança. Fala-se em 
atentado contra a autonomia financeira dos 
estados e dos munlciplos. Alega-se que a União 
pretende retirar os Impostos dos estados e dos 
munlciplos, deixando-os sem recursos financei
ros. Invocam o exemplo dos Estados Unidos, 
onde, afirmam, as receitas locais são superio
res às receitas federe.Is. 

A afirmação não é Inteiramente correta. 
Um simples confronto de dados demonstrará 
que as receitas estaduais em · nosso pais são 
relativamente multo superiores às receitas fe
derais f·elte. a comparação com .o que ocorre 
nos Estados UnldOI!." 

"Hoje, pràtlcamente, tôda a receita tribu
tária é do govêrno Federal. E ninguém, nos 
Estados Unidos, discute com seriedade os pro
blemas de autonomia financeira dos estados e 
munlcip1os. Todos compreendem que a base 
fundamental da receita tributária deve repou
sar sôbre o lmpôsto de renda, que técnica
mente só pode ser arrecade.d.o pela. União. A 
União redistribui a receita por melo de auxi
lies financeiros aos estados e munlc!plos. 

Basta que a redistribuição se faça por um 
processo automatlco, sem Interferência politlca, · 
para que se consiga assegurar a autonomia 
financeira dos estados e dos munlciplos. li: 
êsse o propósito do projeto que estamos sub
metendo à consideração das autoridades lnte
ressadas.f) 

"Por motivos técnicos, a arrecadação do im
pôsto de renda que recai sôbre o recebimento 
é atrlbuido à União e o lmpôsto de renda que 
recai sôbre o dispêndio, ou seja sôbre a renda 
gasta, é atrlbuido cumulativamente aos esta
dos e à União, com a preocupação de evitar 
a "cobrança em casca.te.'', precisamente para 
Impedir o agravamento das desigualdades eco
nômicas e sociais e, tanto quanto possivel, 
assegurar o principio de dlstrl buir os encargos 
fiscais segundo a capacidade contrlbultlva dos 
Individues. 

O lmpôsto que recai sôbre o recebimento 
da renda, desde que cobrado acima do limite de 
subs!Stêncla e com deduções que contemplam 
até o estimulo à poupança, é o tributo mais 
completo do sistema. 1: natural, portanto, QU• 
seja arrecadado pela União e dêle participem. 
direta e automàtlcamente os estados e munl
c!plos. 

O lmpôsto de renda tem sido pouco pro
dutivo por falte. de sua generalização. Grande 
é o número dos que deveriam ser atingidos 
pelo lmpôsto e dêles escapam por lncompreeni 
são, displicência ou dolo. A f!Scallzação em; 
todo o território é dlf!cll a não ser que haja. 
a cooperação dos estados e dos munlclplos, 
Ore., se essas unidades governamentais partlct1 
parem da. arrecadação, mediante convênios ad .. 
mlnlstratlvos, o lmpôsto de rende. podera vir 
a ser o esteio de. receita tributaria da Fe
deração. 

Além disso, a sobrecarga tributária é con
seqüência do agravamento de despesas. E, sem 
sombra de dúvida, as despesas poderão &er· 
conslderàvelmente dlmlnu!das se forem ellml-. 



NOTICIARIO 949 

nadas as duplicidades de encargos, Inclusive no 
que diz respeito à programação dos Investi
mentos. os convênios, além de favorecerem a 
melhoria da arrecadação do impôsto de renda, 
poderio contribuir para a redução das despe
sas a União, d~s e§tados e dos municipios." 

"O projeto, como Já foi dito, visa a favo
recer e a manter o aumento de produtividade 
da economia brasileira, cuja eficiência foi ani
quilada pelo prolongado periodo de inflação. 
É nesse sentido que se procura desenvolver a 
implantação de tributos que encerram em sua 
Incidência diretrizes de caráter econômico, e 
eliminar todos os impôstos que envolvam obs
táculos à produção e à comercialização dos 
produtos. 

Alegam os municipalistas que o projeto dei
xa os munlcipios sem recursos. Por que? é 
proposta a eliminação do lmpôsto de indúatr1a 
e · profissão, que não tem expressão econômica 
quanto à sua incidência, mormente quando 
cobrado, como vem sendo, com o caráter de 
vendas. Mas em seu lugar, o projeto atribui 

aos municiplos a participação automática e 
corrente do impôsto predial, o 1mpôsto de su
cessões e o impõsto terri tonal, êstes d.ois úl
timos conjugados com o 1mpôsto de renda. São 
amplos, pois, os recursos oferecidos aos muni
cipios." 

"Expusemos êsses aspectos por serem, ge
ralmente, pouco ressaltados. São de fundamen
tal Importância, mas não dispensam medidas 
complementares, embora de menor envergadura. 
São medidas simples, talvez mesmo corriquei
ras, que, entretanto, se desprezadas poderão 
oferecer embaraços à recuperação econômica. 

A economia brasileira está sob o .pêso de 
uma regulamentação econômica demasiada
mente complexa, que, não poucas vêzes, esti
mula o que deve ser desestimulado e desenco
raja o que dever ser encorajado. 

São minúcias legislativas e regulamentares 
que estamos revendo e não temos dúvidas de 
reformulá-las o mais ràpidamente possivel para 
assegurar ao pais o almejado desenvolvimento 
com establl1dade monetária." 

Exterior 

FILIPINAS 

ERUPÇÃO DO VULCÃO TAAL - As 3,30 
da madrugada de 28 de setembro de 1965 en
trava em erupção, após um estado latente que 
durou 54 anos, o vulcão Taal, situado na pe
quena ilha do mesmo nome, que também é o 
do lago em que se encontram, a 84 quilômetros 
ao sul de Manilha, Fll1Pinas. 

As colunas de chama e lava ergueram-se 
a uma altura de 4 500 metros, e sob um ruido 
ensurdecedor, durante horas, relâmpagos e nú
vens de fumaça densa impediram a aproxima
ção de quaisquer missões de socorros. Cinzas 
e lôdo fervente, bem como a alta temperatura, 
completavam o quadro· da pitoresca ilha do 
lago Taal, vitimada pelo fenômeno geológico. 

Foi a 19,• vez em que o Taal entrou em 
erupção. Embora o número exato de mortos 
não pudesse ser esta belecid.o, os per! tos calcula
ram em 500 o total de cadáveres. 

A chuva e a luz do sol provocando o endu
recimento da lava, concorreram para o sepul
tamento dos destroços do cataclismo sob uma 
camada que em alguns pontos atingiu a mais 
de um metro de espessura. 

A atividade vulcânica do Taal deu-se por 
uma cratera surgida no extremo sul da ilha, 
formando uma bala de quase um quilômetro 
e meio de extensão. A antiga cratera encontra
-se coberta com cinzas e detritos provenientes 
da erupção. 

Jorres de vapor fervente, alcançando 600 
metros de altura, surgiram da nova cratera, 
enquanto muitas embarcações de pesca per
manecem sepultadas no lôdo. 

Refletindo a extensão do sinistro, fatos dan
tescos verificaram-se durante a erupção do vul
cão. Muitos habitantes da ilha se mataram uns 
aos outros ao tentarem escapar, e numerosos 
conflitos ocorreram entre grupos e fam!llas, pelo 
mesmo motivo. Calcula-se em 1/4 do total das 
vitimas o número de pessoas mortas no afã 
desesperado de salvar-se, inclusive por naufrà
gio de embarcações sobrecarregadas. 

Milhares de pessoas têm sido vitimadas pela 
violência eruptiva dos vulcões. A rapidez da 
emissão de dejeções, a descida torrencial das 
lavas incandescentes, bem como a formação de 
gases sulfurosos e vapor quente, são os princi
pais fatôres que concorrem para estas mortes. 

O presidente das Fll1pinas, Diosdado Maca
pagal, observou pessoalmente as medidas to
madas para resgate e socorro dos habitantes 
da ilha. 

A região onde se encontra o vulcão Taal 
é considerada de rara beleza, sendo freqüen
temente visitada por turistas. 

PERU 

PESQUISAS ARQUEOLôGICAS - Estão sen
do feitas explorações arqueológicas nos Andes 
Peruanos, a nordeste de Machu Pichu, cidade 
inca descoberta em 1911. Na região, conhecida 
como "Planicle dos Espiritos", foram desco
bertos há tempos três platôs de ruinas cober
tas de musgos, que estão ameaçadas de desa
parecer sob as muralhas e palácios em desmo
ronamento. 

A cidade inca está situada em local de 
d1ficil acesso, cercada de florestas, e apesar da 
topografia do terreno, tem havido grande in
terêsse turistice a respeito. 

ir 
URSS 

A FACE OCULTA DA LUA - Duas das 
fotografias da face oculta da Lua, tiradas pela 
nave espacial soviética "Zond III" a 20 de ju
lho passado, foram publicadas pelo "Izvestta", 
órgão governamental soviético. Mostram que 
naquela parte da Lua hã mais continentes do 
que mares. 

, Tendo-se em conta o sign1f1Cado que têm 
as palavras "terra" e "mar" quando aplicadas 
à Lua, a parte visível da Lua corresponderia 
ao hemisfério oriental da Terra, ao passo que. 
o lado invislvel corresponderia à metade oci
dental, com o. grande oceano Pacl!lco. Os as
trônomos empregam o têrmo "mar" com refe
rência à Lua para designar zonas obscuras e 
planas da superficie do satélite terrestre. Não 
são massas de àgua, mas presumivelmente 
grandes planlcles constltuldas de pó ou algo 
parecido. 

o Dr. Yurl L1pski, chefe da secção de ti
sica lunar e planetàrla do Instituto de Astro
nomia Sternberg, de Moscou, declarou hoje à 
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agência TASS: "A ta.ce oculta da Lua deixou 
de constituir um enigma para a ciência." 

A'!l.llllsando as primeiras rotografias· da face 
oculta da Lua, tirada pela nave espacial so
viética "Zond III", o Dr. Lipski declarou alnda 
o seguinte: "O chamado "Mar Oriental", que 
se encontra no hem1Sfério oriental da parte 
oculta da Lua, tem como os demais mares lu
nares, forma oval e se acha circundado por 
cadela de montanhas. 

Dispondo, agora, de informações sôbre as 
duas faces da Lua pode-se dizer, daqui por 
diante, que a parte norte do hemisfério vol
tado para a Terra é constituído de mares", 
enquanto a parte setentrional ·da face oculta 
é um continente gigantesco com lmensas de
pressões e profundas crateras. 

