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R.epublica Brasileira 

PRIMEIRA P AB. TE 

DESCRIPÇÁO PHYSICA 

O Brasil, antigo imperio, boje l:epu1llica sob o nome 
de Estados Unidos do Brasil, acha-se situado na parte 
oriental da America do Sul. 

Um unico oceano o banha, o Atla.ntico, que fôrma 
difl'erentes bahias, algumas bem importantes ; citaremos 
as principaes a partir do nol'te . 

Bahias. - Guajará, Curuçá, Caeté, Pria Unga, 
'Turyassü, S. Marcos, S. José, Canarias, Amarração, 
1\lossoró, Traição, Tamanda1·é, Recife, Jaragllá, Cururipe, 
Todos os Santos, bella e grande babia, Camamú, Ilhéos, 
Porto Seguro, Espirito Santo, Guarapa1•y, Rio de Janeiro 
ouNithcroy, mui lo notavel e importante Ilor sua grandeza, 
segurança ehellcza, Macabé, Cabo-Frio, Angra dos Reis, 
Jacuacanga, onde se deu a explosão do nosso couraçado 
Aguidaban, Pat:aty, Santa Cruz, Grande, Uhaiuba, 
S. Sellaslião, llanhaem, Cananéa, Iguape, Paranaguá, 
S. Francisco, Desterro, Lag·una e outras, além de muitos 
portos. 
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Ilhas. -A, 1\laracú, ao norte, sepa1·ado elo continente 
pelo canal do mesmo nome. Na foz do ..Amazonas: 1\1arajó 
ou .Toannes, primi li\'amente chamada ilha elos Nheenga
lzibas ; é a maio I' da .America do Sul e tem 178 kilometros 
clenm·teasule2:35delcste a oeste; a Caviana, Mexicana, 
S . .João, l\iangunça., IVLa•·an1ü'í.o ou S. Luiz, 1JcllissünaiJha~ 
a Sant'Anna, Itamaracá, Nogueira, ltaparica, na entrada 
da bellabahia de S. Salvador, Tinhat'é, Boypeba e o grupo 
dos Abrolhos. A Rasa, em fpente a bahia do Rio de Ja
neiro, a 1\'Iarambaia e a Grande. S. Sebastião, S. Amaro 
c S. Vicente. A elo ~fel, na entrada da bahia de Parana
gná, S. Francisco, Arvm~edo e Santa Calbarina; todas 
ellas ao longo da costa. Ao largo estão : Fernando Noro
nha, Trindade e as ilhotes de Martin Vaz. A do Bananal, 
no rio Araguaya. 

Cabos. - Or~ange, Cassiporé e do N01·te 1 no Pa1·á; o 
Gurupy, no 1\faranhão; o S. Hoque, no Rio Grande do 
Norte; o Branco, na Parahyba; S. Agostinho~ em Per
nambuco; S. A.ntonio, na entrada da bahia de Todos os 
Santos, na Bahia; S. Thomé, dos Busios e Frio, no Rio 
de Janeiro; Jofw Dias, na ilha de S. Francisco, Santa 
Martha G•·ande, Santa Martha Pequena, em Santa Catha
riua. 

Poritas.- Maguary 7 Tijoca, Jericoacoúra, MucuriJle, 
Redondinha, Tubarão, Touro, Negra, Coqueiro, Pedra, 
Sapucahy, Yerdc, .Joacema, I\1uti't, JVlonsorás, Santa Cruz, 
Castelhanos, Caveira, Buzios, Criininosa, Grossa, Gerihá~ 
Negt·a, ltaipú, Cajahyha, Joatinga, Cairoçú, Guaratiba, 
Juréa, ItapocorOy, Zimhos, Pinheiro, Arn1ação, Imbituba 
e outrns muitas. 

Montanhas. - As 1nontanhas do Br·asil pertencem a 
2 systernas : 

r. o Parima, que abrange as montanhas que ficam aq 
norte do l'io Amazonas e cujas denominações· principaes 
são: Tumucumaque, Acat•ay, Pac::n·aima e Parima. 
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2. 0 B1·asiteiro, que con1prchende todas as outras mon
tanhas do Brasil·; é considerado dividido em duas cadeias 
prinoipaes, <[Uasi completamente separadas pelos cl1apa- . 
dõcs da bacia de S. Frai1cisco e da do Paranú. Essas cadeias 
são: a Q,.iental, tambem·chamada Serra .do J.Ylar, que se 
desenvohe desde o Sul do Brasil alé perto do cabo ele 
S. Hoçrue, acompanhando a costa do Oceano, com dHle
rentcs denominações locaes : Se!'l'a do 11'Ia1', Cubattlo, 

Pernambuco. - O recife. 

Paranapiacaba, Bocaina, Estrella, Orgâos, etc. No estado 
do Paraná, destaca-se nma divisão parallela que, com o 
nome de lJlantíqueira, atravessa S. Paulo em direcção ao 
sul de l\1inas, onde, nas proximidades de Ba1·bacena, 
bifurca-se: um ra1no segue com o nome de Chibata a unir
se com a serra dos Aymorés, prolongando-se até a llahia , 
e a outra, chan1ada serra do Espinhaço, dirige-se para o 
nol'te, ao longo da margen1 oriental da bacia do Hio 
S. Francisco, tomando dill'erentes nomes en1 seu l)ePcur
so : serra do Ouro PrtJ to, ltacambira , Grrlo ~1Iogol 7 
Almas, etc. 
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Os pontos culminantes d'esta cadeia, são : o Itatiaia, 
com "?'2 m., na serra da Mantiqueira, e o pico dos 
Or•gãos, com 233o m., na serra do mesmo nome. 

A outra cadeia é a Central, denominada tambcm 
Ooyano ; liga-se á Oriental por uma lombada transver
sal, a serra da Canastra, que separa as planicies dos rios 
Pat"aná e S. l<rancisco. A. cadeia Central compreheude as 
duas divisões : set·t·a da Malta da Corda, que eslendc·se 
púla margêm occidental da bacia de S. F1·ancisco até ao 
sul de syu aL'fluente Paracatú, c as rnontanhas ao sul de 
GoJ·a:; estas dil'igem~sc em rumo geral S. O. a N. E. 
separando as aguas do Paraná das dos Tocantins e Ara
guaya e seguem depois rumo geL"al norte. Perlencemp1·o~ 
vavclmente á cadeia Central uma plu'te das montanhas 
do Maranhão, .as do Piauhy, Ceará e as de Pernambuco 
a oeste. 

As denomina.ç:ões principaes d'esta cadeia, são : sert·a 
do Cayap6, Santa fflartha., Pirenéos, S. Domingos, 
Duro

1 
etc. · · 

O ponto culminante d'esta cadeia acha-se nos Pirenêos 
a r 385 m.: de altura (1). 

Chapadões. - A maior parLe elo paiz pertence ou faz 
parte do massiço brasileivo1 que abrange uma planice 
elevada e profundamente excavada, dividido em quat1·o 
chapadões pela intercalação das montanhas; esses cl1a)Ja
dões são: do Paraaá, Am.a-:onas, do S. Francisco e do 
Pamahyba. 

O do Paraná comprehende grande parte dos estados 
elo Rio _Grande do· Sul 1 Santa Catharina, Paraná, parte 
de S. Paulo, sudoeste de l\1imís, sul de Goyaz e a parte 
elevada de Matto Grosso. 

O do Amazonas abrange a maior parte dos estados de 
lV[alto Grosso e Goya~ 1 grande parte do sul do l'ará e uma 

(1) P:ll'a esla pa l'Lc c oull·a veja-se \\'appaeus-geog-raphill pbysica do Brasil, 
c Sellin-g-cographia g('ral do Braz i!- donde por vezes lil'iltnOS textualmente 
algumas pin-tes c o rclatorio da commi::;sào exploradora do planalto cenll·al 
dOBI'ilSil. 
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pequena parte elo sul do Ama-zouas e do oeste do Mara
nhão. 

O de S Franâ:oco comprehenclc grande parte de Minas 
e Bahia, especialmente ao occidente do rio de S. Fran
cisco. 

O do Parnah_:yba occupa a parte do sul do Maranhão e 
do Ceará e o estado elo Pia11hy. 

O ponto Clllminante dos Pirenéos, 1.385 metros. 

Lagos e lagôas. - Os principacs lagos são Saracá, 
1\iatary, Anamú, Uau tús , ~ianacapurú, Anlapá, d'El-Rei, 
Surubiú 1 Campinas, Pacajahy, Aquil'i, 1\1atta, Parnaguá, 
Papa1•y, Groayl'as, A.pody, Piató, Mangtwba, Juparaná. 
As lagôas mais importantes são, do sul para o norte : a 
dos Patos, que é maior de todas, lVlirim, 1\tlangueira, 
Barros, Camorim, Jacal'épaguú, l\1at·icá, Saqual'ema, Ara
ruama, Campello, Feia, Douraâ.a, Aguiar, l\Ionsarás, 
Sim~Io, Pão Doce, do Norte, Gcquiá, Poxim, Aguatú, a 
Gt•ancle, na Ilha do Bt~nanal; a Formozn, em Goyaz; 

1. 
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Cúcct·cs, 1\Lamliol'é, Gtwh)'ba Grande e Uberaba, nos 
lirn:ites do Bl'asil com a BoliYia. A Xaraes, periodica, mn 
.Matto Grosso. 

Bacias fluviaes. - O systema h_ydrographico brasi
leiro, o Inais rico e OJ)nlento de todos os paizes do globo, 
nào só }Jelos rios de gl'ancle extensão como tambeol por 
abranger irhmensa qnanlidade de cursos cl'agua, com
prellende um certo numero de bacias cujas dispo_si~:ões 

dependem da djstribuição e orienLaçáo geral do systema 
orographico e mais ·ainda da estructnra geral do Brasil, 
ou antes, da Ame rica do Sul, vi~to o Bmsil occupar quasi 
n1etade de toda a snperficie d'estn pa1·te do n1undo c con
finar tamlJcnl com qnasi todos os paizes sul-americanos. 

A America do Sul) corUo se sabe, consta de tres grandes 
planaltos. O andíno, que envia para o Pacifico e Antilhas 
p_equenos cursos d'agua, e Jlara o Atlantico grandes riçs, 
COQlo o Amazona~; · o fli.J'"ano situado ao noPte, que . dis
tribue as ag.nas para o mar das Antilhas e parao Atlantico, 
por via do Orenoco e lambem do Am.azo~1as-; fh:íalmente 
o brasileiro) que abrange quasi todo o Brasil 1 dá. nascj
mento a todos os rios que -correm para o Oriente c vão ~er 
portanto ao Atlantico; alguns, porém, vão para q sul, 
eomo o Uruguay, e outros p~Lra o norte, como cm\tos tri
butarias do Amazonas. 

D'csta disposição geral resulta crue o systema hydro
graphico bi~asilciro c01nprehende tres priucipaes bacias 
fluviaes: 

Bacia do Amao01ws ou do Norte, á qual pertence o rio 
d'esse nome e seus numerosos tributa rios. 

Bacia oriental, a que pedeucem todos os rios cuja 
direcçflo geral é para léste, como o Parnahyba, S. Fran
cisco, que é o 1nais importante d'esta bacia 1 e antros. 

Bacia do Paraná ou do Snl , que Comprehende as bacias 
do Uruguay, Paraná , l")araguay, nào sendo llOrém ne
nhtun cl'estes rios exclusivamente hl'asileil'os. 

A bacia do A1nazonas e ·a do Paraná tênll)Or divisora 
as montanhas ao sul de Co~ya?. e a serra dos Parecis. A 
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bacia elo Paranü c a do R. Francisco têm por divisora n 
serra da :Mal..la da Corda c serranias tt~aJISVCl'Si1CS crue 

une;n aquclla sel'l'a ú da 1\Jautiquei1·a e ás montanhas de 
Goyaz. 

Qualquer dessas ]}acias cmnprehcnde um numero con
sidcravcl 'de l'ios; citaremos, porém, os mais importantes, 
ou·pm· sua posiçüo ou por· sua gt·anJesa. 

Todos elles pertencem á vertente do Atlantico. 

Bacia do Amaz<>nas 

O OJ·apocli-, antigo Vicente Pinzon, nasce na serra de 
Tumucumaque e serve de limite entre o Brasil e a 
Guyana Franccza . 

