
 

 

LYSIA MARIA CAVALCANTI BERNARDES - REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ARTIGOS E RESUMOS 

ANO VOL N° AUTOR ARTIGOS 
RESUMO 

1950 12 1 

Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes e 
Nilo 
Bernardes 

A Pesca no 
litoral do Rio de 
Janeiro  

 
Os autores estudam, em primeiro lugar, as condições geográficas que 
contribuíram para a formação de numerosos centros de pesca no litoral 
do Rio de Janeiro. Em seguida classificam "Pesca litorânea" e "Pesca 
Interior". Para cada um destes casos estudam os processos de pesca 
individual ou coletiva, fazendo notar o tipo de instrumento utilizado, a 
época mais apropriada, etc. o que depende da espécie que deseja 
pescar, das condições locais, de profundidade da água, ventos, período 
lunar, etc. Os gêneros de vida e a distribuição geográfica dos 
pescadores no litoral refletem também as condições físicas que os 
distinguem. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1950_v1
2_n1.pdf 
 

1950 12 4 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes 

Distribuição da 
população no 
Estado do 
Paraná em 1940  

 
A distribuição da população rural e urbana do Paraná está relacionada 
a vários fatores físicos, econômicos e sociais, dos quais ressaltam, por 
ordem de importância, de uma parte a presença de solo de floresta 
adequados para a agricultura e de outra, a proximidade dos mercados e 
das vias de acesso. Faz um estudo da distribuição da população por 
regiões do estado do Paraná. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1950_v1
2_n4.pdf 
 

1951 13 2 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes 

Crescimento da 
população do 
Estado do 
Paraná 

 
 Este artigo faz uma análise acerca do crescimento populacional do 
estado do Paraná, a partir de dados do Censo de 1950 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1951_v1
3_n2.pdf 

1951 13 3 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes* 

Notas sobre o 
clima da Bacia 
do São Francisco  

 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1951_v1
3_n3.pdf 

1951 13 4 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes* 

Tipos de Clima 
do estado do 
espírito Santo  

  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1951_v1
3_n4.pdf 
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1952 14 1 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes 

Tipos de Clima 
no Estado do 
Rio de Janeiro  

 
No estado do Rio de Janeiro a variedade de climas resulta do relevo e 
da altitude. Estes dois fatores influenciam diretamente a distribuição 
dos diferentes tipos climáticos. Este artigo faz um estudo do clima da 
região através do relevo e da altitude presentes no estado do Rio de 
Janeiro 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1952_v1
4_n1.pdf 
 

1953 15 3 
Lysia Maria 
Cavalcanti 
Bernardes 

O Problema das 
Frentes 
Pioneiras no 
Estado do 
Paraná 

 
Este trabalho é um estudo do problema das frentes pioneiras no estado 
do Paraná. A frente pioneira geralmente é considerada uma linha 
contínua limitando as regiões ainda virgens e a faixa em que se 
processam a penetração e o desenvolvimento. O estudo das zonas e 
frentes pioneiras no estado do Paraná mostra a impossibilidade de 
estabelecer, em grande parte do estado, um limite definido entre as 
áreas colonizadas e as áreas que não estão colonizadas. Isso é resultado 
do tipo de colonização que era usado até os últimos decênios em todo 
o oeste do Estado. Não existia uma faixa pioneira que avançava 
regularmente até o oeste, mas, sim, que deixava uma área aberta e 
efetivamente ocupada. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1953_v1
5_n3.pdf 
 

1954 16 4 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes 

Cultura e 

produção do 

arroz no sul do 

Brasil  

 

O artigo fala sobre a produção de arroz no sul do Brasil, as excelentes 

condições climáticas e do solo, e a sua importância na economia dos 

estados dessa região. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1954_v1

6_n4.pdf 

1956 18 2 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes* 

Problemas da 

utilização da 

terra nos 

arredores de 

Curitiba  

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1956_v1

8_n2.pdf 
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1958 20 2 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes 

Pescadores da 

Ponta do Caju: 

aspectos da 

contribuição de 

portugueses e 

espanhóis para 

o 

desenvolviment

o da pesca na 

Guanabara 

 
Neste artigo a autora nos mostra a importância da contribuição de 
portugueses e espanhóis no desenvolvimento da Pesca e na formação 
de núcleos de pescadores na Baía de Guanabara. Examina também os 
aspectos técnicos da pesca desses grupos. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1958_v2

0_n2.pdf 

1961 23 3 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes 

Expansão do 

espaço urbano 

do Rio de 

Janeiro 

 

Neste trabalho, a autora apresenta, inicialmente, uma breve evolução 

da paisagem urbana do Rio de Janeiro. Em seguida, analisa a 

elaboração do quadro urbano conforme a adaptação dos diferentes 

elementos presentes na da cidade. Nesta análise, a autora demonstra 

como através da conquista das colinas, vales, pântanos e montanhas 

pôde-se dar o espaço necessário ao desenvolvimento urbano, 

geralmente realizado por trabalhos de drenagem, canalização dos rios, 

abertura de túneis, de terraplanagem, etc. No segundo capítulo são 

explicadas as diversas formas de crescimento do Rio de Janeiro, que 

produziu o traçado irregular, característico do quadro urbano desta 

cidade. A terceira parte trata da expansão do centro da cidade do Rio 

de Janeiro até os nossos dias, através do crescimento vertical sobre os 

terrenos muito valorizados. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1961_v2
3_n3.pdf 
 

1966 28 3 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes* 

Geografia e 

poder nacional  

 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1966_v2
8_n3.pdf 

1971 33 4 

Lysia Maria 

Cavalcanti 

Bernardes 

Considerações 

sobre a região 

do Rio de 

Janeiro. 

 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1971_v3
3_n4.pdf 

*Artigos/Comentários Lysia Bernardes. 
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