Essas crateras são muito numerosas no la.do 
oculto da Lua. Desta !arma, numa superfície 
de quase 5 000 000 de quilômetros quadrados 
que aparece sõmente em uma. das fotografias 

recebidas na Terra, há quatro crateras de um 
diâmetro de mais de 200 quilômetros, cêrca 
de vinte com um diâmetro entre 100 e 208 qui
lômetros, cêrca de sessenta com diâmetros de 
50 a 100 quilômetros, cem com diâmetros entre 
20 e 50 qu1lômetros e mais de quatrocentas 
crateras com diâmetros que variam entre 10 
e 20 quilômetros de diâmetro. 

De uma maneira geral, o lado oculto da 
Lua tem um número relativamente pequeno 
de "mares" e é mais montanhoso. Essa carac
terística se observa também na. Terra, onde o 
oceano Pacífico, situado que.se inteiramente no 
hemisfério ocidental, ocupa 50 por cento da. 
superficie aquática, com abismos que vão até 
10 quilômetros." 

O Dr. Llpski informou a.inda que a trans
missão de cada fotografia da. "Zond III" para 
a Terra. demorou 34 minutos. A transmissão 
Iniciou-se a 29 de julho, nove dias depois do. 
lança.menta da nave espacial. 

Concorra para que o Brasil seJa cartogràficamente bem representado, enviando ao Con
selho Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utllldade à nova. 
edição da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo que o Conselho está elaborando. 
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Livros 

GÉOGRAPHIE INDUSTRIELLE - J. 
CHARDONNET - Tome · I: Les 
sources d'énergie Paris 
France. 

O professor J . Chardonnet, mem
bro do Conseil Economique et Social 
de Paris, é o autor dêste compêndio 
francês sôbre a Geografia Industrial, 
elaborado, segundo o autor, com a fi
nalidade de atualizar diversos conhe
cimentos que evoluem ràpidamente em 
um domínio onde o progresso das téc
nicas e a tendência mundial à indus
trialização provocam transformações 
profundas em um curto lapso de 
tempo. 

O livro está dividido em quatro 
partes. A primeira intitula-se "As con
dições de economia energética", e con-

4 - 36 442 

tém capítulos onde são estudadas as 
condições físicas - as reservas - des:.. 
de ·a formação do potencial energético 
do subsolo, às divisões e situação das 
mesmas (reservas carboníferas, as de 
petróleo bruto, as de gás natural e as 
de eletricidade) . As condições técni
cas, humanas e econômicas destas re
servas, bem como as políticas de luta 
contra os deficits energéticos, são os 
temas que complementam os capítulos 
desta primeira parte. 

A segunda parte da obra ·ocupa-se 
dos caracteres da economia energética. 
os caracteres quantitativos e geográ
ficos, as estruturas econômicas das 
produções, e os preços das fontes de 
energia compõem os três capítulos des
ta parte. 

A terceira parte intitula-se "As 
conseqüências da produção energética", 
e nela são estudadas as grandes cor
rentes comerciais das fontes de ener
gia, as indústrias derivadas, como a 
termoeletricidade, as indústrias especi
ficas do carbono, as indústrias do pe
tróleo, inclusive a petroquímica, e os 
tipos de gás natural. 

A quarta e última parte da obra 
é dedicada· aos problemas situados pe
las fontes de energia, incluindo os de 
solução a curto prazo, como a coorde- , 
nação energética, e os de longo prazo, 
como a escassez futura .de energia, 
prevista infalivelmente para um deter
minado número de anos, tendo em 
vista o crescimento demográfico mun
dial, e a utilização sempre maior das 
reservas naturais de energia. É no úl
timo capítulo desta parte, que o autor 
estuda as condicões do desenvolvi
mento da energia -termonuclear, de tão 
grande importância para a civilização, 
incluindo em suas observações os pro
gramas de indústria nuclear, a fabri
cação dos . combustíveis, as centrais 
termonucleares e as perspectivas da 
energia nuclear. Lembra o professor 
Chardonnet que a solução dos proble
mas suscitados pela indústria termo
nuclear implica em um conhecimento 
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científico atingido · por poucos países, 
construindo-se usinas em seus territó
rios, ou nos de países aos quais estão 
ligados por contrato. Além disto, a 
indústria atômica exige enormes inves
timentos, o que faz com que os ·países 
que a ela se dedicam estejam contidos 
em limitação geográfica bastante es
treita. Os programas britânico, ame
ricano, e os da Comunidade da Eura
tom são minuciosamente examinados . 

O tomo I da Géographie Indus
trtelle é uma obra arrojada, de grande 
conteúdo técnico-científico, ilustrada 
com mapas, quadros estatísticos e gra
vuras representativas dos temas estu
dados, e como fecho de ouro indica ao 
leitor extensa bibliografia especiali
zada . 

A.S.F . 

TOPOORAFíA GENERAL Y APLICADA 
- Francisco Domínguez Oarcia
Tej ero, Terceira Edición, Editorial 
Dossat, S.A. - Madrid - 1963 . 

Seria ocioso mencionar aqui a im
portância da topografia, alinhando-lhe 
as inúmeras aplicações tanto no campo 
prático das tarefas de diferentes tipos 
de planejamento, como nos levanta
mentos cartográficos em geral. É sufi
ciente, aliás, para isto, conhecer-lhe o 
objeto consubstanciado nas práticas de 

representação de um terreno com todos 
os seus oormenores naturais ou criados 
pela mão do homem, e ·as profundas 
implicações que daí advêm, afetando 
diretamente a segurança nacional e as 
medidas desenvolvimentistas de inicia
tiva governamental ou particular . 

Compreende-se, assim, a numerosa 
bibliografia existente sôbre o assunto 
em que os autores, nacionais e estran
geiros, se revesam no afã de divulgar 
e colocar de modo acessível aos inte
ressados, além dos princípios básicos 
já estabelecidos universalmente, as 
técnicas· mais recentes aplicadas nas 
mensurações topográficas. 

Das inúmeras obras que nos têm 
chegado às mãos, T<Ypografía General 
'Y Aplicada pode ser considerada como 
uma das melhores. Seu autor, Fran
cisco Domínguez Oarcia-Tejero, enge
nheiro agrônomo do Instituto Nacional 
de Investigações Agronômicas da Es
panha e catedrático de Oeodesia e To
pografia da Escola Técnica Superior 
de Engenheiros Agrônomos de Madri, 
sem pretender esgotar o assunto, tarefa 
sem dúvida das mais difíceis, tal a 
complexidade e domínios da topogra
fia, consegue, contudo, sintetizar em 
estilo de fácil assimilação, tôdas as 
conquistas técnicas realizadas no cam
po dêste setor científico. Nota-se, en
tretanto; ao examinar-se êste tratado, 
que o professor Domíriguez Tejero 
procura orientá-lo dando mais ênfase 
ao sentido prático, tendo em vista a 
própria natureza da topogra.fia, disci
plina que visa sempre a uma realidade 
objetiva. 

Topografia General y Aplicada, já 
em terceira edição, está dividida, além 
da introdução, em quatro grandes par
tes . Inicialmente o autor examina em 
forma de noções preliminares alguns 
conceitos básicos indispensáveis ao 
perfeito entendimento de qualquer . 
técnica de mensuração, tais como a 
teoria dos erros, diferentes classifica
ções de observações, disposições de 
cálculos e unidades de medidas. É fo
calizado ainda na introdução, visando 
a uma perspectiva mais ampla do as
sunto, as relações da Topografia com 
outras ciências, e conceituação de geo
desia e topografia . 

Tôda a primeira parte é dedicada 
ao instrumental mostrando o autor, em 
pormenores, todos os aparelhos atual
mente usados nas tarefas de levanta
mentos topográficos, assinalando no; 
sete capítulos que integram esta parte 
as primeiras operações, elementos dos 
instrumentos topográficos, o teodolito, 
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o taquimetro, a bússola, a prancheta, 
o pantômetro, o sextante e instrumen

. tos altimétricos em geral. 
O estudo dos métodos compõe a 

segunda parte dêste livro. Aqui são 
examinados os principais métodos e 
técnicas empregados em topografia, 
ressaltando-se dentre êles os métodos 
planimétricos e altimétricos, a plani
metria, a altimetria e taquimetria. Em 
face da grande variabilidade dos le
vantamentos topográficos que se tra
duzem em escalas que oscilam desde 
1:500 até 1:50 000 e eqüidistância entre 
curvas de 25 centímetros a 20 metros, 
o professor Tejero dedica todo um ca
pítulo para mostrar a importância de 
que se reveste a escolha criteriosa dos 
métodos e instrumentos a serem usa
dos em cada caso específico, completa 
esta parte noções de astronomia esfé
rica e cartografia. 

O progresso no campo científico 
da fotografia e da ótica em geral for
necendo métodos mais aperfeiçoados 
e aparelhos de grande precisão, possi
bilitou a topografia ganhar novas di
mensões. com as técrúcas atualmente 
postas em uso em centros mais adian.., 
tados, através dos recursos propiciados 
pela moderna. fotogrametria, tornou-se 
possível a restituição a partir de poses 
tomadas em ângulos diferentes, de 
áreas toJX>gráficas mais amplas com 
pequena margem de erros e grande 
economia de tempo e trabalho. Con
tudo, em que pêsem a excelência dos 
novos métodos em vigor, na terceira 
parte dêste livro, o professor Tejero 
observa que ainda não se prescinde de 
muitos dos antigos processos e primi
tivos postulados da topografia clássica, 
fundamentos indispensáveis das trian
gulações que funcionam com bases de 
apoio p'.lra ·outras operações comple
mentares. 

Os princípios fundamentais da 
fotogrametria, bem como a estereofo
togrametria terrestre, ·a fotogrametria 
aérea com um só fotograma e a trian
gulação aérea são estudados nesta 
terceira parte com bastante minúcia, 
presumindo-se, todavia, para boa com
preensão, não só dêste assunto, mas de 
tôda a topografia, uma soma conside
rável de conhecimentos de matemática 
superior, incluindo-se geometria, tri
gonometria plana e esférica, além de 
princípios de ótica e perspectiva. 

Na quarta e última parte desta 
obra são ·tratados os assuntos relacio
nados diretamente com as aplicações 
da topografia, Preliminarmente, · faz o 
autor uma exposição geral do proble-

ma caracterizando os diferentes tipos 
de planejamentos de trabalhos de en
genharia agronômica. e de obras públi
cas presentemente realizadas na Espa
nha, seu pais de origem. Segundo êle, 
naquele país emprega-se fundamental
mente dois tipos de escalas. A pri:
meira. refere-se a projetos onde não se 
requeiram grande precisão, fazendo-se 
uso, quase sempre das relações 1: 2 000, 
1: 2 500 ou 1: 5 000. Nas tarefas em que 
se exige a representação de porme
nores são empregadas as escalas de 
) : 1 000 com curvas de nível eqüidis
tância de um a meio metro. Neste úl
timo tipo de representação podetn 
aparecer todos os acidentes planimé
tricos bem como outros tipos de confi
gurações do terreno que se desejem 
acentuar. 