O Am.a:onas, q1,1e é o maiot• t•io elo globo l)Clo volume 
d 'agua, nasce no lago Lauri, nos Andes, na provinda de 
J uni n, no Perú, e lança-se no Oceano depois de um curso 
de 5.371 kilms., dos quacs 3I65 em tcrritorio brasileiro, 
desde Tabatinga até a foz do Pará, nome de seu braço 
meridional. 

E• navegavel mesmo para g t·andes embarcações em 
todo o ter ritorio do Brasil, sendo-o ainda em grande 
extensào, além da fronteira h1·asHeira, para embarcações 
ele pequeno calado. 

A sua direcç:ío é a jll"incipio do sul para o norte, depois 
para nordeste e fina lmente pln'a léste. 

A bacia do Amazonas, ele cet·to a maior rlo globo, 
occupa uma s uperficie cgual a de todo o Brasi l, apen.as, 
porém, cerca de metade é bt·a.sileira. 

Em seu começo tem o nome de l'unguragu(t e con·e 
pelo Perú até ,·cceher o Ucrv·ale, tomando então o nome 
de Jlfaran1ulo até a fl·onteira brasileira, em Tabatinga, 
onde toma o de Solinúies com que con·e até rqccber o l'io 
Neg•·o, c d'ahi em deantc o ele Ama:onas até o Oceano, 
tendo recebido em todo o seu curso innumcros afflnentes,· 
cujos p •·incipaes são, no B1·asil: 

JaPGI:J', Jundia!J·ba, Jutahy, Ju,.aá, Te.De, Cow·y, 
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Purús, Aiadeit:'a , Canuman, Abaca.Yis, Jllaué-Assú, 1-hpa
joz, Xingá, Tocantins c Guajará, lodos á maL'gCin 
direita. 

lçá, Japw·á, Neg,•o, · Urabú, Jamandâ, Trornbet'as , 
Curuá, Ourupataba, Parzí e Jary , á ma1·gcm esqúerda. 

O Jlwary- é um L'ÍO exlremanlentc sinuoso é bastante 
notavcl, porque em todo o seu curso serve delimite enlL'e 
o Brasil e oPerú; temem seu começo o nome de Jaquirana 
(1 ) e desagua por tres boccas. Seus affluentes pt'incipues 
são o Cw·uçá e o 1'eczwh)' ou Itecoahy. 

O Jandiahyba , que dcsagua abaixo de S. Paulo de 
O li-vença. Seu affiucnte principal é o !llàtuanerna. 

O Jutahy, cuja nascente ainda ignora-se, recebe á 
direita o Upiá e li'Iuturn e pela esquerda o Ca,·oern. 

O Juruá, muito extenso c caudaloso, nasce no aclual 
departamento de seu nome, cujo lCL'l'itorio hanl1a e tem 
como affiuentcs o Amonea, Jurua8inho, 1V1ôa, lpi.Yuna e 
Boréa, pela csquercla; o Brea, Tejo, Afu , Liberdade, 
Gregorio, Taraucá e Ghif'uam. 

O Te.!Jé, pequeno rio de go kilms. apenas de curso. O 
nnico affiuenie conhecido é o Gancho, á esquerda. 

O Coar:;", pouco conhc('ido ainda , tem cei·ca do 5oo ldl. 
ele curso. Pouco antes de sua foz recebe o Urucuparaná e 
o Uraná, com os quacs fonna uma grande lagõa. 

O Purús nasce nos limites da Boliviao é fo,·madollelos 
l'ios Cujar e Curiuja ; seu curso é avaliado em cerca de 
3ooo kln1s. Hecebc :i dit•eita, entre outi'OS, o Ar•acá ou 
Cl~an.dtesR, Hracú ou Yaoo com o Cacté , o Aquü:.r ou 
Acre com o Xapury, ltu.VJ", Pacihá, Jat·y, .Jllucuún, 
Jacaré, e Paranâpi.\'una. Pclã esquerda L'Cc:ebe o Curinaha 
ou Sanla B.qsa, fflauhin,y, Paahiny, ldarnuriá grrtnde e o 
'Papazzá . 

O 11lalleira, o n1aio,•dc todos os affluentcs elo Amazonas , 
é formado pela reunião dos rios Jllamoré e JJeni. 

O 1lfamoré nasce cfn um contJ·afoL·le elos A ndcs, enl1·e 

(1) A\LI'ibu c-:.:;e tau1hem suao•·igem ao G(Llve.:;, mas H <I (J piniilo d o D1·. Cunl•a 
G om es dc \·c S<.' l' o Jaquirana. 
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La Paz, Cochah:.unba, Ül'Ul'O e Sucre, com o nome de 
Guapahy ou rio Grande de La Plata; corre pela Bolivia 
até recebét• o GuapoT'é e d 1ahi l)Ot' diante separa o Brasil 

Mllt'gcns do Rio Negt'O. 

d'e~sa Rcpuhlica até enco nt,·;.u·-:sc com o lleni, corrcudo 
àepois en1 terri to rio b1·asileil·o. 

O Guaporé nasce en1 u·ma PI'Ofuncla ca,'el'na na setTa 
dos Pn1·eci s, em ~iatto Grosso, sendo e m seu co meço l'O

nheciclo tambem pelo norne de . .Jlfeneqtte8 i COI'J'C pot· esse 



r4 F.LlOII~NTOS DE CIIOHO(~B.\PUI.\ DO BIUSri, 

estado até receber ;Í esquc1·cla o 1·erde, que La UI bem Limita 
o B1·:uúl ('Oill a Bolivia c d'ahi po1· dcantc continua limi
laudo estes dons paizes até sua juncçilo ao Jl!anwl'é, 

O Beni, é fo•·maelo pclajuncçilo elos rios Madre Deus e 
Ben; pt·opriamente dito. O l)I'Ímciro forma-se dos rios 
Pir1i-Pifú (' To nó, que nascem pe1~lo de Cusco; o segundo 
forma-se elo LaPa; e Cochabamba. 

O Jiadeira recebe muitos L!'ihutal'jos; os priucipaes, 
11orénl, são o Jaciparaná, o Jmnary, Giparnnâ, Jlaicy e 
JJntnurá, á tlireila; e o Abunan pela esque~·da. 

o Tapajo<J, importante amuente, f"OI·mado pela reunião 
do ... trinos e JUruena, nascendo o primeiro na sert•a Aznl 

. c o segundo na serra dos J\necis, ambas em Nfatto Grosso. 
Os seuS pi-incipa~s tributarias si\ o o S. João c o S. 1J1anoel 
ou das Tres Barras, pela di•·cita c pela esquerda, o 
Uruguatâs. 

O _'(ingú (Í um grande e importante rio, cuja ol'igcn1 é 
o Fornwso ou llosaaro que nasce nas se•·ras de 1\latto 
Gl'osso . COI'l'C a p•·incipio po•· este estado alé .. receber os 
rios Fresco c Carary, e depois pelo Pará. 

O Tocantins, notavel afnuente elo Amazonas e por 
muito tempo considerado d'elle inrlepenclentc. A sua 
origmn não está perfeitamente estabelecida; para uns é o 
.. Harrmhào e para outro é o Tocrm.tins peqlwno; o primei
ro nasce pc•·to ela. lagôtl l~101'JllOSi_l c o segundo forma-se da 
reuuiào elo Uruhú , que nasce na serra Dourada , c o das 
... -lfma.r.; que tem s11a origem na Sel'J'a dos Pircneos, todos 
e .. n1 Goyaz. Geralmente, porém, se cm1sidcra como se"ndo o 
Jlm•anhào , que ponco antes da povoação de Agaa Quente 
une-se ao 'Tocanlüv; pequeno; com esse nome (l\lnranhão) 
corre até recebei' o Paranatinga 1 d'ahi seguccon1 o nome 
de A/lo 'l'ocn.ntim; .até receber o Araguara, .tomando 
então propriamente o de Tocantins eom que cOl'I.'C pelo 
estado do Par•á nlé desagnm• no Amazonas. Dur·aulc todo 
SPU curso, de mais de 2000 kils., ,·ccebe nume,~osos trilnt
tarios, denl1·e os quaes ha a nÓta1· pela llHH'g'Cffi dil·eita; 
o Paranatinga , ·o Somno Granc(e e o Jlanoel Alves 
GT'ande, que SCJXU'a Goyãz do .Mm·anhào. Pela margcn1 
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esquerda, entre ouli'OS, o gt•ru1dc A1'1l{J'llfiJ'fl c o Ta
Cfl)~'1l1UI-". 

O Araguaya tem sua 01·igcm na SCL'J'a de CaJ"apó, 
com o nome de cmTcg-o das Duas· Pontes; toma depo:is o 
ele Cayapú Grande até J'eccbcr o rio dos. Dn~·•·eiro.,, cl'ahi 
po1• deantc o do Rio C ronde ate a foz elo l'e,·melho, e 
depois o de Araguaya. O seu principal l1·ibutario é o 
rio das Jiortes. 

:Mais õu menos a meio elo seu curso o A1·aguaya dhide
sc em dous braços, en ll'C os quaes fi ca a ilha do Bananal. 

O Gu~jará forma-se pel.u reunião dos t·ios 11Iujú, 
Acarâ c Capim; este forma-se dous rios Sut'ubijú e Ara
l'andcna e tem por maior arltuente o Guamú. 

U Içá ou Putum.ayo nasce nos Andes, perto de Pasto, 
na Colombia. Recebe o Jagua e o Caneaoia, além de 
outros. 

O Japurâ nasce com o nome de Caqueüí nos Andes 
Colombianos, na pt·ovincia de PoJlayan. Entre seus tri
bu la rios nota-se o Cancella, o dos Enganos e o Apaporis, 
q lLú l'eccbe o Tarahyras. 

O Negro, o maio L' anucnte da margem esquerda, nasce 
em Popayan, nos Andes Colombianos, cor11 o nome de 
Alto Gaainia com que cOr1'e até entrar no B1·asil, no 
lagar denominado Cucuhy, c d'ahi segue com o Je rio 
Negro até d~saguar no Amazonas, de1)ois de um cnrso de 
3ooo kilms, durante o qual t•ecebe g1·ande numero de lri
bulaJ·ios, cujos principacs são: o X.ié, [.-;sana, Uaupés e 
Marie ou J1Iurié :í direita; pela esquerda o Canabury, 
Preto, Branco e .Taupery. Os mais importantes, porém, 
sáo o Bl'anco e Uaapés. O Branco ven1 da SC'I'I'a Parima 
c é formado pelos t•ios Uraricoel'a e Taculrí i este recebe 
u Cotingo ou Cotin, que tc1n sna origem na serra Horui
ma. O Uaupés nasee na mesma 1·egião em que sahe o rio 
Ncg!'o; suas pontas extremas são o Tenor i e L~nhunlwn. 

O Urubú nasce na sct' J'a Pa1•ima e atraYessa o Iaga 
8araoti. 

O Jarnandá nasce na scr1'a Acaray; com esse nome 
corl'C até á afnucncia do Pratucú t01nnndo cu tão o ele 
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F'aro c Yac entrar no A mazmtas eom o non1e de Igarapé 
do Bom Jardim. 

O TJ•mnbelas nasce na serl'a Tumucumaque. 

Bacia Oriental 

O Gui'llf')" que separa o l'ará do Maranhão ; rccel>e . 
alguns tributarios, como sejan1 Uruaitn, Coroacy para
ná , Gurapy·una, Gurupy·nli1•in~ c outros. 

O Parnahyba nasce na seera Taguatiuga, nos li1niles 
dos estados do Piauhy, .Maranhão e Goyaz; em. todo seu 
curso de JfÍOO ]tils. separa o Piauhy do l\1ar·anl1ão e 
recebe á direita o Urussuhysinho, Urussahyasszí, o Gllr
gu..eia, Canindé com o Piauhy, o Pof:x com seus tributn-
rios Sa1nbito e ~Jocambira, o Longá. A esquerda reccl)e 
Q Balsas, que é o maior de todos. 

