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ANTECEDENTES INDÍGENAS 

 

A quase totalidade do Brasil demora no hemisfério meridional, e 
entre o Equador e o trópico de Capricórnio alcança o país as maiores 
dimensões. 

Cercam-no ao Sul, a Sudoeste, Oeste e Noroeste as nações 
castelhanas do continente, exceto o Chile, por se interpor a Bolívia, e o 
Panamá por se interpor a Colômbia. Se confrontará algum dia com o 
Equador hão de decidir negociações ainda ilíquidas. Desde o alto rio 
Branco até beira-mar seguem-se colônias de Inglaterra, Holanda e França, 
ao Norte. 

Banha-o ao Oriente o oceano Atlântico, numa extensão pouco mais 
ou menos de oito mil quilômetros. Como o cabo de Orange, limite com a 
Guiana Francesa, dista 37 graus do Chuí, limite com o Uruguai, salta logo 
aos olhos a insignificância da periferia marítima; repete-se o espetáculo 
observado na África e na Austrália: nem o mar invade, nem a terra avança; 
faltam mediterrâneos, penínsulas, golfos, ilhas consideráveis; os dois 
elementos coexistem quase sem transições e sem penetração; com recursos 
próprios o homem não pode ir além da pescaria em jangadas. 

A borda litorânea dispõe-se em dois rumos principais: Noroeste–
Sueste do Pará a Pernambuco, Nordeste–Sudoeste de Pernambuco ao 
extremo Sul. 

A costa de NO–SE, corre baixa, quase retilínea, intermeada de dunas 
e lençóis de areia, aquém do Amazonas, baixa, lamacenta, de contornos 
variáveis, entre o Amazonas e o Oiapoque. Os materiais marinhos, os 
sedimentos fluviais dão-lhe o aspecto das costas compensadas; os portos 
rareiam, as barras dos rios são as verdadeiras entradas, em geral precárias. 
O desenvolvimento econômico ou as exigências administrativas mais que as 
condições naturais levam a navegação de longo curso para Belém, São Luís, 
Amarração, Fortaleza, Natal, Paraíba e Recife. Outros portos servem apenas 
à cabotagem. Tutoia franqueia o Parnaíba a embarcações de maior porte. 

A costa de Sudoeste desde Pernambuco até Santa Catarina arrima-se 
à Serra do Mar, varia de aspecto, aqui extensões arenosas, além barreiras 
vermelhas, encostas cobertas de matas, ou montanhas que arcam com as 