A parte final dêste tratado, nesta 
edição, acha-se ºividida em quatro 
grandes capítulos assim distribuidos: 
Levantamentós de grandes zonas par
celadas - A) Levantamentos por to
pografia clássica e B) Levantamentos 
por fotogrametria aérea; Aplicação da 
topografia no ~eparo de projetos; 
Replanteios e Agrimensura. 

L.C.B. 

GÉOGRAPHIE DE LA POPULATION 
- Tomos I e II - Jacqueline· 
Beaujeu Garrúer, professôra da 
Faculdade de Lille - Éditlons 
M.T .H. Génin - Librairie de 
Médicis - Paris . 

:l!!ste volume da coleção . "Geografia 
Econômica e Social" focaliza. o tema do 
crescimento e distribuição demográfica 
no mundo. 

Agradável · se torna aos estudíosos 
do assunto a leitura dêste trabalho, 
bem apresentado gràficamente, com 
farta ilustração, totalizando 42 foto
grafias e 92 gráficos . 

O índice é bem demonstrativo do 
cuidado da autora em apresentar 'as 
principais características demográfic~ 
de cada continente, revelando nesse 
mister bastante clareza e objetividade: 
Temos no l.º volume: Europa Ocidental 
e Meridionàl; Os prolongamentos bran
cos da Europa: Os Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Npva Zelândia . '' 

No 1.0 volume encontramos, · rio 
capítulo I, um estudo sôbre Raças 'é 
Povos, e no II a autora trata da Re...; 
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partição e colocação da população, 
ambos referentes à América Latina; 
algumas páginas são relativas à popu
lação brasileira, incluindo um mapa do 
Brasil, apresentando sua densidade de
mográfica em percentagens, por região 
natural. (antiga divisão) . 

Contém ainda o 1.º volume uma 
introdução sôbre o que se entende por 
geografia da população e a situação 
do homem na superfície terrestre. 

No 2.0 volume, temos : 1) Africa 
o mundo africano ; Africa, conti

nente pouco povoado; Africa._ do Norte ; 
Africa Tropical; União Sul-Africana; 
Madagáscar e ilhas vizinhas. Conclu
são: Africa e Europa. 2) Oriente Mé
dio : encruzilhada de continentes : 
Oriente Médio: espaço subdesenvolvi
do; a experiência israelense. 3) Asfa 
- Generalidades: um mundo à parte; 
O Japão : a crise do crescimento: For
mosa e Coréia ; As Filipinas; A Insu
líndia: a procura de um nôvo equilí
brio; A península indochinesa: a ori
ginalidade da Malásia: índia: O mundo 
da diversidade. 4) Países socialistas 
- URSS: uma nova sociedade; as de
mocracias populares ; a China : a luta 
de um povo . 

O volume encerra-sé com uma 
conclusão geral: "A população do 
mundo'', fecho de ouro para obra de 
tão apreciável lastro técnico. 

L .S .F . 

Periódicos 

Annals of the Associatton of American 
Geographers - J.E . Spencer, Edi
tor - Volume 55 - Number 1 -
March 1965. 

Esta publicação trimestral da As
sociação dos Geógrafos Americanos 
(Estados Unidos da América do Norte) 
contém artigos interessantes para os 
estudiosos da geografia, e também da 
cartografia e da aerofotografia. O pe
riódico é muito bem ilustrado, e os as
suntos são selecionados dentro da mo
derna técnica americana, isto é, aquêle 
de maior utilidade prática, sem sacri
fício da ciência pura. É o seguinte o 
sumário do n.0 1 de 1965 dos "Anais": 
Impact of Negro Migration on the 
Electoral Geography of Flirtt, Michigan, 
1932-1962: A Cartographic Analysis -
Pierce F. Lewis~ The Population 

Syndromes on the Colorado Piedmont 
- M. John Loeffler; Communal Land 
Tenure in Chile - William F. Winnie 
Jr.; The Role of Government in New 
Zealand Wheat Growing - Gordon J. 
Fielding; Evolution of Seaports in 
Ghana, 1800-1928 - K. B. Dickson; 
Technical Communications; Beach -
Ridge Development in Tabasco, Mexico 

Norbert P . Psuty; Publication 
Trends in a Major French Geographical 
Journal James R. McDonald; 
Population Change in Middle Western 
Villages: A Statistical Approach -
John Fraser Hart and Neil E. Salis
bury; The Spatial Variations in Urban 
Left-Wing Voting in England and 
Wales in 1951 - Michael C. Roberts 
and Kennard W . Rumage; Estimating 
Precensus Populations: A Method 
Suggested and Applied to the Towns 
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of Rhode Island and Plymouth Colonies 
iri 1689 - Herbert A. Whitney Editorial 
Report. 

The Northern Universities "Geogra
phicg,l Journal - Editado pela 
"The Geographical Society Univer
sity of N'ewcastle-Upon-Tyne", 
February, 1965, number 6. 

Trata-se de um periódico editado 
pela Sociedade Geográfica da Univer
sidade de Newcastle-Upon-Tyne, da 
Inglaterra, em que são estudados te
mas variados, relativos àquele país e 
a outros, sendo os trabalhos originá
rios de universidades díferentes. Ilus
trada com mapas, diagramas, fotogra
fias e quadros estatísticos, a publicação 

apresenta o seguinte sumário: Soil 
Erosion control ln the Nazilli Area of 
South-West Tur~ey by John Murphy 
(Manchester University) ; Petroleum 
Trade at Immingham by R. V. Leafe 
(Nottingham University) ; A New 
Perspective on British Railways by G. 
Bradley (Newcastle University); 
Expansion and Developments ln the . 
Port of Bristol by J . Millard (Leicester 
University) ; Aspects of Recent Man
power changes in Coai Mlning by T. 
Moyes (Manchester l'.J n i v e r si t y) ; 
Bibliography and Notes on Sources; 
Horton's Analysis of Drainage Patterns 
applied to a Rejuvenating River Basin 
(The Avon Nedd, South Wales by W.C. 
R ouse (Birmingham University) ; 
Bibliography; Reviews. 

ic 
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Leis e Resoluções 

Legislação Federal · 
íntegra da Legislação de Interêsse Geográfico 

Atos do Poder Executivo 

LEI N.º 4 739, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Di6J)õe sôbre o ezerc!clo da profissão ãe esta
ttsttco e ãá outras provlãénclas. 

O presidente da Repúbllca. 
Faço saber que o congresso Naclonl!l de

creta e eu sanciono a seguinte Lel: 
Art. 1.0 - É livre o exerciclo da profissão 

de estatlstlco em todo o território nacional, 
observadas as condições de capacidade prevista 
na presente Lel: 

I - aos possuidores de diploma de con
clusão de curso superior de estatistlca, conce
dido no BrasU por escola o!lclal ou oficial
mente reconhecida; 

II - aos diplomados em estatlstlca por 
instituto estrangeiro, de ensino superior, que 
revalldem seus diplomas de acôrdo com a lei; 

III - aos que, comprovadamente, no tem
po da publicação da presente lel, ocupem ou 
tenham exercido cargo, !unção ou emprêgo de 
estatistlco em entidade públlca e privada, ou 
sejam professores de estatistlca em estabele
cimento de ensino superior, oficial ou reco
nhecido, e que requeiram o respectivo reglStro 
dentro do prazo de 1 (um) ano da publicação 
do decreto de regulamentação desta Lei. 

Parágrafo único. O llvre exerclclo da pro• 
fissão de que trata o presente artigo é perml· 
tido a estrangeiros, quando compreendidos: 

a) no inciso II, independentemente de re
valldação do diploma, se exerciam legltlmamen· 
te no pais a profissão de estatístico na data 
da promulgação da Constituição de 1934; 

b) no lnclso III, satisfeitas as condições 
nêle estabelecidas. 

Art. 2.0 - TOdo aquêle que exercer as !un· 
ções de estatistlco, ou a direção de órgão, ser
viço, seção, grupo ou setor de estatlstlca, em 
entidade públlca ou privada, é obrigado ao 
uso da carteira pro!lBslonal nos têrmos desta 
Lel, devendo os proflsslonals que se encontrem 
nas condições dos 'incisos I e m, do art. l.º, 
registrar seus diplomas de acôrdo com a !e· 
glslação vigente. 

§ 1.0 - A emissão de carteiras pro!lsslo· 
nalB, para uso dos estatistlcos, obedecerâ ao 
disposto no capitulo "Da Identlflcaçl!.o Profls· 
slonal" da ConsoUdação das Leis do Trabalho 
e será processada em face de uma da.s hipóteses 
previstas no art. ! .º desta Lel, devidamente 
satisfeitas por documentos hábeis. 

§ 2.0 - Reconhecida a valldade dos do
cumentos apresentados, o Ministério do Traba
lho e Previdência Social registrará em Uvros 
próprios êsses dccumentos, devolvendo-os ao In
teressado, Juntamente com a carteira profis
sional emitida. 

Art. 3.0 - O . registro . proflsslonal do es
tabelecimento fica suJelto ao pagamento do9 
emolumentos e taxas cobradas nos demais re- . 

glstros efetuados no Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. 

Art. 4.0 - A cada inscrito e como documen-
to comprobatório do registro, será fornecida 
pelo Mlnlstérlo do Trabalho e Previdência so
cial uma carteira proflsslonal · numere.da, que· 
conterá os dados necessários e as assinaturas 
do funcionário autorizado e do inscrito. 

Art. 5.0 - Nenhuma autoridade pOderá re-
ceber impostos relativos ao exerclclo pro!lsslo-· 
na! do estatlstlco, v não a vista da prova de 
que o interessado se acha registrado de acôrdo· 
com a presente Lel, e essa prova será também 
exigida para a inscrição em concursos, e a 
reallzação de perlclas e outros atos que exlJam: 
capacidade técnica de estatlstlca. 

Art. 6.0 - O exerclclo da profissão de es
tatlstlco compreende: 

a) planejar e dirigir a execução de pes
quJ.sa.s ou levantamentos estatlstlcos; 

b) planejar e dirigir os trab11.lhos de con
trôle estatistlco de prOdução e de qualldade; 

e) efetuar pesquisas e anállses estatistl-
cas; 

d) 
e) 

tlstlca 
f) 

tistlca; 

elaborar padronizações estatlstlcas; 
efetuar perlclas em matéria de esta-

e assinar os laudos respectivos; 
emltlr pareceres no campo da esta-

g) o assessoramento e a direção de órgãos-. 
e seções de estatistlca; 

h) a escrituração dos llvros de registro. 
ou contrôle estatistlco criados em lel. 