O S. J?rancisco uasce na serra da Canastra, em 1\1iuas 
Geraes , segue a pl'incipio ele oeste para lés te~ depois para 
o norte até receber o Rio G1·andc, depois l)aJ•n. nol'destc 
até L'eceber o pequeno rio Brigida ; d'alli muda p·ara sueste 
e n'esse ruJno segue até ent1•nr no Oceano depois de um 
cuJ•so avaliado ctn 2920 kils. Atravessa o estado de i\ li nas 
Gm·aes até receber pela direita o Yerde Çrande e á 
esquerda o Carinh.anha; corre depois 1)ela Bahia, separa 
esle estado dos de Pcl'llambuco e Alagôas e em segwda 
Alagõas de Scrgi pe. 

Seus afl ucntcs pl'incipacs sào, ú d:ireita: Pará, Parau
péba , Tapéra, das Velha!>, o maior de lodos , Jequitahy c 
o Verde Grande con1 o Yercle Pequeno, c outros. A 
esquerda: Bwnbuhy, lndayri, Abaeté, Paracatú, Ura
cuya, Uarinhanha, Corrente c Rio Gt•wlde. 

E n'cste l'io que existe u notaveL cachoeira ele Paulo 
A .. fJOnso, u 3Jo kils, acima de s uR f'oz. 

O Ttapicurú nasce na serra Tiuba , na llnbia. O lJara ~ 
gztassú na sce na chapada Dia1nantina, tambem na Bahia, 
e desagua nn balda de Todos os Santos. O das Coalas ou 
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Jassiape nasce na sel'l'a da Tromba. O Pardo nasce na 
serra das Almas, em :Minas. 

O Jequitinhonha ou Helmonte nasce na serra da Pedra 
Bedonda, em Minas, e depois atravessa o sul da Bahia; 
tem como afflucnles principRes o Itacan~birussú c Vetc
caria. Ao atravessa)' a serra dos Aymores, fol'llia a im
portante cachoeira do Salto G~'ande . 

1\!inas Geraos. - Cachoeira dos Arrudos. 

O Jl{ucllry· lin1ila a Bahia com Espirito Santo. 
O S. Jltatllezts nasce na serl'a das Saphiras, etn Minas, 

c atravessa depois o Espírito Santo. 
A Doce, formado pelos rios Piranga e Gualacho, em 

1\finas, corre depois pelo Esllirito Sanlo. 
O Itabapoanrt nasce na ser•·a Geral conl o nome de rio 

Preto, separa o estado do cspit·ito Santo do do Rio de 
Janeiro. 

O Parahyba do Sl!l nasce na scrr·a da Bocaina em 
S. PauLo, rom o nome de Parahytin8'a com que corre até 
recehe1· o Parahybuna, tomando então o de Parahyba, 
até entrar no Oceano. A principio COITC por S. Paulo na 
diL"ecção oeste, até á bal'l'a do Guammma, clcpois para 
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nordeste c em seguida p;ua Jéste, deHcJ•rvcndo ast-~im uma 
g1•ande cuevu si11uosn até cntra1· no estado üo Bio de 
.raneiro, quando recebe pela esqueNta o ·l'io do Sollo; 
d'ahi COl't'C pol' esse estudo até a barl'a do Parrth) ·bana, 
SCl)ârant.lO·O em seguida do de ~linc1s até J'("cebcJ• o Pira
pitiba, coJ·J•cndo (le novo cntào sómentc pelo Hio ele .fa
ncir.o. Dul'antc seu cni'SO elo cerca de 1000 Jdls. recebe 
muitos arnuc11tcs, sendo os principrtcs, cí. direita: o Pi
rahy, Piabanha, Paquequer c o .Doas Flios; ú escp10rda 
Pw·ahybana com o 1·io P1·cto, Pom,ba e J]u,.iahé. 

O lguape, nasce no municipio de Cm·ityha, no Pa1'ru.1á: 
corJ•e po1' este estado até I'Ccebcr pela di1·cila o rio Pnrdo 
e pela csquc,·da o ltapirr.puan e depois por S. Paulo. 
Seus p1·incipaes aCilueÍltcs são, á dir·eita, o Jacupil·ru1ga~ 
e a esqucPd", o Juquiâ. 

O ltajalu· é formado pela reunião do flajahy do Norte, 
do [tajahy do Oeste e do [tajahy do 8nl, que nascem na 
serra GCJ·al, em Santa Catharina; pe1·to da foz ecccbe o 
ltajah.y-1nirún. 

O Tq.banlo nasce na ser1•a do mesmo nome c lança.se 
na bah_ia da LagnnaJ tendo anles l'Ccibido á esquc1·cla o 
Capipary. 

O Aiampitnbn, pequeno rio que separa em pa1·tc Santa 
Catharina do RiQ Granel c do Snl; nasce na ser1·a Gcl'al e 
é formado pela J'ennião dos rios l'erde e Serlâo. Recebe 
as aguas elas lagoas Som h da. Torres e Forno. 

O Jaczzhy nasce na vertenle meridional da Cochilha 
Grande, no munícipio da Cruz Alta, no estado do llio 
G1·ande do Sul; corre a pl'incipio na di1·ccção gc1·al norte· 
sul até reccbc1' o Capané pela d.i,·eita, e depois ele oeste 
para léstc, semp1·e em caprichosas cun'as até lançar-se 
na lagôa elos Patos, com n qual confundc.se, e vai rlcfini· 
ti~nn1e11ledest~gua1' no Oceano com o nome de Rio Grande 
do 8ul, não scnJ.o poelanlo este mais <1nc mn verdadcü·o 
canal que commuuica a lagõa dos Patos cmn o Oceano. 
Antes de <'1llrar na grande lagOa, r.Lic apresenta tuua 
g1-ande dilatação ao banhar a. cicladc de POJ·to-Aleg,·e e 
toma o nome de Guahyba. Hetcbe nume1·o~os ::dUucnte~, 
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srn_do os principacs, á direita; lngaftr, lraccal'ahy, o 
mais imporlanlr , frapwí, Cnpané, Peqnir . .r, JJ. Jlarcos, 
}trancisqa.inho, Coruh>, Porteirinhn., Natos: ú escp.Lcrda: 
13utucarnhy, Pardo, ?"'aquru:;r, o maior r o mais cauda
loso de tollos os seus aftlucnles, o Cahr , Siuos e· Grm,a-
tohy. · 

O Camaquan nasce na cochilhn de S:mtf\ Tec·la. muni-

Ma.ra.nhào. - Typo d~s vapot·es da navcgaçllo flll\'iat. 

ripio de llagé, e desagua na lagôa dos Patos, formando 
3 harras; Grande, F anda c Falsa. 

O Jagúariio nasce no municipio de Bagé, junto á serra 
de Santa Tecla i corre um pouco (lc nol'lc a sul c depois 
<le oeste paea lés te, c -yai desaguar na lagtla l\1 i l'im, lendo 
l~:tnhado a eidade de Jaguarão. Ellc limita o .BI'asil com 
a )~epuhlicn. do Uruguay. 

O C'/wy, pcque110 nProio que lança-se · no Oceano e 
Limitn. mn pm·tc, pelo sul, o lll'asil com o n>-tarlo Or·irntal. 
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Bacia do Paraná 

O Parand, formado pela reunião do Paranahy~ba e do 
Rio Grande, é um magcstoso rio; e1n seu começo tem 
o nome de Rio Grande, com que corre até eneontrarwse 
com o Paranahyba, tomando então o de Paraná até rece
ber o Urugucv'" c cl'alli em diante o de rio da Prata, com 
que clesagua no Oceano, formando un1 vasto e mag[li(ico 
estuario. 

O Paranah,yba nasce na serra da Matta ela Corda em 
l\Iinas Geracs, corre pot· este estado até receber o Jacaré; 
cl'ahi em deante separa Minas ele Goyaz até á barra elo 
Aporé e d'esta até uniJ·-se ao Rio Grande, lirrúta ainda 
Minas com Matto-Grosso (r). 

O Rio Grande nasce na serra da Mantiqueüa, l\1:ina s 
Geraes; corre por este estado até J•cunir-se ao. Pm·ana
hyba, J•ecebendo diversos affluentes, sendo os principaes 
o das 1lfortes, Jacaré e Piunzh.J'", ú direita; A .. rzu·uoca, 
Sapucahy e Pardo com o Mogyguassú, e o Turco, á 
esqucrcla. Reunidos o llio Grande e Paranahyba, dão 
nascimento ao Paraná, que separa o estado de Matto
Grosso elos de S. Paulo c Paraná e ainda este da Rcpu
blica do PaPaguay e em seguida esta da Argentina, por 
onde finalmente corre alé unir-se com o U1'uguay, for
mando Cntão o rio da Pra la. 

Ellc cOrre sómente por terras do Brasil até o salto das 
Sete Quédas c d'a h i até receber o Iguassú só a margem 
esquerda é brazileil'a. · 

EntJ•c os muitos aJflucntes que L'ccehe, os principaes 
são, tl. direita: Cururuh;;r, 8ucuriú, Verde, Pardo., Ioi
nh.eima, Antwnbahy e Igua tem.y, todos em .M alto-Grosso; 
depois, já fóra do B1·asil, r·eccbe o Paraguay que nasce 
em um hrejal, no Mol'rO Velho, onde ha um grupo de 

(1) Hcccbc <i dit·eila: S .. Marcos, lérissimo, Corumbd, Jleia Ponte, dos 
Bois, Claro, Verdinho, Corrente e Apo,.e ou do Pei.,·c i á esquerda: IJou
rados, das Velhas 1 da Prata 
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·;'Iagóas, no centro do estado de Matto-Grosso, por onde 
COl'l'C até á Bahia Negra; d'ahi em dcantc separa o Brasil 
ela Bolívia até á foz elo Apa e depois continúa por terri
torio não .brasileil·o. Os primeiros afUuentes que elle 
recebe são os ribeiros }legro e Amolar, depois o 8. Lon
renço, que é o maior de todOs, e que nasce na serra q.a 
Chapada com o nome de rio dos Porradas, e recebe o 
Cuyabá, além de outeos. Depois do S. Lourenço, vem, 
como notavel o rio Apa, que limita o Brasil com a HelJu
blica do Paraguay (1) . 

Pela margem escruerda o Paraná recebe: o Donrados, 
11ieté, que tem sua nascente na S~r•·a do l\1ar 1 quasi na 
altura da ilha S. Sebastião, em S. Paulo, por onde corre 
recebendo muitos tributarios, dos quaes o mais impor
tante é o Piracicaha. Depois clelle vêm o rlgnapehy, o 
8. Anastacio, o Paran.apanema, quo nasce na serra de 
Paranapiacaba, em S. Paulo; corre por este estado até 
receber o Itara•·é, e d'ahi por deantc SC}Jara-o elo Paraná; 
o seu principal tributario é o Ti.bagy, no esLado elo Paraná. 
Segue-se o {pahy, que nasce na serra da Espe1•ança, estado 
do PaPaná ; pouco abaixo de sua foz está o famoso salto 
das ? Quédas, no Paraná; em seguida vêm o Piquiry, 
It-atú, S. Francisco, Jqjuygaassú, Piracahy e o Tgaassú 
ClLjas nascentes estão na serra do Mal', uo estado do Pa
raná e cujos principaes tributarios são; Timbó Chopim, 
Jangada e o Santo Antonio Gaassú, que limita o Brasil 
com a Republica Argentina. 

O Uruguay nasce na serra elo Mm·, enl Santa Catlla
rina, com o nome de Pelotas com o qual corre 'por esse 
estado até receber pela esqllercla o rio das Contas, ser-· 
vindo dahi em deante de limite ao Hio Grande elo Sul até 
receber, pela direita, o Canoas; desta conllucncia segue 

(1) O rio P1ll'agu:~y lem por trilmtal'ios pt•incipaes, a dii'Cita, 7\'egro ou 
Quilombo, Amolar, Sant'Anna, Sepotuba, Cabaçat, Sangrador- do Padre 
Ignqcio e Jaur1i, que é o mais importante; peia csquel·da entrmn: Bruma
dos, Anl. Gomes, Pari, Jaucodra, dos Bugres, Pacão, Jacobina, S. Lourer~ço, 
TaquaJ'Y, com o Coxim, Momlego ou Miranda e o Apa. . 
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eom o non1e de Uru~rua.:r, s·eparando ainda Santa Catha
rina do Rio Grande <lo Sulatóá barra do.Pepery-r;uasslÍ, 
e depois o ll io Grande do Sul da Hcpublica Argentina 
at6 receber o Quarahy, correndo finalmente entre. esta 
Hepublica e a do U1•uguay até unir-se ao Paraná e rormar 
o _rio d.n Prata. Hecébc muitOs aflluentes, cujos principaes 
são: C/wpecó, Pepery--guassú, que se1lara o Brasil da 
Republica Argentina; Agllapehy, Mirinay, Mocoretá e 
Gualeguaycluí, todos á margem direita. Pela esquerda: 
o das Contas com o Bm•1•oca~, o Cerquinha, o Touros, 
Uragaay--pllitan, ou Vermelho, Cebolaty ou 'l'uroo, 
Yjahy-gua.r.;sú 1 Piratinim, Camaqucun, [bicuhy, Qua
rahy, que limita o llrasil com o Estado Oriental; Ara· 
pehy, ·CJueguay, l{egro, Yi e outros; do APapehy em 
demite ficam todos no Estado 01•ientaL 
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DESCRIPÇAO POL/TICA 

NOÇÕES GERAES 

Posição astronomica. - O Brasil está situado entre 
5'I01 Lat. N. c 33'45' Lat. S. e entre 8'19'2611 Long. 01·. e 
Jo• 58' 26" Long. occ, do meridiano do Rio de Janeiro. 