Art. 7 .0 - No preenchimento de cargos. 
públlcos, para os quais se faz mister a qua
lldade de estatistlco, requer-se, como condi
ção essencial, que os candidatos préviamente 
hajam satisfeito as exigências desta Lel. 

§ 1.0 - Aberto o concurso e não havendo. 
inscrição de candidatos que satls!açBIJl as con
dições desta Lel, poderá a Administração Pú
blica reabrir o prazo para a inscrição, admi
tindo então a concurso candidatos que não. 
satisfaçam a essas condições. 

§ 2.0 - O disposto no parágrafo anterior· 
terá apllcação no perlodo de 5 (cinco) anos, 
a contar da publlcação desta Lel, prorrogável,. 
pelo Ministro do Trabalho e Previdência So-
clal, por mais 5 (cinco) anos, na forma e ob
serv·adas as condlçõ zs estipuladas no Regula
mento a que se refere o · art. 14. 

Art. 8.0 - Satisfeitas as exigências da le
gislação especifica do ensino, é prerrogativa 
dos estatísticos referidos no art . 1.0 o exer
clclo do magistério das dlsclpllnas de estatls
tlca, constantes dos currlculos dos cursos de 
estatistlca, em estabelecimentos oflclals ou re· 
conhecidos. ;, ,, -'!', •.• 

Art. 9. 0 • - A · flllcallzaçí!.o do exerclclo da 
pro!1881!.o ' de e.statiátlco :--incumbe ' li.o Conselho 
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Federal de Estatlstica e a.os Conselhos Regio
nais de Estatlstica que ficam criados pela pre
sente Lei. 

§ 1.0 - A composição dêstes Conselhos, 
bem como as suas atribuições, dentro da es
fera das respectivas Jurisdições, será regulada 
pela forma estabelecida no art. 14 desta Lei, 
nos têrmos e condições Já existentes para os 
Conselhos das demais profissões de nlvel uni
versitário. 

§ 2 .• - Enquanto não entrarem em fun
cionamento os Conselhos previstos neste ar
tigo a fiscalização a que o mesmo se refere 
incumbe ao Ministério do Trabalho e Previ
dência Social. 

Art. 10 - São atribuições dos órgãos de fls
ce.lização :' 

a) examinar os documentos exigidos para 
o registro profissione.l de que trata o art. 2.0 

e aeus §§ 1.0 e 2.0 , proceder a respectiva ins
crição e indeferir o pedido dos interessados que 
não satisfizerem as exigências desta Lei; 

b) registrar as comunicações e contratos 
e dar as respectivas baixas; e 

c) verificar o exato cumprimento das dis
posições desta Lei. 

- Art . 11 - Será suspenso do exercício de 
suas !unções, independentemente· de outras pe
nas em que possa incorrer, o estatístico que 
incidir em alguma das seguintes faltas : 

a) revelar improbidade profissional, dar 
falsos testemunhos, quebrar o sig1!o profissio
nal e promover falsificações referentes à prá
tica de atos de que trata esta Lei; 

b) concorrer com seus conhecimentos pro
fissionais para a prática de qualquer delito; 

c) deixar, no prazo marcado nesta Lei, de 
requerer a revalidação e registro do diploma 
estrangeiro, ou o seu reilstro profissional no 
Ministério do Tra ba!ho e Previdência Social. 

§ 1.0 - O tempo de suspensão a que alude 
êste artigo variará entre um mês e um ano, 
a critério do Conselho Federal ou dos Conse
lhos Estaduais de Estatlstlca, ou, ainda, do 
ministro do Trabalho e Previdência Social, na 
hipótese do § 2.0 do Art. 9.0 , após process9 
regular, em que será assegurada ampla defesa 
ao Indiciado, e ressalvada a ação da justiça 
pública. 

§ 2.0 
- Aquêles que, na data da publica

ção desta Lei, exercendo a função de Estatls
ticos da Administração Pública centralizada ou 
autll:rqulca, deixarem de efetuar o seu registro 
profissional junto ao Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, dentro do prazo previsto 
pelo art. 1.", terão assegurados apenas os di
reitos · inerentes 1tO exerclclo do cargo que 
ocupam. · 

Art. 12 - Firmando-se contrato entre o 
estatlst1co e o empregador respectivo, será · re
metida cópia autêntica do documento ao órgão 
fiscalizador, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Art. 13 - Os Infratores dos dJspositivos da 
presente Lei incorrerão em multa de meio a 
cinco salários-mlnlmos, variáveis segundo a na
tureza da infração, sua extensão e a intenção 
de quem .a praticou, aplicada em dôbro no 
caso de reincidência, oposição à nsce.lização 
ou desacato à autoridade. 

Parágrafo único - São competentes para 
impor as penalidades previstas neste artigo as 
autoridades incumbidas da fiscalização dos pre
ceitos da presente Lei, nos têrmos e com os 
recursos a serem fixados no Regulamento pre
viEto pelo art. 14. 

Art. 14 - Dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, o presidente da República baixará decre-

to, aprovando o Regulamento que disciplinará 
a execução desta Lei. 

Art. 15 - Revogam-se as disp081ções cm 
contrário. 

Brasllla, 15 de julho de 1965; 144.0 da In
dependência e 77.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Arnaldo sussektnã. 

DECRETO N.º 56 543, DE 7 DE JULHO 
DE 1965 

Crta a Comtssão de Estudos da Política do 
Cacau. 

o presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição Federal, decreta: 

Art. 1.0 - Fica criada a Comissão de Es
tudos da Polltica do Cacau para formular e 
propor uma polltica global, com vistas a re
cuperar e desenvolver a lavoura, o comércio e 
a indústria do cacau, incumbindo-lhe especial
mente: 

a) realizar um levantamento da realidade 
econômica do cacau no pais e no exterior; 

b) analisar os atuais problemas da lavou
ra e estudar medidas para a sua rápida re
cuperação, principalmente no tocante à me
lhoria da produtividade; 

c) analisar o sistema de comercialização 
interna e externa, e estudar medida para a 
sua modernização e maior eficiência; 

d) estudar o sistema de transportes e con
dições portuárias fias zonas produtoras; 

e) levantar a Incidência fiscal que recai 
sôbre o produto, nos diferentes estágios da pro
dução e comercialização; 

f) levantar a situação da indústria e es
tudar medidas para a sua modernização e de
senvolvimento; 

g) analisar a tendência da demanda in
terna; 

h) relacionar e analisar a atuação dos di
ferentes órgãos que interferem na economia 
do produto e estudar meios para melhor coor
denação de esforços. 

Art. 2.0 
- A Comissão será presidida pelo 

diretor da Carteira de Comércio Exterior do 
Banco do Bras11 S.A. e constituída de repre
sentantes do Ministério da Fazenda, Ministério 
da Indústria e do Comércio, Ministério do Pla
nejamento, Ministério da Agricultura, Ministé
rio da Viação e Obras Públicas, Ministério das 

. Relações Exteriores, Banco Central da Repú
blica, Comissão Executiva do Plano de Recupe
ração Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira, 
Comissão do Comércio de Cacau da Bahia, go
vêrno do estado da Bahia e produtores de 
cacau. 

Parágrafo único - A Comissão poderá 
• constituir subcomissões e solicitar a coopera

ção de órgãos e entidades, estatais ou não, 
quando assim considerar necessário. 

Art . 3.0 - O secretário-gera! da Comissão 
Executiva do Plano de Recuperação Econômico
-Rural da Lavoura Cacauelra (CEPLAC) será 
o secretário-executivo da Comissão que supe
rintenderá as providências administrativas e 
coordenará os trabalhos técnicos a serem rea• 
llzados. 

Art. 4.0 - Os representantes a que se re
fere o art. 2.• deverão ser indicados no prazo 
de dez (10) dias, e trabalharão sob o regime de 
dedicação plena, pOdendo nca.r dispensados, dn
rant.e o período d·e funcionamento da Comissão, 
das funções que exercem nos órgãos de origem. 
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Art. 5.0 - A Comissão terá o prazo de 
noventa (90) dias, a contar da data de su~ 
instalação, para apresentar o seu relatório. 

Brasllla, 7 de julho de 1965; 144.0 da Inde· 
pendência e 77.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhões 
Vasco da Cunha 
Daniel Faraco 
Juare2 Távora 
Hugo Leme 
Roberto Campos. 

(Extraido do Diário Ofícíal, de 8-7-1965). 

DECRETO N.0 56 571, DE 9 DE JULHO 
DE 1965 

Fixa àíretrius e bases para a expansão àa 
indústria petroquímica. 

O presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 87, Inciso I. 
da Constituição e 

Considerando &er do lnterêsse nac.lonal, para 
o desenvolvimento econômico do pais, a expan· 
-são da Indústria petroquímica; . 

Considerando que o desenvolvimento desta 
Indústria está na dependência e clara defini· 
ção de diretrizes e fixação de bases; 

Considerando que deve ser estimulada a 
participação da Iniciativa privada na expan
são da Indústria p-etroqulmlca no pais; 

Cons!derando os estudos e recomendações 
da Comissão Especial, criada pela Portaria 
n.0 144, de 13 de outubro de 1964, do Conselho 
Nacional d.o Petróleo; 

Considerando, ainda, que a Lei n. 0 2 004, 
de 3 de outubro de 1953, reguladora das ativi
dades da ·exploração do petróleo, não Inclui as 
das Indústrias petroquímicas no monopólio da 
União; 

Considerando, mais, o que consta da E.M. 
n.0 42-65-GB, de 14 de junho de 1964, da co
mlssllo Intermlnlsterlal designada por despa
cho na E.M. n.0 29-64-0B, de 2 de dezembro 
de 1964, do ministro das Minas e Energia, de
creta: 

Art. 1.0 - Entende-se por Indústria pe
troquímica o ramo da Indústria qulmlca que 
tem origem no aproveitamento do gás natural 
e dos produtos e subprodutos do petróleo e do 
xisto. Excluem-se da Indústria petroqulmlca as 
atividades que tenham por finalidade preclpua 
a produção de combustíveis e óleos lubr!tlcan
tes de petróleo e asfalto. 

§ 1.0 - Constituem produtos e subprodu
tos da refinação do petróleo, sujeitos ao mo
nopólio de produção pela União, na forma da 
Lei n.0 2 004, de 3 de outubro de 1953: gâs 
liqüefeito (OLP), gasolina, querosene, óleo com
bustível para motores de combustão Interna • 
(diesel oi!), gasóleo, óleo para lamparina (s!g
nal oi!), óleo combustível (fuel oi!), óleo !u
hrlficante, parafina e asfalto. 

§ 2.0 
...:. Consideram-se produtos bâslcos da 

Indústria petroqulmlca: 
a) hidrocarbonetos al!fátlcos não satura· 

dos; eteno, prop-eno, buteno e acet!leno; 
. b) hidrocarbonetos aromáticos; benzeno, 
tolueno e xilenos; 

c) hidrogênio e misturas de hidrogênio e 
monóxido de carbono. 

Art. 2.• - Caberá a.o Conselho Nacional do 
Petróleo autorizar a instalação no pais das 
Indústrias .que se destinem à fabricação de 
produtos bâs!cos. bem como autorizar a am-

pllação dll.s já existentes, quando os mesmos 
forem oriundos do ·gé.s natural e. dos produtos 
e subprodutos do petróleo e do xisto. · 

Paràgrafo único - As emprêsas que te· 
nham por objetivo a Industrialização dos pr.:>
dutoe bás!cos, e as que se dediquem à 1ndúst11a 
qulmlca e que ut111zem como matéria prima 
subprodutos de refinação do petróleo, mas que 
não tenham como objetivo a obtenção de pro
dutos básicos, ficam sujeitas à fiscalização do 
Conselho Nacional do Petróleo e a prévio re
gll;;tro neste órgão, fornecendo para êsse · fim 
as Informações exigidas nos Itens a, b, ã, ·e, e 
f do Art. 3.0 • 

Art. 3.º - As .emprêsas que se lnterassarem 
pela fabricação dos produtos básicas de que 
trata o § 2.• do Art. 1.0 , deverão submeter ao 
Conselho Nacional do Petróleo seus pedidos 
de autorização, Instruindo-as com os documen
tos e Informações seguln tes: 

a) prova dos atos constitutivos da socle· 
dade, bem como de seu arquivamento no Re
gistro do Comércio; 

b) local das Instalações e área ocupada 
ou a ser ocupada; 

c) apresentação do pr<Ueto Incluindo des
crição do processamento e u'as Instalações, fl u
xograma de processamento, planta baixa das 
Instalações e consumo estimado de água, va· 
por e energia elétrica; · 

d) quantidade e especificações de maté· 
rias-primas e produtos a serem fabricados; 

e) estudo econômico do empreendimento 
consistindo de: Investimento fixo e cálculo 
de custo de produção lnd)lstrlal; 

!) cronograma de execução compreendendo 
o projeto, a aquisição de equipamentos e ma
teriais, e a montagem e construção; 

g) previsão do atendimento das necessi
dades de matérias-primas para a fabricação de 
produtos básicos da Indústria petroqulmlca, 
como definidos no § 2.0 , do artigo 1.0 , dêste 
decreto. 

§ 1.0 - ·o Conselho Nacional do Petróleo, 
decidirá préviamente sôbre o destino dos sub
produtos das operações Industriais petroqul· 
mlcas, sem posslbll1dade de consumo em ln· 
dústrla química e que possam ser Incorpora
dos aos der_lvados do petróleo, cuja produção 
esteja compreendida na esfera do monopólio 
estatal. 

§ 2.0 
- Na hipótese de ocorrência do dls· 

posto no § 1.0 dêste artigo, o Conselho Na
cional do Petróleo providenciará no sentido do 
lucro porventura resultante ser creditado à Pe
tróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. 

Art. 4.0 - Satisfeitos os requisitos do ar
tigo anterior, será concedida pelo Conselho Na· 
clonal do Petróleo a autorização para o exer
cício de atividade da Indústria petroquímica, 
referente a produtos básicos, mediante Titulo 
de Autorização, no qual serão discriminadas as 
atividades cujo exercício foi concedido e as 
condições gerais ou acidentais que o condicio
nam. 

Art. 5.0 - O Conselho Nacional do Petró• 
leo f1.scal1zará a ex·ecução do projeto nos têr
mos da autorização outorgada, sendo que qual
quer modificação deve1á ser objeto de aprova
ção dêste órgão. 

Art. 6.• - A Emprêsa Interessada que, se
gundo Informações prestadas sob Item "g" do 
artigo 3.• e comprovadas pelo Conselho Nacio
nal do Petróleo, não tiver conseguido assegu• 
~ar um suprimento suficiente e adequado de 
matéria-prima nacional, terà, a •pedido, In
cluída sua necessidade em orçamento para 
Importação de matérias-primas destinadas à in
dústria petroquímica, a ser organizado pelG 
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Conselho Nacional do Petróleo, cessando essa 
inclusão com o suprimento suf1c1ente e ade
que.do de matéria-prime. nacional. 

Art. 7.0 - Sempre que Julgar conveniente. 
na defesa dos 1nterêsses da economia nacional 
e cercando a Indústria petroquimlce. de garan
tias capazes de assegurar-lhe êxito econômico, 
o Conselho Nacional do Petróleo flsce.llze.rá os 
preços das matérias-primas, de origem nacio
nal ou estrangeire. a que se refere o artigo an
terior. 

Art. 8.0 '--- l!:ste decreto entra em vigor na 
de.ta de sua publlce.çlto, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasíl1e., 9 de Julho de 1965; 144.0 da Inde
pendência e 77.0 da Repúbllca. 

H. CASTELLO BRANCO 

Ma.uro Thiba.u. 

(Extraido do Dtárto Ofieta.l, de 12-7-1965). 

DECRETO N.º 56 608, .DE 23 DE JULHO 
DE 1965 

Promulga. o Acôrdo Cultural com a Itália. 

O presidente da Repúbllca, 
Havendo o Congresso Nacional itprove.do 

pelo Decreto Legislativo n.0 8, de 1963, o Acôrdo 
Cultural com a Itálle., assinado no Rio de Ja-
neiro, a 6 de seteml;lro de 1958; , 

E havendo o referido Acôrdo entre.do em 
vigor, de conformlqade com seu e.rt. 11, a 1.0 

de me.rç·o de 1965; ttecrete.: 
Que o mesmo, e.penso por cópia e.o presen

te decreto, seja executado e cumprido tão In
teire.mente como nêle se contém. 

Brasllla, 23 de julho dç 1965; 144..0 da In
dependência e 77.0 de. República. 

H . CASTELLO BRANCO 

Vasco da cunha.. 

ACORDO CULTURAL ENTRE O OOV.t!:RNO DA 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS D~ BRA

SIL E O GOV.t!:RNO DA REPUBLICA 
ITALIANA 

O govêrno de. Repúbllce. dos Estados Uni
dos do Brasll e o govêrno da República lte.
lle.ne., 

Cônscios da comunidade de tradições so
bre e.s que.Is se baseie. e. vide. cultural dos seus 
dois pe.ises, e anime.dos do desejo de tomar 
ainda mais estreitas e fecundas as relações 
!lteràrias, e.rtistlce.s, científicas e técnicas Já 
existentes entre os seus dois povos; 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO I 

Cada uma das partes ·contratantes permitirá 
e. criação e favorecerá, com tôde.s as possivels 
fe.cllldades, o funclonaniento e o desenvolvl
·mento no seu próprio território, de instituições 
culturais do outro pais, autorize.das pelos res
pectivos governos, cuja atividade se destine . à 
efetivação dos fins gere.Is do presente e.côrdo, 
por melo de cursos, conferências, concertos, 
manifestações de arte, serviços de blb!loteca, 
discoteca, filmoteca, etc. e permitirá que Ins
tituições ou particulares os ajudem com meios 
financeiros ou de qualquer outra natureza. 

2. As duas comissões mistas, de que trata 
o artigo 8.0 , determinarão quais dos organis
mos Já existentes nos dois paises pOderão ser 

9 - :!6442 

reconhecidos como Instituições culturais pe.ra 
os efeitos do pe.ràgre.fo precedente e determi
narão as dl versll.9 facllldades (!Iscais, e.lte.nde
gárle.s, etc.) de que se poderão beneficiar. 

ARTIGO ll 

Cada ume. das partes contratantes fe.voreJ 
ceré. Junto e.s universidades, e.os outros Insti
tutos superiores e e.os Institutos de lnstruçãO' 
média situe.dos no próprio território a criação· 
de cát,edras, Jeltore.dos e cursos livres de !ln-· 
gue., lltere.ture., história e arte do outro pais.
Em particular: 

a) o govêrno Italiano compromete-se l'o 
recomendar que, nas cátedras de l!ngue. e llteJ 
re.ture. portuguêse. existentes na Itália, sej• 
de.do tratamento especial e.o ensino de. litera
tura brasileira e às suas pe.rtlcule.rlde.des Un
güistlce.s; 

b) o govêrno bre.sllelro compromete-se a 
lntrO<iuzlr o estudo facultativo da llngue. 1te.
Jle.ne. nos estabelecimentos oficie.is de ensino 
médio e e. reconhecer a sue. validade nos pro
gramas de exame em posição de pe.r1de.de com 
e. Hngua estrangeire. me.is fe.vorec1de., entre 
aquelas para e.s que.is é previsto o mesmo tipo 
de ensino, bem como e. manter e desenvolver 
o estudo do Italiano nas universidades e 1ns
t1tutQS superiores. 

ARTIGO III 

As partes contratantes comprometem-se e. 
fe.c111te.r, dentro das respectlvll.9 Jeg1sle.ções, o 
funcionamento de cursos especiais que sigam 
os programas escolares de ambos os pe.ises, sem
pre que êsses cursos se tomem. necessários por 
exlgênc1e.s pe.rt1cule.res (de ordem cultural, con
cernente à 1m1gração e outras) . 

ARTIGO IV . 
As partes contratantes comprometem-se a 

favorecer os cG>nte.tos diretos entre as . univer
sidades e os outros organismos de cultura hu
manistice., cientifica e artistice. dos dois pe.1-
ses, estudando a posslb1l!de.de de organizar; 

a) Intercâmbio de professôres, de confe
rencistas, de pesquise.dores e de estudantes; 

b) Intercâmbio regular de bols1ste.s; 
c) intercâmbio regular de publicações ofl

c1e.1s e das que provenhani de universidades, 
academias, soélede.des cientificas e 1nst1tu1ções 
culture.1s em geral. 

Será, além disso, favorecida a constituição 
e o desenvolvimento de 1nstltu1ções e funda

. ções que tenham por fim a crte.ção e e. ma
nutenção de bôlse.s destine.das e. estudantes 
br8.91lelros e Italianos. 

Será particularmente encorajada a cola
boração clnematográt1ce. ite.lo-bre.s11e1re.. 

ARTIGO V 

As partes contratantes procurarão fazer 
com que seja melhor conhecida e. sua cultura 
por melo da organização, no outro pais, de 
cursos de conferências, concertos, exposições 
artist1ce.s e teatrais, mostras ed1torle.1s e quais
quer manifestações rele.c1one.de.s com a d1vul
ção do Uvro bem como por melo do !lime, do 
rádio, de. televisão, de. fotografia e do esporte, 
concedendo-se, reciprocamente, com te.! !lm, 
tôde.s as fac111dades fiscais, alfandegárias, et'c. 