Extensão. - O Brasi l é a mais vasta r·egião da Amcrica 
1\Iericlional ; o seu littoral, do cabo Orangc á barra do 
Chuy, tem. cerca de ;goo. kms. 

De N. a S. desde as nascentes do rio Cotingo, na serra 
lloruima, á t'oz do Chuy1 tem 4280 kms.; e J.c L. a 0., 
da ponla da Pedra ás nascentes do Java1·y, tem<\353 kms. 

Su perficie. - Occupa uma supcrficie de cerca de 
8.5oo.ooo luns. cruad. ; quasi metade de toda a .1-Unel'iea 
Meridional. 

Lim ites. - Ao N. com as Guyanas e Venezuela; a 
NE. , L. e SE. com o A lll)Dtico; ao S. com a Rcpublica do 
Ut•uguay; a SO, com a l~.epl1hlica A1·gcntina ; a O. com 
.as HcpLLhlicas do Paraguay; Uoli,,ia c Perú, c uNO. com 
a Colom1Jia. 

A linhn didsoJ·ia, C a scguin.tc , a principiar do norte: 1•io 
Oyapock e serJ'<lS de Tumucumaquc c Aca•·ay; rios Tacutú, desde 
sua nascente ~\tó a c:ontlucncia do lrcng ou Mahú, po•· es te acima 
-até sua nascente , seguindo d'ahi o diviso1· das aguas até o monte 
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Jakontipú, é o limite con1, as Guyanas (I) . Com a Venezuela a 
linba coincça na cabeceira p1·incipal do l'io Mema.dti e, s.cguindo 
pelo alto do terreno, divide as aguas que vão ao Guainia, perten
centes â Venezuela, das que co1Tem pa1·a o Cuiary, pertencentes 
ao Brasil. Esta linhn encontra o seno Capnri"O, considerado como 
marco natural. D'estc serro continúa pela diYisa sinuosa l]UC 

separa as oguas CJllC seguem p;u·a o not•Le das que COI"l'Cm para 
o sul, e passa pelo marco collocado no caminho que une o rio 
Tomo, afflucnte do Guainia, ao igat·apé .Jape1·y, al"llucnte do rio 
Xió. Segue d'ahi pela divisora das aguas até ás cabcceil"'aS do 
Macacuny e depois em linha reoln á margem di•·eita do 1·io Ncg•·o, 
em fl'cnle à ilha S. José, pt·oximo a pCdL'U fiO Cucuhy, e depois 
em rumo direito ao gt•andc salto de J-Iuj, no canal <lc i\[ulurarú, e 
d'ahi em linha •·ecla ao ser1-o do Cupi. Deste ponto segue a linha 
pela divisora das aguas, llnssando pelos serros lmcry, Tapura.
pecó e Curupira, c do extremo ot•ienlal dcsla serra a linha segue 
o I'umo norte, passando pelo alto da scrl'Cl Pal'uin:~, desconhecida, 
até o scl'ro >!VIashiaty e depols, em rumo O. L., pelo alto da serrn 
Pacarailna, passando pelo sel'I'O Piashauh~· c SCI'l'U ROI'llima. 
D'esta serra a·linh<t segne a sueste até ãs cahcceiras do Unamarú 
e d'ahi em N. E até ãs nascentes do Maltú. 

Com a Colomhia os limites nfw çstãq dcfi.nitivnmcntc fixados, 
mas ao que Lemos <Jjrcito é o seguirüc-: da cabeceira principnl 
do Memachi á cachoei l'a g1·ande do rio Jssana, depohs pela sei· r a 
A.I·ru·aquara, passando pela cachoeil·a J~u·apar;y, no 1·io Uaupés; 
desce pelo rio Ta.rally•·a e vai ao serro Cupaty, na confiucncia do 
Apaporis com o JO.JlUt'ã. 

Com o Peru a linha diviso1•ia é a seguinte: uma rcct..'l pat•tindo 
do rio Japurá, defronte da foz do ApapoL•is alé á povoação bra
sileira de Tabalinga, todo o rio Javary e depois uma linha 
sinuosa, desde o. nascente deste até o parnllelo de n grâos {2}. 

Com a Bolivia n linha determinada é a segninle: rio Pru·aguay, 
desde a foz do Apn até aos 20" 81 35 11 (3) de latitude sul, em ú-ente 
ao desaguadoUI·o da Bahia Negra, no mesmo rio, pelo qual sobe 
até um ponto, 9 kilomctros distante, em linha reata, do forte de 
Coimbra i d'ahi conlinúa por uma linha geode~il'a a encontl'ar 
ou.ll'o ponto a 4 kilometros, no rumo verdadeiro de 2•rr':ri' 1101"
dcste, do chamado Marco do fllndo da Bahia Negi·a.l)'ahi seguirá 

(I) Desde o rio Tacutú até o monte Jakonlipu ê o limite con a Guyana 
lnglcza, segundo o laudo arbitral do t·ei de llalia, de 6 de Junho de 1!)0~. 
Em virtude deste senlcnç,a perdemos a serra Cuano-cuano, oslCI'l'ilorios do 
Pii"ó.ra e de Amacú. 

{2) A situação d'csla ultima.linlta depende de accordo cnlre o llrazil c 
o PerU. ' 

(3) A<JUi principia o noYo limite pelo t•·atado de Petropolis de IJ ele :'\o
yerubro de Igo3, e termina na lagõa Ubcraba, para recomeçar mais adeante 
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no mesmo rumo determinado pelos limite s de 18?5 até 19"2' de 
latitud e <' depois para leste. por este paJ'ailclo até o a1•roio da 
Conceição, pelo ((llal desce até sua bocca na Iagôa de Cacercs. 
Sobe por esse desaguadouro até o meridiano (Jtte coJ•la a ponta 
do TamaJ·indeiL·o, pol' cujo J1arall elo de r8"54'' continúa pa1•a. 
oeste a coJ•tat• as lugôas Mandi01·é e Gualiyba Gt•ande, que filr·a
vessarü em linha recta alé o ponto C(Jttidistante dos dous mal'(:os 
da [ronteira de I8?5, ~eguindo até a entrada do canal Pe<lJ·o Se
gundo que l1oje so chama lambem. rio Pando. Da cntL·adu s ul 
deste canal ou rio Pando segue a linha até encontr·ar· a lngóa 
UIJeraba donde se pt·olongu ao exli'CIUO sul da Co rixa do Desta
comento, depois ti conl1uenciadas codxas de S. ~1athcus e Pei•indo 
e em linllltS l'CCtas llO mono da Bôa Vista, aos Qnatros: lJ'mfl os e 
á uaseentc pi·ütcipal do rio Verde, continuando pela alveo deste, 
do Guapo •·é e do Mamorê ntó á confluencia com o Hcn-L Dessa 
coullueneiu (rj seg11e pelo do !I.Indcira at.é u bocco do Abunan, 
sobe pot csLc ate a lat.iLlldC de ro•2o', segue po•· este parallelo, 
pnr·a leste, a enconLI'Rl' o rio llapil'l'll!l, ~6bc pol' este até sua nas
cente ]ninei pai. Desta nascente a lini.Ht segue I) C-io parai! elo desta 
mesma n~'s<'enle a Cneontt•ar, ::t oeste, o rio Iquil·y, segue por 
e~tc até suR origem e depois ao iga••apé .Bahin pelos mais Jli'O· 
nunciados n.ccidentcs do terr·cno ou por um a linha I'Ccta coui"Ol'
tll.c fõ•• muis con,·c•licnte. Da :nascente llo ig•J•'apê Bahia segue a 
linha por este até sua conflucncia no .Acre ou Aquüy, depois por 
este até Slta n.ascclüc, se esta não ficar em longjtud c mais occi
dclltat do c1ue a do õg• oeste de Gl•cenwieh, e em. segui<la pelo 
meridiano ela dita nascente até o pal'allelo H " e depois pal'a 
ocsLc, por esse pat·allclo até a l"•·onteira com o Perú 1 se o do 
Act·e correr; o1·a ao 110rtc ora ao sul do citado para.lJelo II", n1.as, 
se a oeste da reiedda IOI.lg'ilnde 6go o Acre corret· sempre ao sul 
do para !leio de u •, seguh·ú a f'l·onteira, desde- esse rio, pela lon~ 
gilnde de 6g• até o ponto de intersecção coru esse pal'allelo de 
II' e depois por elle até a fronteüa com o PenL 

Com a Republica (lo Paraguay: pelo alveo do r .io Pu a·aná , na 
foz do Igunssú até o salto grande das Sete Quedas; d'ahi pelo 
mais alto <la serra ele Mar.ncajú alé onde clla finda, segue em 
linha recta, ou que mais se appeoxime, pelos Le1·reno:; mais e le
vados :tté encontra-r a serra de Amtunbahy; continl1a pelo rnais 
aHo desta ser r•.a até ã princir>al nascente do l'io Apa c pelo ah•co 
deste até sua foz no rio PHaguay. 

Com a Republica Argentina: o rio Uruguay, desde a foz do 
QuaL·ahy a do Pep e l'Y·Guassú, e po1• este até sua nascente p .ritl
ci [)al; deUa segLLe pelo mais ai to do terreno a enconl!·ar a cabe
ceil·a pl'in.cipal do Santo Antonio, pol' este a.té sua foz no Jguassú 
e por eslc tLié sua conOuencia no Pa.1•anã. 

(r) Aqui recomeça a Jlovh fl·ontcim. 
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Com a Hcpublil'a do L l'ug-uay os limit~~i estão c~tnhc l ecidus 
delinilinlliJCnlc.: 1•iu Qnat·ahy, desde sua rot. ató <I bana de arroio 
da lnvcrtla•ln, pelo ftlwl 1jeg•w aLC a suu. n.ascCJ\lO; conLinúa pelo 
cutuc da t'OC'hilha do lluedo, passando junto ú no;s::sa tidade de 
Sant'.\nna elo Livramento, s egue pelo cuutc da cochiU:\ de 
Sanl'c\nna pa.;sando pelo monte do CcmiLcrio, até en<'unlnll' as 
nasccule:s do tu•roio S. Luü:, pelo •Jual segue até â suo bal'l'a no 
.rio !\eg1'o; l1'nhi por u111a J'Oela passando pelo .\ceguft ús mais 
altas veJ·lcules do Ul't·oio 1\Iinu, segue pot· este :.l.té Slll.l iJal'J'a no 
JagiHll'fto Chiet), pela utargem direita Ucslc até o Jagum·ão -c 
ab1dn .a mt'''IJCHJ direita d'e.:;tc até Hun foz nalagôa ~[it'im; segue 
}Jeln mm•g'('l'l'l. OC(·i.dcntul desta lagôn ató er aconLl'lll' o ;u·roio de 
S. :\ligLLel, pelo qual segue até ao scrL pr1sso g(•t·al, e d'ahi crn 
linha recla ao passo geral do ar•r·oio Ch ·uy, c por· C!:>lc alé suü foz 
·no Oeeuno (r). 