De um modo particular f1ce. este.belec!do 
que a organização de mostre,s de arte, no qua
dro · do presente Acôrdo, será fe.cll1te.de. pelas 
partes contratantes, subst1tu1ndo por garantia 
idônea o depósito e.lfanqegár1o que deve ser 
efetue.do em relação à 1mportt>.ção é expor
tação temporária&. 
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ARTIGO VI 

As partes contratantes concederão tôdas as 
poeaivels facilidades à entrada nos seus res
pectivos territórios, de livros, jornais, revistas, 
publicações musicais, reproduções artisticas , 
destinados a Instituições de caráter educativo 
e cultural, sob condição de que tais artigos 
não seje.m objeto de operações comerciais. 

Além disso, os livros, as revistas, os Jor
nais e as publicações periódicas, bem como a 
música manuscrita ou Impressa, não estarão 
sujeitos a outras taxas ou direitos do que ·os 
previstos para os artigos referidos no presente 
dispositivo. · 

Serão enfim, sempre que necessário, ado
tadas medidas oportunas para tornar o mais 
rápido possível o encaminhamento aos destina
tários do material acima mencionado, e parti
cularmente dos jornais e das revistas. 

ARTIGO VII 

As partes contratantes examinarão, de co
mum acôrdo e no espirito das respectivas le
gislações, a possibilidade de ·adoção de normas, 
meios e critérios susceptlvels de fac11ltar e 
simplificar o reconhecimento reciproco dos tí
tulos de estudos Intermediários e finais, com 
o objetivo de estabelecer a sua equivalência, 
seja para fins de exercicio profissional. 

Al!TIGo VllI 

Para os fins da aplicação do presente acôr
do, bem como da formulação de qualquer pro
posta destinada a adaptar o próprio acôrdo a 
ulteriores desenvolvimentos das relações en
tre os dois países, serão constituídas duas co
missões mistas !talo-brasileiras, uma em Roma 
e a outra no Rio de Janeiro. Cada comissão 
será constituída por seis membros nomeados 
metade pelo Govêrno Italiano e metade pelo 
Govêrno brasileiro. A Presidência e a Secretaria 
serão confia.das, respectiva.mente, na Itália., a 
um Italiano e a um brasileiro, e, no Brasil, a 
um brasileiro e a um tallano. As comissões 
reunir-se-ão, pelo menos, uma vez por ano e 
tôdas as vêzes que os presidentes considerem 
necessário. 

Em caso de necessidade a comissão poderá 
recorrer a peritos, a titulo de consultores téc

_nlcos. 

ARTIGO IX 

As partes contratantes se declaram dispos
tas a examinar a poss!bUldade de adotar, nas 
suas relações reciprocas, tôdas as facilidades 
previstas nas recomendações da UNESCO que 
tenham sido aprovadas pelos delega.dos dos dois 
países. 

Al!TIGO X 

O presente acôrdo é concluido sem limite 
de tempo e permanecerá em vigor até que seja 
denunciado por uma das partes contratantes. 
Em tal caso, o acôrdo cessará de vigorar seis 
meses depois da noltflcaçA.o da denúncia. As 
fac11ldades concedidas aos Institutos, de que 
trata o artigo I, .serão, entretanto, mantidas 
reciprocamente por seis meses. 

Al!TIGO XI 

O presente acôrdo será ratificado no mais 
breve prazo possível e entrará em vigor no 
primeiro dia do mês subseqüente àquele em 
que fôr efetuada a troca das ratificações que 
terá lugar em "Roma. 

Em fé do que, os abaixo-assinados devida
mente autorizados pelos seus respectivos gover
nos, assinaram o presente Acôrdo e a êle apu
seram os respectivos selos. 

Feito em duas vias na cidade do Rio de 
Janeiro, a seis de setembro de mil novecentos 
e cinqüenta e oito, nas linguas portuguêsa e 
italiana, sendo ambos os textos Igualmente 
autênticos. - Pelo govêrno da República dos 
Estados Unidos do Brasil. - Francisco Negr4o 
de Lima - Pelo Govêrno da República Italia
na. - Giu.9eppe Mediei. 

(Extraido do Diário Oficial de 27-7-1965). 

DECRETO N.0 56 618, DE 27 DE JULHO 
DE 1965 

Promulga o acôrdo sõbre cooperÍJçao no campo 
' dos usos pactficos da energia atômica com 

o Paraguai. 

O presidente da República, 
Havendo o Congresso Nacional aprovado 

pelo Decreto Legislativo n.0 14, de 1962, o âcôr
do sôbre cooperação no campo dos usos pacl
flcos da energia atômica, assina.do entre o 
Brasil e o Paraguai, a 18 de agôsto de 1961, 

E havendo o referido acôrdo entrado em 
vigor a, 21 de março de 1965, trinta dias ap68 
a troca dos instrumentos de ratificação, que 
se realizou no Rio de Janeiro a 19 de fevereiro 
de 1965, decreta: 

Que o mesmo, apenso por. cópia ao presente 
decreto, seja executado e cumprido tão Intei
ramente como nêle se contém. 

Brasília, 27 de Julho de 1965; 144.0 da In
dependência e 77.0 da República . 

H . CASTELLO BRANCO 
Vasco da Cunha. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇAO NO CAMPO 
DOS USOS PACfFICOS DA ENERGIA ATOMI
OA ENTRE A REPúBLICA DOS ESTADOS UNI-

DOS DO BRASIL E ·A REPÚBLICA DO 
PARAGUAI 

os governos dos Estados Unidos do Brasil 
e da República do Paraguai, movidos pelo de
sejo de animar, por todos os meios ao seu al
cance, o desenvolvimento de uma cooperação 
mais · eficaz entre os dois países; 

Convencidos de que a vontade dos dois go
vernos é a de Incrementar ainda mais as es
treitas relações de amizade que unem o Brasil 
e o Paraguai; 

Considerando que o progresso do continen
te americano, no campo dos usos pacíficos da 
energia nuclear depende, em grande parte, da 
colaboração entre as nações americanas, para 
unir esfôrços e coordenar programas de ação; 

Considerando que as recomendações for· 
mais da Comissão Interamerlcana de Energia 
Nuclear dão a êste principio de auxilio mútuo 
uma importância fundamental; · 

Considerando que os Estados Unidos do 
Brasil e a República do Paraguai já colaboram 
entre si em vários aspectos do emprêgo pací
fico da energia nuclear; e que é conveniente 
formalizar essa colaboração, a fim de torná-la 
mais eficaz e !rutifera. 

Resolvem celebrar um acôrdo Inspirado nes
tes altos propósitos e, para tal finalidade, no
meiam seus plenipotenciários: 

O presidente da República dos Estados Uni
dos do Brasil, doutor Jânlo da Silva Quadros, 
a Sua Excelência o professor Marcelo Damy de 
Souza Santos, presidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear do Brasil; e 
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O presidente de. República do Pe.re.gue.I, 
General de Exército Alfredo Stroessner, e. Sue. 
Excelência o Senhor doutor Re.úl Se.pene. Pas
tor, ministro de.s Relações ·Exteriores. 

Que, depois de exibirem os seus plenos 
poderes, ache.dos em bOe. e devida forma, 

Convieram ne.s disposições seguintes: 

ARTIGO I 

As e.lte.s partes contre.te.ntes convêm em 
prestar-se mutue.mente e. me.Is ampla assistên
cia em todos os aspectos de. e.plice.ção de. ener
itle. e.tômice. pe.re. fins pe.c!ttcos. 

ARTIGO ll 

As altas partes contre.te.ntes encarregarão 
e.s sue.s respectivas comissões naclone.ls de ener
gia e.tômlce. de. ele.bOração de um programe. 
conjunto de cooperação nesse setor, tomando 
em consideração os seguintes pontos prlncl
pe.ls: 

e.) Interclimblo de informações e Idéias; 
· b) Formação e aperfeiçoe.menta de pessoal 

técnico e profissional; 
c) Asslstêncie. ~cnlce. e !lne.nceire.; 
d) Coordenação de. palitice. de.s respectivas 

comissões ne.clone.ls, à. luz de.s responsabilida
des que têm o Brasil e o Pe.re.gue.1, como mem-

bros das Nações Unidas, de. Agência Interne.
cione.l de Energia Atômica e da Organização 
dos Este.dos Americanos. 

ARTIGO llI 

O presente convênio será ratificado após 
satisfeitas as formalidades constitucionais vi
gentes ém ce.da uma das partes contratantes 
e entrará em vigor trinta dle.s ap6s a troéa 
dos Instrumentos de re.tlflcação, e. realizar-se 
ne. cidade de Bre.sllle., capital da República dos 
Estados Unidos do Brasil, no me.Is ·breve prazo 
passivei. 

Cade. ume. das altas partes contratantes 
poderá denunciá-lo e. qualquer momento, ces
sando, porém, os seus efeitos trinta dias após 
a denúncia. 

Em fé do que, os plenlpotenclárols supre.
mencionados firmam e selam o presente con
vênio em dois exemplares, ambos nos Idiomas 
português e espanhol. 

Feito na cidade de ABBunção, Capital de. 
República do Paraguai, aos dezoito dias do 
mês de agôsto do ano de mil novecentos e 
sessenta e um. - Marcelo Damv de Souza San
tos. - Baú! Sapena Pastor. 

(Extraido do Diário Ofictal de 30-7-1965). 

Instituto Brasileiro de Geografia e Esta.tística 

Conselho Nacional de Geografia 

Dtretório Central 

RESOLUÇAO N.0 677, DE 10 DE NOVEMBRO 
DE 1964 

Autoriza destaques e suplementações de verbas 
no orçamento vtgente do Conselho. 