PopuJação.- N<-io ha dndos scg-u t•os pnl'::t. se calcn lar 
a pupulaçúo do llrasil. Tomando-se po1· base e J'e~.:ensca
rncnlo defeituoso de J872 que computou cn1 9·930.~j8 ha
hitanles, COIH exclusão dos selvagens, cujo numero foi 
calcula(la .em l milhflO 'pelo general Couto ele ?\lagalhàes, 
c o de J!)OO, podemo., avaliar a popula~ão actual, appt•o
ximadamente, em 2." milhücs de habitantes, o que dú ]mL·a 
den!"lidade :2;8 JWI' kilonlcli'O quatll·ad.o. 

Grupos ethnographicos.- A popula{,·i:Lo do _Bt·asil, a 
})J•iacipio composta de tri])US indigenus,agoL'a confinadas 
11as Jlorcstas ou aldcadas em llequenos nucleos em dill'c
l'Cntes e~tados, c.:ompõc-sc hoje Ucsscs indigcnas, de bJ·au
cos de OJ•igrm curopéa, de neg1·os- e de mestiço~, re!:ml 
tanlcs elo crusamento dl' hr<mcos com_ negr·os, como 
tamlwm com indios; são clles que fonnam tulHt g-ranUc 
lHlL'lc da população. talvez a mnior. 

A J)l'edonl.inancia, poi'IJm, peL·tence .ú raça hl'ancn ou 
~auc.asea. que eomlli'C'hendc brasileiros c filhos tlc oulraS 
naçües, princ:ipalmcnte cuL·ovéas, c esllccitllmcnte Je 
Portugal. 

A raça negra, de ot·igem africana, e inLroduzicltt no 

(1 ) Pelo tJ·atado de 28 d{' OutubJ'O de lf)09 o lkasil deu á ltcpublica do 
Uruguay o condomin i o Uo l'io Jagmu·:lo c da lag-úa l\Ji.l'im. 
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Brazil como esct•a.vn, por sua l'Obustez, sobriedade e por 
ser oriunda rlos climas ardentes da A'I'L'icn, foi empt·eg:ada 
desde logo especialmente nos scJ·vi~·os da lavout·a. Por 
este fnclo clla concentrou-se -pa,·ticulnt·mcnte em certas 
zonas, como S. Paulo, Minas, H.io de Janeiro, Bahia e 
l)ernambuco. 

A raç·a lndigena, ou os ir1dios, como vulgarJncnte se 
chama, acha-se m.nis especialmente no inlcriOJ' do paiz

1 

Pharol á ent1·ada da Bahia de Todos os Santos. 

vivendo nas norcslas vjl'geus, ou então em aldeamentos. 
Os indios, como se disse já, foran1 avaliados' pelo ge

nera l Couto de 1\Jagalhües, em um miiLào de individuas, 
mas ao certo não Se pôde renJmenle dizer quantos são. 
Elles fm·manl ull\ gl'undc numero de tribus, e, segundo 
d'Orbigny, pcc'lcncentes todos a uma só raça, a hrazilio-
gnaPany. · 

:l\fartius, porém, .divide os incligenas hrasilei,·os ern 
duas grandes familias; a elos Guaranys e a dos Tup]·S, 
as quaes se filiam. todas as tribus, qne

1 
seg·unclo elle

1 
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acham-se distribuídas em mais de 25o hordas, formando 
8 grupos ele linguas'ou povos, qne são: os Tupys, os Gés 
ou J(rans, os Goytaca:es, os Crens ou Guerens, os Gul1.s 
ou Cócos, os Pa.recis ou Pare:v,is, os Guaycurús ou Len
f50as c os Arualcs. 

Nos Tt!J!J'S distingue 5 gl'llpos : Tupys do Norte, do 
Léste, dp Centro, do Oeste e do Sul. Os tupys ~o Norte 
vivem no norte elo Brasil, em quasi Lodo ovalle do Ama
zonas, e no littoral, sct·vindo muitos dellcs de pilotos 
entre Pará c ~laranhão; a cJics filiam-se os indios Ja
mnndús, Jundiahys, Omagnas ou Cambebas, Pariutins 
e outros. 

Os Tupys ele Leste, que são os vet•dadciros Tupinam
bás, viviam na costa, desde o Amazonas até Santa Catha
rina; hoje, porém, 1nui reduzidos, são encontrados em 
poucos lagares de Sergipe e nas margens do S. Francisco; 
pertenciam a este grupo os Tamoyos, 4fupiniqllins, Tu
pinâs e os Ohacatuâras, que fm•1navam as maiores 
hordas. · 

Os Tupys do Centro vivem no interior e são encontra
dos principalmente entre o Tocantins c o :Madeira c dedi
cam·se algum tanto á agricultura; a elles filiam-se os 
Apiac{ls, os Tapanbonas, Tapirapés, llororós e outros. 

Os Tupys do Sul, ou Guaranys, occuparam outr'ora 
grandes regiões elo Rio Gt·audc elo Sul c Pat·aná; hoje, po
réÍn, acham-se muito redUzidos em numc1·o no Brasil e 
seus descendentes em grande pc.ute estão civilizados. Os 
jesuitas conseguiram ald.cal-os c com elles fo1·mar as mis
sões orientacs; os 1\iinuanos, os Patos, os Guanhnnás, os 
Pinarés, Biturunas, GuaPapuavas, etc., pertenciam a esse 
grupo . 

..Enü·c as regiões occupadas por estes diO'erentes grupos 
existem diversas hordas 1 taes co1no a dos Gés ou Krans, 
nome gcncrico sob o qual Mal'tius reuniu os crue vivem 
entre os Tupys de Lés te e os Tupys do Centro; a esse 
g1·npo perlcncem os Cayapós, em 1\i~Llo-GI'osso; os Cha
vantes em Goyaz; os Chcrcntes do Piauhy e outros . 

Os Goytacazes, gn1po numeroso a JWincipio, mas hoje 
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Jnuilo J•cduzido, viriam pela costa, entre o Hio de Janeiro 
e Bahia; delles cxislem os Coropós, os Goyanazes, os Bu
grcs e alguns outros. 

Os Crens, g1·upo ao qual pertencem os A,ymorés, co
nhecidos desde o principio do seculopelo nonre de Boto
cudos, ÚlClios barbat·os, crucis mesmo, que oppuzetam-se 
tenazmente ao desenvolvimento da colonisação desde a 
descobci·ta do Brasil. 1Llles vh'em ainda no Espirito 
Sanlo, scm1Jrc reft·actados ú civilisação. 

Os Gucks ou Cócos ro,·mam clillerentcs c numerosas 
h01·das de iT1dios espalhados em alguns estados, como 
Bahia, Pcl·nambuco, H.io Grande do NoJ~te, Cear::í. e no 
va1lc do Amazonas, como os Macuris, do rio Branco; os 
c~riays, do rio Negro; os Passis, do Jap~I'ú.; os Arecunas, 
Manáos , Bal'is c outros muitos assim como os Cayriris, 
Sabujás, Pimenteiras, etc., selviculas das sert•as Borba
rema, Ca.ytiris e outras. 

Os Parecis ou Pm;exis formam hordas que vivem dis
persas pelo estado de Multo-Grosso; entre e lias h a a dos 
Parecis proprios, a dos Guachis, a dos Cabixis, a dos Ba· 
curis, etc.; em geral são de bõa indole, dedicam-se ú agPi
cultura e comme)·ciam cóm as povações proximas. 

Os Guaycurús, denominados Lengoas pelos hcspa
nhées, vivem nas planicics c são notavcis cavalleiros; a 
região por elles occupacla é o Grão Chaco pa.raguayo. A 
csla lribu filia-sc a (los Guanús, que viYem en :\'!alto
Grosso; s;_'ío doccis, fallam CJU geral o p01·tuguez e dedi
cam-se ú ag·,·icultura. 

Ha ainda no Brasil tun notavcl grupo indigena, cujos 
individuas são considerados os mais bellos typos dos abu
rigcncs da An-.ericado Sul; são os Coroados, classillcados 
cn ll·e os .G uatós ; elles vi vem em Mauo Grosso. São dota
dos de gt·ande força muscular, notavel dcsen\·ol~mcnto 
intcllectual e de inclole pacifica. 

Descripção de littoral. - O !itlot·al do Brasil, com 1nna 
cxtcnsi:io de cerca de 7920 kms., estende-se desde a foz do 

2. 
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Oyapock á bar1·a elo Chuy, apresentando gT:mcle numero 
de bons portos, alguns mesn1o exceJlentes. 

Em seu exlt•emo norte está o cabo Orangc, perto do 
qual dcsagua o I'io Oyapock, que serve de limite natural 
com a Guayana Franccza; desse cabo para o sul encon
tra-se successivamente o cabo Cassiuoré, o estreito de 
1\{aracá, que sepa1·a a . ilha eles te nome do continente, o 
cabo N01•te, o aJ·chipelago de Marajá que fica na foz do 
gL·ancle rio Amazonas, e cuja ilha priHcipal f': n1aior é a 
rnesma Marajó, onde encontt·am-sc os Iag·os Arary, A i·uan 
c Al~~apào, além ele óutros. Depois vem a ponta Tijóca, a 
babia Curuçá, o porto das Salinas, as de Caeté c l)riá
Unga e a foz do Gueul)Y; nesta parte a- costa é hãb:::t, 
pouco recOJ·tada, cheia ele dunas c bordada ele pequenas 

i lhas. Perto da I'Õz do Gurupy acl1a-se o cabo do n1esJno 
nome e em seguiJ.a um grande numero de ilhas entre as 
t}_uaes a de S. João, perto da bal:tia ele Turyassú, onde 
desagua o rio do 1nesn1o 11omc, a l\fangun('n, as bahias de 
CabQilo ela YeU1a e a Oumá, a hella ii!IG de S. J~uiz, scpa.
t•n.da de continente pelas ]labias ele S. Marcos, onde entra 
o rio Mear.im~ e a Ue S. José) onde dasaguamo ltapicurú 
c o l\1unim; vc1n depois a ill1a ele Sant'Anna, o Pit·ü'i c a 
HUsa, a bahia elas Prcguiç·as, onde entra o rio eles te nmnc, 
e a de Tutoya. Da ilha de Sftnt'Amul até á bahia ele Tu-

- toya a costa é baixa, csteril e com o as11ecto ele pannos 
estendidos, po1· isso chamacla,Lençócs (1). 

D'ahi por dem1te encontra-se a foz do Pat'nahyba, rio 
que clcsagua vor seis boccas principaes; ahi cxistcn1 al
gunlaS ilhas, notando-se a GI·ancle; e 1nuitas bahias, co
mo a citada Tutoya, a Cana rias e, mais pa,~a o sul, a de 
AJnaPt'açào c a Timonio, donde, até ú ponta do Touro, a 
costa apresenta-se ele gntncle monotonia, scn1 accidentes 
nolaveis, pocleuclo a11enas citar-se a foz do Jaguaribe, o 
porto da Fortaleza, a foz de Mossoróe a bahia deste nome, 
a foz. do Piranhas ou Assú e a ponla do Toul'o, perto da 
qual desagn;;t o pequeno rio do mesmo nonte . 

(1) Yapeus. 
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Em seguida encontra-se o calJO S. Hoquc, o porlo do 
}\7ata.l, na t'oz do Potcngy~ a ponlu Kcgra , as hahias For
mosa e T1·ai~·üo, n foz do Pan1liyba do Norte, o cabo 
BL·anco, a IJOHta da Pedra, cxlrcmo oriental do Brasil, a 
bclla c l'ci'Lil ilha de llamaracú, junlo :i cosla, e a babia 
do HccifL•. E ' aqui que sob1·csuhc o extenso e esl1·cito 
ban('O l!CCOI'al, que pf>iiH:ipiando muito mais ao norlt•, no 

l'anorama do Rio de J:mcil'o. 

CeaL'<Í., OJ·a approxima-sc} ora afasta-se da costa, prolon
ga11clo-se ntó ao snl Ja Bahia, sem deixar cntretanlo de 
o1Tercce1' muitos pontos de l)assag-em ús emharca(·ões. 