O Diretório Centre.! do Conselho Ne.clone.l 
de Geogre.!le., no uso de suas e.trlbúlções, 

considerando que os Conselhos Ne.clone.ls 
de Geogra!le. e de Este.t!stlce. e o Serviço Ne.
clone.l de Recenseamento não têm persone.11-
de.de Jurldlce., me.a são e.penas órgãos do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Este.t!stlce., 
pessoa Jurldlce. de direito público; 

considerando que, por êsse motivo o 
Compute.dor Eletrônico UNIV AC-1 105, adqui
rido pelo Instituto passou e. integrar o seu 
patrimônio; 

considerando, também, que e. exlstêncle. dos 
orçamentos autônomos ne.s diversas e.las do 
Instituto constitui, conseqüentemente, apenas 
medida de conveniência administre.tive. e fi
nanceira; 

considerando, outrossim, que e.s máquinas 
Indicadas no Processo SNR/2448/A, constituem 
Inste.lações complementares do mesmo copu
te.dor; 

considerando, Igualmente, e. e.utorlze.ção 
de.de. pelo Excelentlsslmo Senhor Ministro Ex
traordinário pare. Assuntos Regionais, em 
30-9-64, dispensando e. ree.lize.ção de. concor
rência pública pe.re. aquisição de. me.quine.ria 
em e.prêço · e e.provando a despesa e.té o limite 
de Cr$ 331 937 615 (trezentos e trinta e um mi
lhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos 
e quinze cruzeiros) mediante rateio entre os 
conselhos Nacionais de Geogre.fle. e de Este.t!s
tlca e o Serviço Ne.clone.l de Recenseamentu; 

considerando que, em sessão conjunte., rea
lize.de. em 9 de outubro do corrente e.no, e. 
Junte. Executiva Central do Conselho Nacional 
de Este. t!stice., o Diretório Central do Conse
lho Nacional de Geografia e a Comissão Cen
sitárle. Nacional e.utorize.re.m o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatlstlca a adqurir o 
equipamento das máquinas da IBM por preço 
não superior e. Cr$ 305 000 000 (trezentos e cin
co milhões de cruzeiros); 

considerando que, na conformidade dos en
tendimentos havidos, e.o Conselho Naclone.l de 
Geografia caberia contribuir com a tmportAn
cla de Cr$ 00 000 000 (noventa milhões de cru
zeiros); 

considerando que, para a realização da par
te de.a despesas que compete e.o Conselho Na
cional de Geografia, - é necessária a suple
mentação da dotação da consignação 4.2.01 -
Máquinas, motores e e.parelhos - na lmpor
tlincia de Cr$ 85 000 000 (oitenta e cinco mi
lhões de cruzeiros) ; 

considerando e. existência de saldo na do
tação de outras consignações, não vlncUle.das 
à. despesas inadiáveis; 

considerando, finalmente, o disposto na 
Lei 4 370, de 28 de ju!ho de 1964, Art. 6.0 , 

RESOL~ : 

Artigo único - Ficam a.utorlzados os se
guintes destaques e suplementações das dota
ções consigne.das no orçamento do Conselho 
Nacional de Geografia, para o exerc!cio de 
1964: 
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DESTAQUES 

DESPESA DE CAPITAL 

VERBA 4 . O. 00 - INVESTIMENTOS 

Consignação 4.1.00 - Obras 

4.1.06 - Novos Investimentos 

Consignação 4.2.00 

4.2.03 - Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e Jeeps . .. . . ..... . .. ..• 
4.2.04 - Auto-caminhões, auto-bombas, camionetas de carga e auto-socorro .... 

TOTAL DOS DESTAQUES : .... . . . .... ... . . .... . .................. . 

SUPLEMENTAÇôES 

DESPESA DE CAPITAL 

VERBA 4 .O . 00 - INVESTIMENTOS 

Consignação 4 . 2.00 - Equipamentos e Instalações 

4 .2 .01 - Máquinas, motores e aparelhos ..••. . .•..• ... . . • ... .. ...... .. . .. .. . . .. . .•. 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .... . ...•... .. ••... . .. . ....... . . . . . 

Cr$ 

20 000 000 

40 000 000 
25 000 000 

85 000 000 

85 000 000 

85 000 000 

Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1964, Ano XXIX do Instltut.o. Conferido e nume
rado: (as) Wilson Távora Mata, Chefe do Gabinete do Secretário-Geral. Visto e rubricado: 
(88) Eng.• René de Mattos, Secretárlo-Geral. Publique-se: (as) Gen. Aguinaldo José Senna de 
Campos, Presidente. • 

RESOLUÇÃO N.0 678, DE 10 DE NOVEMBRO 
DE 1964 

Autoriza destaques e auplementaç6ea de verbas 
no orçamento vigente do Con.selho. 

considerando que, por outro lado, algumas 
dotações podem ser reduzidas sem prejuízo das 
atividades programadas, 

O Diretório Central do Conselha Nacional 
de Geografia, usando de suas atrlbulções, 

RESOLVE : 

considerando que, por fôrça de fatos su
pervenientes, algumas dotações do orçamento 
vigente não são suflclentes para atender à con
tinuidade dos campromlssos do Conselho; 

Artigo único - Flcam autorizados os se
gulntes destaques e suplemnetações das d(Yta
ções conslgnadas no orçamento do conselho 
Nacional de Geografla, para o exercício de 1964: 

Subconslgna ções : 

DESTAQUES 

DESPESA ORDINARIA 

VERBA 1.0 .00 - CUSTEIO 

conslgnação 1. 3. oo 
MATERIAL DE CONSUMO E DE TRANSFORMAÇÃO 

1.3 .17 - Material de consumo para Seção de Reproduções ...................... . 

Consignação 1.4 .00 - Material Permanente 

1.4 .14 - Material para cartografia de gabinete .. . ......... . ..................... . 

DESPESA DE CAPITAL 

VERBA 4.0.00 - INVESTIMENTÓf'l 

Consignação 4 .3 .00 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

4 .3 .01 - Aquisição de Imóveis .................... . ................................ . 

TOTAL DOS DESTAQUES . .................. . ....................... . 

2 000 000 

132 000 000 

5 000 000 

139 000 000 
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SUPLEMENTAÇôES 

DESPESA ORDINARIA 

VERBA 1.0.00 - CUSTEIO 

consignação 1. 3. 00 

MATERIAL DE CONSUMO E DE TRANSFORMAÇÃO 

1.3.02 - Artigos de expediente, desenho, ensino e educação ....................... . 

Consignação 1. 5. 00 - Serviços de Terceiros 

1. 5 . 02 - Passagens, transportes de pessoas e de suas bagagens, pedágios 
1.5.04 - Iluminação; fôrça motriz e gás ......................................... . 
1.5.05 - Serviços de asseio e higiene, taxas de água esgôto e Uxo ............... . 
1.5.06 - Reparos, adaptações, recuperações e conservação de bens móveis ...... . 
1.5.07 - Publlcações, serviços de Impressão e de encadernação ................. . 
1.5 .• 11 - Telefone, telegramas, telefonemas, radlogramas, porte-postal e despesas 

com assinatura de caixas postais ....................................•... 

DESPESA DE CAPITAL 

VERBA 4.0.00 ~ INVESTIMENTOS 

Consignação 4.1.00 - Obras 

4.1.04 - Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com bens 
Imóveis ................... , .................................•..• _ •.....•..... 

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................... , ....... . 
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Crt 
2 000 000 

3 000 000 
2 000 000 
l 000 000 
5 000 000 

120 ººº 000 

l 000 000 

5 000 000 

139 000 000 

Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1964, Ano XXIX do Instituto. Conferido e nume
rado: (as) Wtlson Távora Mata., Chefe do Gabinete do secretário-Geral. Visto e rubricado: 
(as) Eng.• René de Mattos, Secretário-Geral. Publlque-se: (as) Gen. Agutnaldo José Senna de 
Campos, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.º 679, DE 10 DE DEZEMBRO 
DE 1964 

Aprova o orçamento para 1965 com as modifi
cações introduzidas por fôrça ão Decreto 
n.• 54 397, de 9-10-64, que regulamenta os 
artigos 107 a 110 da Lei n.• 4 320, de 
17-3-64, que institui normas gerais de Di
reito Financeiro. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografla, usando de suas atribuições, 

considerando que, em virtude da Lei nú
mero 4 320 e do Decreto n.• 54 397, o Conselho 
Nacional de Geografia se obriga a mOdlflcar 
a nomenclatura orçamentária da proposta apro
vada pela Resolução n.• 663, de 29-1-64; 

cônsiderando, ainda, que em face da Lei 
n.0 4 345, de 26-6-64, que modifica os nivels • 
de vencimentos dCI funclonallsmo da União, foi 
atribuido ao _Conselho o novo quantitativo de 

Cr$ 5 752 646 000 (cinco bilhões, setecentos e 
cinqüenta e dois milhões, seiscentos e quaren
ta e seis mil cruzeiros) , 

RESOLVE: 

Art . 1.0 - Os recursos orçamentárlCJS são 
previstos no total de Cr$ 5 805 146 000 (cinco 
bllhões, oitocentos e cinco milhões, cento e 
quarenta e seis mll cruzeiros), resultantes da 
subvenção consignada no orçamento da União, 
na Importância de Cr$ 5 752 646 000 (cinco bi
lhões, setecentos e cinqüenta e dois milhões, 
seiscentos e quarenta e seis mil cruzeiros) e do 
prOduto de arrecadação da Receita Patrimonial 
e de Receitas Diversas, discriminadas no ane
xo 1, na Importância de Cr$ 52 500 000 ( cin
qüenta e dois milhões e quinhentos mil cru
zeiros) . 

Art. 2.0 - Os recursos de que trata o ar
tigo anterior serão ap!lcados no exerciclo de 
1965, de acôrdo com a seguinte distribuição: 

ESQUEMA DA DESPESA 

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 
3 .1. O. O - DESPESAS DE CUSTEIO 
3.1.1.-0 - PESSOAL 

01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 

01.01 - Vencimentos ..........................................•.................... 
01.04 - Auxílio para Diferença de caixa ..................... , ................... . 
01.05 - Gratificação de Função ............................. ..................... . 
01.06 - Gratificação pelo Exerciclo em Determinadas Zonas ou Locais ........ . 
01.08 - Gratificação por Qüinqüênios ............ ................................ . 
01.09 - Gratificação de Tempo Integral ..................... , ................... . 

02.00 - DESPESAS VARIAVEIS COM PESSOAL 

02.01 - Ajuda de custo ....•...................................•................... 
02. 02 - Diárias ................. .........•........................•.................. 
02.03 - Substituições . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . .. ..................................... . 
02. 04 - -Ora tlflcação pela. Prestação de Serviços Extraordinários ................ . 
02.05 ...:.. Gratificação pela Representação de Gabinete ............................ . 
02.09 - Pessoal Temporário ....................................... . ............... . 