Do H ceife pa!'Q. o sul h a a notar-se ocaboSão Agostinho, 
a foz do Ipojuca, a ilba de S. Alcixo, a foz do Una e a do 
Pc1·sinunga, a hahia Jar·aguá , o rio Col'nri_pc c o muges
toso S. b',·ancisco, u1n dos grandes 1·ios lJI"asilcit·os , con1 
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a sna esp lendida e imponente cachoeira. Paulo AflOnso . 
Vem depois os ri os Coti ndiba , \ .,.aza 1lãi'I'Ís e Heal , o cabo 
S. Antonio que fecha por l és te a cn tJ·ada da Jnagnifica 
bahia de Toclos os Santos1 onde dcsagua o do Pm·aguassú 
c onde existem alg-umas il11as, destacand o-se, logo na en
trada, a Itaparica. Pal'a o sul está a ilha Tinharé ou o 
1\JoiTO de S. Pau lo, a Bo~1leha, a bahia. de Camam.ú, o rjo 
das Contas, a hahia dos Ilhéos, a de Olivenc;a , o rio Je
<JUCtinhonba ou Bclmonlc c a habia deste nome, a de San1a 
C1·uz, a Pmto Scgu1·o, a ponta J oaccma, pcl'to do monte 
Paschoal c elos reei fcs de Itacolomi. Continuando a se· 
guir-sc a costa cnconl!·am-sc os Abrolhos, g rupo de pou
cas ilhas, a foz do :Mucu,·y , a do S. ~falh eus c a do I)oce, em. 
cujas margens" h a muitas lagõas; a ba1'J'a do Sauta Cruz, 
a bahia do Espidto Santo, o rio Jacú, hahin. Guarapari, 
ponta dos Castelhanos, bahia Ben evcntc, rios Itapemc
rim, ltaba])Oana c nJgumas ilhas proximas ú costa, como 
sejam as Guarapar·i, a Escalvada c a FI·anceza.. Segue-se 
d epois a bal'l·a do P aeah yba do Sul, o cabo S. Thomé, a 
baiTa do Macahé, pro-ximo á qual estão as ilhas Sant'
Anna; neste pequeno trecho o terreno é em gm·al alaga
diço, cheio de pantanos e hgôas, senda des tas a principal 
a Feia. E m continuação acham-se a ban·a do S. João , o 
<:abo dos Buzios, a ponta Criutinosa c o cabo Frio, haven
do por abi muitas ilhas, entre ~s (p.wcs a Ancora, Breu, 
Comprida, Papagaio c Cabo Frio. Dalli por diante a costa 
é haixa, <.u·enosa c cstcril , com algumas Jagõas, notando· 
se as ponlas Negr'a c de rtaipú, proxima á entrada da haJiia 
do Hio de Janeit~o, a. tWimcira do mundo em gi•andcza, 
b cllcza e seglll·ançn; em f,·cote a e lia fi ca a ilha Ha.sa e 
para o interior muitissimas ilhas; ao l.aclo occidenlal ela 
barra elevn-sc o Pão d.e Assucar. Deste ponto segue a 
cos~a a mestna direc\·iio geral que linha desde Cabo F l'io, 
o pamllelln 23, até á pedra do llelogio, a1wesentando en
lào uma gl~anllC rcenlrancia fechada ao ~n lllC la restinga 
de l\laramhaia c ouLras menores i'oJ·mando bahias, como 
.l\lungara liba , Angra dos H.ei.s, Jacuac.a ngaj onde se deu a 
CXJ1lusüo do COlll'tu:;:ndo Attaidabam, a G nU1clc, Paraty alé 
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á ponta Cairoçú; é ahi que se acha a bella ilha Grande e 
üntras. 

Continuando a costa agora na direcção S. O. ainda be!h 
accidentada, apresenta a bahia de Ubatuba, a ilha de S. 
Sebastião, sepa~~aJ.a do continente por um largo e pro
fundg C<Ulal, onde ha um excellcnte anco1·aclouro; ha por 
abi muitas outras ilhas menores, como a dos Porcos1 llu
zios, Victor-ia, Tocrue-Toque, Trigo, Alcatrazes e depois 

Snnta-Catbarina. ~ Porto de S. Francisco dcr Sul. 

as bahias de Santos 1 de Iguape e a de Cananéa, ficando 
entre as duas ultimas o chamado Mar Pequeno. 

Mas para o sul abre-se a extensa hahia de Paranaguá 
com a ilha do Mel logo rui eufmda, que divide a bana 
em 2 canaes, e ern seguida a bahia de Guaratuba 1 a 
grande e bella illla de S. Francisco cmn o cabo João Dias , 
e a hahia de seu nome; continúa costa muito accidentada 
aLe o cabo de Santa Martha Grande, havendo neste trecho 
grande numero de pequenas ilhas e a grande ilha de 
Santa Catbarina, separada do continente por um longo 
braço de mar, denominado Estreito; h a mais a nota•· a 
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ponla Ilapocoi·oy, pal'::t o sul da qual fica a hnhla de Tta
"'jah~·, na hart'a do r-io do mesmo nome; a das Ga I'Oupas, a 
de Tijucas. onde desagua u 1· io dt1 seu nome , a de hnbi
tuba, perto da l)Onla do Jnesrno nomr, c a Jc Laguna. 
n·ahj pot• dcanlc apresenta a costa certa monotonia até a 
barl·a do i\lampitu.ba, para seguir-se ininLCJ•rompida
mente, até a ba1·ra do Chuy, uma zona complel;uuenlc 
arenosa, cl1eia de cómoros e de dunas, que ho1·dam todo 
litto1·al <lo 1\io Gl'andc do Sul, o estado mai s mel'idional 
do Bt·asil, JittoPal esso cheio ele lng-ôas e l'ormando até á 
ba1'1'a do Bio GJ·andc, unica abet·lm·a que em tódo elle 
existe, uma espccic de peninsuta qac scpm·a a g1·andc 
lagoa dos Patos do Oceano .• 

Estructura physica. - O estudo geologico do B1·asil ~ 
de dat..'l 1'eccnte o ainda muito incom11lcLo, por isso pouco 
se 11oderá dizer a este respeito. 

Diversos investigadoJ·cs fizeram estudos llarciaes do 
só]o brazilei1•o sem enteetanto chegárem a cstabeleceL' uma 
divisão acceitavel; foi só quando Hart baseou esse cstuclo 
na paleontologia que a geologia do Brasil se fundou; a 
Hal't seguiu-se o illustrc professm~ A. Derby, que muito 
tem concorrido 11ara o conhecimento do noso paiz. 

Sabe-se C[ue o sólo do Brasil consta em gc1·al de rochas 
mctamol'phicas, de que são constituidas quasi todas as 
montanhas, e c1ue ~obre essas rochas assentam diversos 
terrenos que val'ianl de nntut·eza e extensão, conforme as 
regiões, alguns abrangendo iJ.reas dilatadas. 

Esses terrenos A DedJy os classifica nos seguintes : 
laurenciano, haroniano, silzu•iano, de(JOn iano, carboni
bero; triassico , crelaceo e.qaaternario De todos elles va
mos dar uma idéa ge1'Rl em rcLaç-úo ao llrusil. 

Laurenciano.- A este terreno Hart rcreriu as rochas 
altamente crystallinas, como o granito, s,vc'nilo, g"l)eiss e 
micascldsto c a isso foi le-vado pelo achado do ]~oozon 
canadm1sc, f'ossil cul'acteristico desse lCJ'I'CilO. 

I ~' na serl'a do i\lar e na rla 1\Janliquejl'a CLUC essas ro
chas apresenhun o seu nlClho1· c maior dcsenYoh·imento, 
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notanLlo-sc especialmente na pt·imcira o granilo-gneiss, 
que constitue os "'imborios e agulhas nas suas paPtes mais 
elevadas, emquanto que na :\lantiqueira predominam o 
gneis-schistoso e o micaschisto. 

Huroniano.- As rochas que p1•edominam neste ter
reno sào quaJ•lzilos, schistos, minc1·eos de ferro e calca
reos que constituem em grande parte as serras do Espi
nhaço, :Malta da Corda e as montanhas de Goyaz. Este 
mesmo s~·stema huJ•oniano apparece t~llnbctn, conjuncta
m.cn te com o laurenciano, no chapadüo lnontanhoso do 
sul Uc l\liuas, na pa1'le meridional das scna.s da i\lanti
queira c do l\Inr, nu j)ai'tC accillcnlada do valle,c.lo alto 
Paraguay, e gcraln1ente 110s vallcs, em todas as parleti 
c1n que as rochas metamorphicas fundan1cn tacs são ex
postas ú vista llCJa dcü.udaçào. 

E' na serra do Espinhaç·o e tamhcm na do Jvlm· que se 
encontra um lnicasehisto elastico c nexivel chamado ita
columitn, denominação -proveniente Jo monte [La('olumi, 
d·onde clla procede; juntamente com cllc appareco o 
ilaberito, o fcuo micaceo c tamhcm o tapanlwacanga 1 

nlinC'rcos esses q uc sào cnconl!·aclos em muitos 1oga1·es 
dus chapadas interiores. 

O S~'Slema laurenciano contém algumas camadas de 
minereo do fL•J•ro , pouco om·o e po11co marmorc, mRS em 
compensaç;"w oll'crrcc ahundancia de pedras preciosas, 
como c1·~·solita, o.g11a m;_u·inha, tnrmn_lina, ametlrysta, 
audalusita, tJ·ipJwna c outms, assim como l'icas jazidas 
de g1·aplliLo. O syslema huronjano é, pol'éna, mn:ilo mais 
rico c os seus hol·izonlcs mineralogicos st1o lllHito mais 
exlCilSOS e Val'iados; elle contém ferro em g1·andc abuu
dancia e de superior qualidade. l'icus jazidas de ouro, 
mina~ de Louazio, cliamclntcs nas allnviõcs que o co
lrt·em, ele. 

Estes dous tel'rcnos, laurenciano e huroniano, Del'h,v 
considera como divisões do terreno m•r:heano. 

Siluriano. - Este Lerl'eno abl'aoge as regiões norte de 
11inas, na scJ·ra do Espinhaço, e a ccntl'al da Buhia; é 
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representado por exténsas camadas de grés, que é un1 dos 
elementos geognosticos. Segun<lo Dcrby a elle pertencem 
provavelmente a parte meridional da serra da Manti
queira, ao sul de S. Paulo e Paraná, o norte da Bahia, 
Sergipe e parte do planalto central, a léste de Espinhaço, 
onde se notam grés, schistos argillosos e calcareos. 

Devoniano e carbonifero. -Estes terrenos eslendem
se por grande parte elo chapadão do Paraná, sendo ahí 
representados por extensas camadas de grés, schistos 
argiHosos e calcareos. O terreno clevorriano abrange un1a 
grande areanos campos geraes do Paranú, emquanto qneo 
carboni('cro occupa parte do occid_ente do Paraná, sul e 
centro de S. Panlo, Santa Catbarina, na bacia de Tubarão 
e ontros Jogares, Hio Grande d_o Sul, onde notam-se as 
minas de carvão de pedTa elo arroio dos natos e de Can· 
diota. A estas chias séries, devoniana e carbonifera, refere 
d'Orbigny os terrenos situados ao longo das m;;trgens 
amazonicas do planato e, especialm_ente, ao carbonifero 
as crunadas adjacentes á barra do <;iuaporé, que muito se 
assemelha ás da bacia carbonifera da Bolivia oriental. 

Estes tres terrenos silurian~, devoniauo e carbonifero 
são divisões da época paleozoica. 

Triassico.- Quanto a este terreno suppõe-sequecom~ 
prehenda parte de Santa Cathariua e o oeste de S. Paulo, 
Paraná e lU o Grau de do Sul, po'rque as rochas de grés que 
ahi se apresentam, associadas a numerosos cliques e len
çóes detrapp amygdaloide, assemelham-se muito, não só 
pelo aspecto, como pelos mineraes que contém, aos terre
nos triassicos da Europa e da America do Norte. 

Cretaceo. - Este terreno apparece em Pernambuco, 
llahia, Alagôas e bacia do Parnahyba, no grés e schisto 
argilloso 1 onde se ten1 encontrado f os seis caracte1•isticos. 
FOI'IJlações cretaceas encontram-se tambmn no littoral, da 
Bahia para o norte, tendo sido tambem encontraclas em 
Ser·gipe, Parahyba e Pará , sendo as camadas de origem 
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marinha abundantes em moJLuscos. No alto Amazonas 
Lambem existe esta IOrmac;flo. r 

Estes dous terrenos tdassico e CI'Clacco,~ süo partes da 
época mezozoicã. 

Tercinrio. - A este tetTcno suppõe-se pertencer· os 
v alies do allo Pat·ahybae Tieté e diversas t•egiões de Minas, 

Os rochedos de Yilla-Velha (Estado do Jla,•anà}. 

eomo attestam os depositas de agua doce, ond.c se tem 
enconlmclo linhitos; no alto Amazonas cnconti·am-sc 
depositas Lerciados na fronteil'a do Pcrú assim como for
mações Cl'etaceas no Pm·ús. 

Quaternarío. - Os terrenos quaternados occupam 
uma gt'ande area da dept·esstw amazon:ica, bem como 
paete da del)ressào 1)araguaya , e n]Jtlal'ece nos pampas 
conjunctamente com forma ções tercüu~ius. Esses ler•renos 

3 
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sfw rept·esentados porUepositos fluviaes e· lacustres, e por 
uma camada terrosa a fiôr elo só1o que cobre grande parte 
do planalto. Nào ha depositas glaciaes no Brasil, assi nl 

como ni\o existem volcões. 

Aspecto physico. -A 1naior l)arte do ·paiz consta de 
um planalto de 3oo a 1.000 metros de a]tura, limitado no 
norte e a oeste pelas grandes depressões continentaes do 
Amazooas e do Pal'aguay, quasi unidas por meio do vali e 
do Macleü•a e ele seu tributaria o Guaporé. Comprehenele 
tamben1 IJal'te do planallo da Guyana, a maior parte da 
depressüo do An1azonas e parte superior da do Paraguay. 
A estas quatto divisões ainda h a que juntar uma região 
1nariti ma comprehendicla entre.o Ocea110 e a beit~a oriental 
elp gl'anelc planalto brazileiro (1). O interior, opulentã
mente banhado l)elo Amazonas, pelo Paraná e pelo Para
guay e seus afíl uentes, é, em g1·ande parte, plano e só 
v.graclU.almente eleva-se para o littoral (2). 

Embora representem-no geralmente como montanhoso, 
])la nallo brasileiro consta em graneleparte ele chapadões 

profundamente excavados pelos valles de numerosos 
rios (31. 

O littoraJ, bastante extenso, possue alguns 11ortos de 
JHimeira ordem e grande nu mero de enseadas e ancora
douras e pará elle correm 111uitissimos rio.s. 

Clima. -O Brasil, situado em grande parte entre o 
Eqnado1' c o Tropico Uc Cnpricornio, por sua grande 
extetlsão, superficie e condições topographicas c geolo
gicas não póde oll'ereeet' um clima unico; por isso é varia
Yel segu11do a latitude c circumstancias locaes. Não ha 
dill'eeeoça baf;tantc pronLincüula entre as quatro estações, 
prcclmninando em ge1·al as estações chn vosa e secca. No 
norte é quente, p)·incipalmcnte no Pará e Amazonas; ao 
sul é temperado, notavelmente, no Rio Grande, Santa Ca-

(1) \Vappcus-Geographia physica do Brasil. 
(2) Sellin-GeogTaphia ~;et·al do Brusil. 
(3) \-t:'appeus 
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tharina c l)ai·anô. , onde as C[uatro estações se su,cccdcm 
mai s distinctamente. No interior o ca lor e por vezes 
excessivo. 

Em geral, porém, é saudavcl, c, segundo a OJ)Íniilo do 
Dr. Sigaud, 
o clim.a do 
Brasil 6 con
siderado o 
melhor das 
p1•jn c ipac s 
r eg iõe s elo 
globo, estan
do para as 
duas Ame
ricas como a 
Italia para a 
Euro]1a. 

Producfão. 
- O Brasil 
contém em 
seu sólo l'i
quezns i ~n -
1ncnsas e 1 n
numeravcis 
thcsouros. 

Em qual
que!' dos t1·es 
rcino.s da na
tureza cncer -
l'a productos Ser·ingucira. 

admiravcis. 
O reino mineNtl apresenta ricas pechas preciosas, como: 

diamantes, csmel·aldas, rubins, saph~rrus, topazios, bc ryl
los, zlrcontt.os , eu clasas, granadas, amelhistas, agathas, 
ct·ysolitas, agi.ta n"lat·iuha, turmalina verde c vermelha, 
anelai usita e ouLras. 

I-la muitos mineraes metalüferos, como sejam: fert·o de 
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·cxcellcntc qnahdatlr,ouro, prata, cobi'C, chumbo, JÜatina, 
antimonio, manganez, tnm·cut~io, bismutho, etc. 

Existem tambcm muitas nlinas de ca1·vão de ped1·a, 
enxol're, salitre, argil las de todas as cspecies, calcareos, 
cxccllentc granitO", bellos marmores) jaspe, prophyrio, 
diol'ito, cyenito, grés, etc., assün cou1o monazitos que são 
encontrados nas areias do littm·al c de alguns rios, espc
ciahnente nos estados da 13allia e do Espirilo Smito. 

Flora. - CortaUo IJOt' inn umeros rio ' e cobeL·to de 
extensas florestas ' ' irgcns, o seu sólo é dc~uma fe•~acidade 

admiravel. 
O I'Cino vege.tal é riquissimo Lambem e u'clle_encon· 

LJ•am·SC ex.cellentesn:fadciras de construcçáo : como cedro, 
jequilib<-í., massaranduba , genipapo, canclla , pau-brasil, 
Louro, guarabú, vinhalico, i pé, angclim) angico, piquiá, 
itaúba, grapiapunha , baJ'aúna, canjcJ:ana, cabl'iuva, 
tajubú, puracaúba, tapinboam e muitissimas outJ·as. 

Ha lambem excelleotes plantas.oleosas, como o amen
doim, ocoqneiJ•o commum, o dendé , oindaiá, o jeribá, etc; 
m.edicinaes, como salsaparrilha, g-mu·nn{l, a baunilha, 
il)ccacuanha, qtt1na, ele.; resinosas, como jatobá, o 
angico, eLe. A tiiHural"ia encontra o anil, tatagiba, urucú, 
o barbatimão, o guarnbú, etc. 

Yal'icd.adc immensa de plantas le.x~lis, como a piassaba, 
tucum, lucumam, mucajá, etc. 

Como plantas uteis im.po•·Lantes 1 além das já citadas, 
ba ainda o castanheiro, a sapucaia, a scrjngueira, d 'ondc 
se extrahc a borracha, o cacoeiro, VlHicdade enorJlle ele 
palmeiras: miriti, hul'iti, j•Jssára, inajá, etc.; a barri
guda, assim chamada po1·que a meio de sua altu1·a, e sem 
lei' deitado galho algl1Th cngeossa e fórma uma barriga 
de cCL'Ca de tres mell'OS de diametro, e d epois vai decres
cendo para cima; sua madeil'a"--é muito leve e póde ser 
empregada como cot·lif;a. 

Fauna. - No reino animal apresent..1. Lambem muit_a 
val'ieclade, sendo a fauna do ]J,•asil caJ·actcl'isada pelo 
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gpancle nume1•o de especies da 01·dem dos edcnlados, que 
são representados pela preguiça, lalú c tamanduá. 

Notavcl tambem é a ordem dos roedores, a crue perten
cem os ralos e carnondongos, a capioara, que é o maior 
roedm· conhecido, a paça, cu lia, coelho, preá. 

Ha g1•a.ndc variedade de quadrwnarw.ç, como os m.aca
cos, micos, etc. 

No Brasil não h a, como no velho conlinen te, esses ani
maes corpulentosede.exh·ema ferocidade, apenas podendo 
citar-se a onça, pintada a preta, a quo vulgarmente se 
chama tigre c o pwna ou leão sem juha, pouco fero~ e que 
gerallnente só faz mal a pequenos animacs. 

Como auimaes uteis, possue o boi, carneiro, cab1•a e 
cavallo, que foram introduzidos no paiz. O ceri!o, ele que 
h a duas cspecies principacs, oeado galheiro co carnpeiro, 
é indigena. 

Muitos outros anima.es existem nas mattas e florestas 
brasileiras, Jlodendo citar·-se, entl'e outros o topir ou 
anta, ele COUI'O extt·emamente duro, o caetetzi , a irára, a 
jagtwritica, etc. 

Ha tambem g1·andes variedades de aves; umas notavcis 
por seu bello canto, como o sabiá, patatiba, cardeal, pin· 
Lasilgo, bicudo, nhapirn, etc. ; out1·as po1· sua hclla plu
magem, como as aráras, papagaios, piriquitos, tucanos, 
tangarás e o lindo e delicado beija(lor. 

E' nota vela- arapong-a oufe,.,·iero, pelo grilo estridente 
que solta e que assemelha-se tl. pancada do martello na 
bigorna. 

Como excellentes peças de caça ha ojacli, jaculinga, 
perdizes, inhamb1ls, macucos, etc. 

Nos banhados e nas ma1·gens dos l'ios e lugõas encon· 
tt·a-sc a garça, colhereiro, quero-quero, carâo, saracura, 
jaçanâ e outl'as, assim como gl"ande numcl'O de patos e 
lll31'f'CCOS. 

Na classe dos rcptis ha a lal'laruga, especialmente ao 
norte, nas mar·gens do Amazo11as, o luígado, o jaboti, 
grande numCl'O de crocodilos. v;u·iedade cnormedecobr·as, 
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con1o a SLWUI'ÜÍ, talvez a maior do Brasil, giboia, a 
coral, etc. 

Nos rios ha val'iedade immensa de peixes; basta dize1· 
que 110 rio An1azonas ha n1ais ele 1.8oo espe~ics, n'otando
se o pirarzwú, que é o maiorJJeixc d 'agna doce! a piranha~ 
que écarnivora, ataca animaes que penetram n'agua e os 
reduz a esqpcleto, ern poucos momentos, e o gymnoto, 
}lCÍxe clectl'ico, conhecido no norte do Brasil pelo nome de 
poraqzzê. 

Agricultura. - A agric.nltura é por em quanto, e será 
-poP muito tempo ainda, a fonte }Wi neipal e mais impor
tanto da. riqueza nacional. 

O Brasil,paiz extenso edolado Jeclimas diversos, possue 
tCl'l'US uberrinas e aptas }Jal'a to elo O gcncro de CUltura j 
por isso a agricultura vai se desen volYenclo cada vez mais, 
sendo já felizmente, em muitos lagares, applicados metho
dos mais Pacionaes. Assim, o milho dá perfci.tamente, en1 
todo o paiz, es l)ecialmen l:e lJUS regiões mm·idionacs, ren
dendo e1n n1édia I 5o r> j0 , havendo mesmo lagares em quo 
esse rendimento é maior; o feijão, ele que ha· variadissi
mas especies e que é um alimento substancial, cultiva-se 
em todo ó paiz; a mandioca que é aproveitada especial
mente pat'a o fabrico de farinha, é tambtnn lal'gamente 
cultivada. E' no Rio Grande do Sul que o cu.ltivo desses 
pYoductos é mais desenvolvido, o que llermilte a esse 
estado enviar para ó norte grandes partidas, constuitindo
se assim o pl'incipal celleircrdo Bmsil. O trigo, cujo ren
Jimento varia de 20 °/0 a 'JO Oj 0, conCorme as regiões; o 
centeio,~a ceYada, linhaça, compensam generosarnente otra
ha1hoemp•·egaclo; in('elizmenle, porém, estes procluctossão 
parcamente cultivados e não satisfazem asexigencia~da in
dustria, 11orqne osagricultoresconccntraram seus esforços 
especialmente no café, que constitue aindahojeoprincipal 
}Woducto de expoPtaç-úo e a maior ••iqueza do paiz; o seu 
cultivo acha-se conceuh·ado pal'ticularmente nos tres 
estados : S. Paulo, Rio ele Janei1·o e Minas. 

A canna de assucar é em grande escala cultivada no 
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paiz, porém ns regiões em que existem maio,·es pla11laç-ücs 
acham-se em PCL·nanlbuco, Alagôas, Se1·gipe e Bahia. 

O a lgodoeiro, que existe desuperioJ·qualidadc, podendo 
competi!· cotn os de qual que!' outra procedencia, e cujo 
rendimento mé
ilio é ~oo o; ,, é 
be1n cultivado 
emPe,·namhuco , 
Cear á, .Mara
nhào, J>arahyba, 
S. Paulo c outt•os 
estados . 