TOTAL 3.1.l.O - PESSOAL 

Cr$ 

2175 000 000 
6 000 000 

150 000 000 
10 000 000 

400 000 000 
210 000 ººº 

25 ººº 000 
500 eoo ooo 
20 000 000 
21096000 
10 000 000 

250 000 000 

3 777 096 000 
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3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.00 - Impressos, Artigos de Expediente, Desenho e Cartografia •..•...•••..•.... 
03.00 - Artigos de Higiene, Conservação, Acondicionamento e Embalagem •••...• 
04.00 - Combustíveis e Lubrificantes .................. .•..•...•....••.•...•... .... 
05.00 - Materiais e Acessórios de Máquinas e Viaturas de Aparelhos e de Móveis 
09.00 -·Munições e Materiale para Acampamento e Campanha .............. •.... 
10.00 - Matérias Primas e Produtos Manufaturados ou Semi-manufaturados des-

tina.dos a transformação ...... ". ........................................... . 
11.00 - Produtos Químicos, Biológicos, Farmacêuticos e Odontológicos, Artigos Ci-

rúrgioos e de Laboratórios ......•....•... ••.................... ... " ...... . 
13 .00 - Vestuários, Uniformes, Equipamentos e Acessórios; Roupa de Cama, Mesa 

e Banho .................................................................... . 
14.00 - Material para Fotografia, Fllmagem, Radiografia, Gravação, Radiofonia e 

Telecomunicação •• , ••.•.•..••••..•••.•••.....•.....••.•.••••.•..•••..••••.. 
15.00 - Materiais para conservação de Bens Imóveis .....•....••.•....•..•.••.... 
17 .00 - Outros Materiais de Consumo 

1 - Materiale para Construção de Marco •.•••... , .•.•.....••.•••• , ...... . 

TOTAL 3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO .•.••••.••....••.•.••• 

3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

01.00 - Acondicionamento e Transporte de Encomendas, Cargas e Animais ..... . 
02.00 - Passagens, Transporte de Pessoas e de suas Bagagens; Pedágios ••........ 
03.00 - Assinaturas de Jornais e de Recortes de PubUcações Periódicas ......... . 
04.00 :.... Iluminação, Fôrça Motriz e Gás ............ ............................ . 
05.00 - Serviços de Asseio e Higiene; Taxas de Agua, Esgôto, Lixo e outras Cor-

relatas ...................................................................... . 
06.00 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móv~ls e Imóveis ......... . 
CYl .00 - Serviços de Divulgação, de Impressão e de Encadernação •••••••••••••••• 
08.00 - Serviços Médicos, Hospitalares, Funerários e Judiciários •••••••••.••••••• 
09.00 - Serviços de Comunicações em Geral .................................... .. 
10.00 - Locação de Bens Móveis e Imóveis; Tributos e Despesas de condomínio 
11.00 - Seguros em Geral .......................................................... . 
15.00 - Outros Serviços de Terceiros 

1 - Serviços Bancários .................................................... . 

TOTAL 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS ................... . 

3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS 

01.00 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ............... , ................... . 
04.00 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens .....• , ••.••• , •. , . , •. , 
06.00 - Reposições, Restituições e Indenizações ................................. . 
08.00 - Serviços Educativos e Culturale ........................................... . 
09. 00 - Exposições, Congressos e Conferências ................................... . 
11. 00 - Assistência Social ........................................................ , . 
14.00 - Outros Encargos Diversos 

1 - Despesas com a Convocação, Instalação e Funcionamento da Assem-
bléia Geral do CNG . , ................. , ........ , .................... , 

2 - Administração Geral do IBGE ....................................... . 
3 - Quota de Presença em Reuniões ...•.•.•..•......•.......•••..•.•... 

TOTAL 3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS •.••.•........•......... 

TOTAL 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO ...•.. , ..•.•..•......•.• 

3.2.0.0 - TRANSFER1:NCIAS CORRENTES 

3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 

1 - Clube dos Ibgeanos e Associação dos Servidores do CNG ......... , , .. 

3.2.3.0 - Inativos , .• , • , .....••••.. , ••................••.......•.•. , , , ........... , .• 
3.2.4.0 - Pensionistas .......• , .. , ..... , .•••...•..•.•.•• , ...•...••.•...•.•.......... 
3.2.5.0 - SALARIO FAMILIA 

1 - Ativos ...•..•........•..•.••..•.•..•••..•.....................•..•..... 
2 - Inativos . ...•....... , .•.•.•......•...... .• ..•.•...••.•..••..••......••. 
3 - Pensionistas .•..•....•••...••.•.••..............••..••.....••.•..... ..• 

3.2.8.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA PREVID1:NCIA SOCIAL 

1-IAPI ............•...•..•...•.....•...•....•.............•..•.•........ 

25 000 000 
6 000 000 

100 000 000 
35 000 000 
5 000 000 

7 000 000 

5 000 000 

8 000 000 

44 000 000 
10 000 000 

5 000 000 

250 000 000 

3 000 000 
17 000 000 
1 000 000 
7 000 000 

5 000 000 
50 000 ººº 

310 500 000 
2 000 000 
3 000 ººº 

20 000 ººº 
5 000000 

5 000 000 

433 500 000 

4 200 000 
10 000 000 

1 200 000 
10 000000 
5 000 000 

13 000 000 

6 000 000 
3 000 ººº 5 000 000 

57 400 000 

4 517 996 000 

3 000 000 

40 000 000 
5 000 000 

150 000 000 
5 000 000 
2 500 000 

15100 000 
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3 .2 .9 .0 - DIVERSAS TRANSFER~NCIAS CORRENTES 
3 .2 .9.1 - Entidades Internacionais . . . . •. . .• • . . .•... ..•...................... , ...... 
3 .2 .9 .2 - Entidades Federais 

1 - Associação dos Geógrafos Brasileiros . ............................... . 
2 - Sociedade Brasileira de Geografia .................................. . 
3 - Seção Brasileira do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e História 
4 - Cõmlssão de Geografia do IPGH . .•...•...•...•....•................ 
5 - Sociedade Brasileira de Cartografia ................................ .. 

3 .2 .9 .3 - Entidades Estaduais 

1 - Assistência aos órgãos Regionais do Conselho Nacional de Geografia 
2 - Sociedade ~ográflca de São Ptulo ................................ . 

TOTAL 3.2.0.0 - TRANSFER~NCIAS CORRENTES 

TOTAL 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES ...................... .. 

4.0.0 .0 - DESPESAS DE CAPITAL 
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS 
4.1.1.0 - OBRAS 

4 .1.1.1 - Estudos e Projetos ..................................................... . 
1 .1.1.3 - Prosseguimento e Conclusão de Obras ............................... .. 
4 .1.1.5 - Construção de Edlf!clos Públicos (Imóveis) ........................... . 

TOTAL 4.1.1.0 - OBRAS ........................................ .. 

4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES 

4.1.2.1 - Máquinas, Motores e Aparelhos ........................................ . 
4.1.2.4 - Automóveis, Autocamlnhões e outros ve!culos de Tração Mecânica ... . 
4.2 .2 .7 - Diversos Equipamentos e Instalações ......................... , ...... .. 

TOTAL 4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES 

. 
4.1.3.0 - MATERIAL PERMANENTE 

02 .00 - Material Bibliográfico, Discotecas e Filmotecas; Objetos Históricos, 
Obras de Arte e Peças de Museu ....................................... . 

03 .00 - Ferramentas e Utens!llos de Oficinas .................................. . 
04.00 - Material Artístico e Inatrumentos de Música; Ins!gnlas, Flãmulas e 

Bandeiras .. ... .. .. ....................................................... . 
05.00 - Utens!llo de Copa, Coslnha, Dormitório e Enfermaria .• ••.••.........•. 
07 .00 - Modelos e Utens!lios de Escritório, Biblioteca, Ensino, Laboratório e Ga-

binete Técnico ou Cientifico .......................................... . 
08.00 - Mobiliário em Geral .. ......... .. ...................................... . 
10.00 . - Outros Materiais de uso duradouro 

1 - Material para Cartografia de Gabinete ............................ . 
2 - Material Técnico para Trabalho de Campo ...................... . 

TOTAL 4 .1. 3 . O - MATERIAL PERMANENTE 

TOTAL 4 .0.0. 0 - DESPBSAS DE CAPITAL 

RESUMO 

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES ..................................... . 
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL .............. .' .................... .. 

TOTAL GERAL 

989 

127 ººº 000 

1500000 
600 000 
500 000 
700 000 

1 500 000 

30 000 000 
250 000 

382 650 000 

4 900 646 000 

5 000 000 
130 000 000 
195 000 000 

330 000 000 

60 000 000 
250 000 000 

7 000 000 

317 000 000 

15 000 OOú 
5 000 000 

1 000 000 
2 000 000 

10 000 000 
40 000 000 

100 000 000 

84 500 ººº 
257 500 000 

904 500000 

4 900 646 000 
904 500 000 

5 805 146 ººº 

Conferido e numerado : (a ) Laur11 de Moraes Sarmento, no Impedimento do Chefe de Ga
binete; Visto e rubricado: (a) Eng.• René de Mattos, Secretário-Geral; Publique: (a) Gen. 
Agutnaldo José Senna C11mpos, Presidente. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMIC · 

EXERCÍCIO DE 1965 

ANEXO I 

RECEITA Cr$ Cr$ DESPESA Cr$ Cr$ 

1 -RECEITAS COR- DESPESAS COR-
RENTES ......... . - 4 900 646 000 RENTES ....... .. .. .. - -

1.1 - Contribuição da União 4 848 146 000 - 1. - Despesas de Custeio - 4 517 996 000 
2-RECEITA PATRI- 1. 1. Pessoal.. ....... ... 3 777 096 000 

MONIAL 1.2 . Mat.irial.. .. ... .... 250 000 000 
2.1 -Juros Bancários .. .. 6 000 000 1.3. Berv. de TerceirOB . . 433500 000 

3-RECEITASDIVER- 1. 4. Eneargos Diversos . . 57 400 000 
SAS 2. Transf. Correntes . . 382 650 000 382 650 000 

8 .1 - Arrecadaç~o p/ven-
das de Public .. ... . . 46 400 000 

TOTAL . ....... . 4 900 646 000 4 900 646 000 TOTAL .. .... .. . 4 900 646 000 4 900 646 000 

4. -RECEITA DE CA- ÚESPEBAS DE CA-
PITAL .. .. . ........ 904 500 000 PITAL ... .. : ... .' ... 

4 .1-Auxilio da União ... 904 500 ººº Inveotimentoo. ,, ...... . . 579 500000 
Inve1'8õeo Financeiras .... 325 000 000 

TOTAL ......... 904 500 000 904 500 000 TOTAL .. ....... 904 500 000 

RESUMO 

RECEITA 

RECEITA E DESPESA CORRENTES .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ........ 4 900 646 000 
904 500 000 RECEITA E DESPESA DE CAPITAL ........ .. 

TOTAIS .................................... ......... ...................... . 5 805 146 000 1 

.. 

CrS 

4 900 8'6 000 

4 900 648 000 

904 500 000 

904 600 000 
' 

DESPE!>A 

4 900 646000 
904 500000 

5 805 148 000 

Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva a 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edmclo Iguaçu - Rio de Janeiro) que o atea
derá pronta e satlsfatõrlamente. 