O f'umo quasi 
que se cncon L1·a 
por toda a pa1·tc, 
mas o seu CRili v o 
mais desenvolvi~ 
do e cuidadoso é 
feito na Bahia, 
oúd~ h a de supe~ 
r·ior qualidade, 
rivalisa_ndo com 
o de Cuba. i'\o 
Rio G,·andc do 
Sul l1a lambem 
nolaveis planta~ 
çõcs. Além des
ses, muitos ou~ 
tros súo culli v a~ 
dos, porêm em 
pequena escala, 

A bOI'!'acha no Amazonas; os co1·te.s por medo ({0 
« moitiá n. 

como scja1n o linho, o rarni, eJ·vilhas, favas, batatas, 
alfafa, amendoim, etc. 

A cultura pomru•eira é feita por toda pm·te, relativa
mente em pequena escala, p01·ém os seus pt·oductos süo 
de bõa qualitlade, e, se essa ·cultu,,a tomasse maior desen
volvimento, o que nüo seria Jifficilnem muito trabalhoso, 
poderia o p:.dz li bertar·~se da importação estrangeir'a, 



44 ELJ~.-.rEXTOS lll~ CIIOHOGIL\PUI.\. DO BIL\SJL 

poJJqne certos fructos, como a maçá, pera. figo, pecego, 
ameixa 1wcta c outras em nuda são infm•iores aos da 
Elll·opa e Uio da P1·ata. Os p1·oductos agricolas, pm~ém, 
de maior exportação são o café, fmno e algodúo. 

Industria.- A industt·ia no Brasil acha-se aincla pouco 
tleseuvolvida, mas mesmo assim possue importantes 
fab1·jcas que supprcm o commercionucionalcom variados 
IJroductos, alguns mesmo lendo jt'i. alcançado, como o 
assucar·, nolavellogm· nas l}l'aças estrangeiras, 

A mais importante das industrias é a assucm·eira que 
tem tomado notavel desenvolvimento nos estados de Per
nambuco, Bahia, Alngõas e Sergipe, pri!lcipalmentc, 
havendo ta1nben1 em alguns outr·os p1•odueçüo regular•. A 
fabricação de aguardente é tambem importante. A indus
tr·ia de tecidos tem já certa animação, notavcl!nente a de 
algodfw, ha\'Cndo n1uilas fabricas e1n S. Paulo, Minas, 
l")erunmbuco, Alagõas, Bahia, Cea1·á, Hio de Jancii·o, 
Maranhão, Districto Feder·al, Rio Gr•ande do Sul, etc. 

Ha Lambem fabricas de tecer lã c linl1o, c de chitas, 
asSim como de chapéos, calç·ado, scllins, papel pintado e 
branco, luvas , oleados, tapetes, carruagens, chaJ·utos, cer· 
veja, que se fabrica em grande quantidade no Estado do 
lHo G••ande do Su1,sabonetes, sabão, louça, vélas,mnssas 
alimcnticias , ]WOductos chimicos e phaJ·maccutices , ins
trumentos ele cngenhm·ia, nautica c aplica, fundições de 
fet ·ro, etc. 

A exh'acçào da bOJTacha no norte, c especlalmenle no 
Amazonas e Pará, é enorme, occupando o Brasil o pri
meit•o logar entre os paizes ex: portadores deste pt~oclllCto. 
Depois da bo J'J·acha vem o cacüo, que é um impor·tanlc 
p•·9ducto desses n1esmos eslados c ele outros, como é 
Lambem a castanha, chamada do 1\fa,·anhão, ou nozes do 
Pará. 

A llerva malte, que existe em grande quantidade nas 
vastas florestas dos estados do sul, é uma bella fonte de 
~queza desses estados, e a sua qualidade em nada é infe
rior, principalmente a do Paraná, iL do l1m·agua_y, L'epulncla 
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a mc)hot· do mundo. O trabalho de sua cxtracçüo e Jll'C

pa!'O é hem. recompensado pela boa acceilação que lem 
nos mercados nacionncs e em alguns cslrangciJ·os. No 
estado do Malto-Grosso a companhia 1llatte Lorangeira 
explora uma rica zona de he1·vacs , nas ma1·gens do rio 
Amamhahy, tendo exportado emr8g4 para Bucnos-Ayres 
que é o seu mais impot'tanLe met·cado consumid01•, 
36o.I20 a1·robas castelhanas. O numero de tl·abalhadol'cs 
cmp1·egados 6 de cerca de 2.ooo. 

Minas Gera(!~.- Mina rle Morro \' c!ho . 

A f'abricação da banha é uma industl'ia que Jnnito se 
lem desen,-olviilo no lHo Grande do Sul , sendo a exporta
ção desse p1·oduclo feita em proporç:\o notavcl. 

A constJ•ucção de navios já é aper·feiçoada nos estalei
ros c officinas uacioná.es , onde existem apparelhos e 
machinas importantes c um prssoal technico ballilitado, 
especialmente na Ca11ital Fedem I; ahi j;l se tem prolll}l
tificado diversos vasos de guerl'a inteiramente com mate
riaes do paiz. 

o gover·no federal mantém ainda rabricas impol'lanlcs; 
dllas de polvor·a, uma na Est1·ella e outra em Pique te, 

3. 
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e uma de fet·ro em Ipanenta, ficando a prin1eira no estado 
do Rio Jc Janeiro e as ontt·as no de S. Paulo, alem dos 
UI'senaes que preparam todo o fardamento e equipamento 
paea o exercito e armada. 

Mineração. - Comquanto .. o Brasil seja um paiz riquis
simo de mineraes, a industl'ia da mincraçào acha-se muito 
ah·azada, pouco desenvolvida, sendo poucos os Logaresem 
que silo empregados os processos t·acionaes, quer trate
se da obLcnçào de ped t•as ou de mctaes. 

Das }lCclras pl'eciosas Ó diamante é o mais pt•oCul'ado 
pelo seu cllto valor intrinseco, e é especia lmente em 
Ylinas que a sua extr·acção é maior. No geral os terrenos 
diamantinos süo CXl)lorados por g·arimpeiros e fa·iscadores 
que acodem pressurosos aos si tios onde descobr·c-se nova 
jazida e pt•ocuramaçodadamcntea preciosa pedra; muitos, 
poL·thn, vêm seus esforços pcrclidos. Assim aconteceu 
em 1882: quando descobriu-se tl jazida de Canavieiras, fia 
Bahia, pat·a onde arfluiram milhares de individuos. 

E' em Minas, pois, que a Juincraçüo de diamantes é a 
mais impoPI.ante, especialmente, pelo graode nmncro de 
jazidas, conh ecidas pelo nome de garilnpos, entre outros 
muitos o dú Nova Lorena de Abaétc, o do Princi]!C, das 
Trcs Bal'l'as. o do ?\lacambiJ•a, estando as lavras 1nais 
importantes situadas ao longo da Serra do Espinhaço e 
do rio de S. Francisco. 

O diamante, que ou tt•'ora c 1•a exportado em la1~a escala, 
hoje é de cxporta\·ão diminula. Concm•t·entemente com o 
dianulllle encontram-se saphiras, rubis; tollazios, ame
lhistas c ontras pedras. 

O .oui'O, QllC se acha em todo os estados do Bt·asil, mas 
especia lmente em ~linas, tem soll'riclo como o diamante, 
notavel baixa na sua exportação. Poucas companhias 
existem eazc11clo exploração J•cgular, sendo a mais conhe
cida a elo l\1ori'O Yclho, em Minas. 

A mi.JJCI'a\·ãoda p1·ata, do churnbo, cobre, zinco o outros 
mctacs é de pequena importancia. 

O fm·ro exi~tc em grande abunclancia no Brasil, mas a 
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sua extracção é dimintitn.; em 1\linas h a mais de 100 IJeque
nas l'abricas paTa esse fim, comvutando~se a sua produção 
média annual em 3 mil toneladas. E' em S. Paulo, porém, 
que esse metal é exlrahiclo con1 regularidade e melbodos 
scientiflcos, na fabrica de fpanema. O minerb ahi traba~ 
lhtldo é proveniente do morro At·açoyaba, e cmrlém, 
segundo o D1•. ScheerCJ', 6)',6 Oj0, e segundos outros, 
)2,5 °/0 , sendo a exll'acção ele lodo o 1natcriai. feita pot· 
empreitacla. 

De carvão de pedra existem possantes camadas em 
clifl"er·cntes estados, co•no Amazonas, Pan_í., São Paulo, 
Santa Catharina, Uio Grande do Suleoutros , lendo lmvido 
diversas concessões para sua exploração, mas só em Santa 
Calharina e cspccialn1cnte no Rio Grande do Sul, nas 
minas do A t•J•oio dos Untos, lia reguJar extracção. 

No B.io Grande do Sul h a Lambem bcllns jazidas dcgrés, 
que súo bem cxplot·adas, chegando a fazer-se exporta.çüo 
para o Rio ela Prata. 

O granito existe em a]Jundaueia no Brasil, porém, espe~ 
cialmente no B.iodeJaneil·o e Distl'icto Fecle••td, podendo 
dizer-se que. elle é uma rocha cssencia!Jnentc numincnse; 
a sua cxplot'ação é feita em La1·ga escala, nüo só para 
conslrucc;õcs cmno para calçnmcnlo de 1·uas c l.JTaças. 

lia guano eJn diversas ilhas 1 especialmente un de Fer
n;mdo de Noronlw onde foi tentada sua cxplol'a(••io j\o•· 
tuna emp1·cza particular que para esse fim te\·e conces
são em t88;. 

A extracçüo elo sal commum faz~se em cli,·crsos pontos 
<lo littOI'al, especialmente no norte, em Macáo. 

Commercio. - Dispont.lo de longo littoral que po1· sua 
disrJOsi<·ão gcographica contém un1 fp·andç numero de 
bons portos, alguns mesino exccllcntcs, dando entrada 
fl·anca a grandes embarcações; possuindo beUos l'ios 
navegavcis, como o An1azonas; 1·iqulssimo de pl'oductos 
naturacs, comagl'jcui.tura desenvolvida e certas industria!-i 
bem remuner·atiYas, o Brasil devia necessariamente 
dcscnvoi.vcr· o seu co1nmercio. 
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R' isso com eH'eilo o que tem acontecido desde que 
todos os poL'los, em 18o8, e postedo1·menlc os principncs 
rios, foram franq ucados Hs nações amigas. O Brasill)I'O
gl'ide constantemente e seu commercio vai sempre em 
augmcnto, embora disponha l'elalivamcnte de poucas e 
btJas vias de communicaçúo, ll'·incipalmenlc dos cenli'OS 
pt•oductores pm·a os cousunüdoL'Cs. 

Os seus principaes por·tos de commercio são Rio de 
JanciJ~o, Bahia, Recife, Pat·á, S. Luiz, Santos, Manáos c 
lHo Gr·ande, sencLo o movimento anoual, clcsles lJOrtOs c 
dos ilcmais, de cerca de Ij:ooo embarcações. 

Os principi:lCS P''oductoS de expol'laç·ão são : café, assu
caJ·, ci-tc{to, gom1,na elastica, fumo, algod<"to, couros, graxa, 
aguardente, hel'va-matte, lãs, clinas, fárinhadc mandióca, 
·ou1·o, cliamanles, rnadeira., piassaha, e algumas ft·uctas 
como abacaxis, Ja•·nnjas, bananns e oUtras, exportadas 
especialmente pa1·a as re1)ublicas doPrala. 

Os de importação siio fa1.cndas, em geral, cai'HCS c 
peixes salgados, lJebidas alcoolicas, farinaccos, IJcd'nma· 
ria, ferro c outros JHetaes, machiuas, carvão de pedr·a, 
petrolco, calçado, lonça, joins, etc. 

Creafão de gado.- Como é natul'al de suppür, o gado 
existe em todos os esti:ldos brasilcil'oS, porém poucos sflD 
aqucllcs que merecem t·enlmen te o tjtulo de cPeador·es; 
taes são : Piauhy, Ceará, Goyaz , Matto-Grosso, 1\iinas e 
Hio (h·ande tlo Sul. Nesses mesmos n cre..'lç·ão, ptiocipal
mente a bovina, está entr•egue ás forças da natlll·eza, por 
isso todos os pr-oductos dei~mn muito a desejar c1uanto ó. 
constituiçüo e desenvolvime11to. 

O gudo bovino, que para. esses estados conslitue bOa 
íoute de rcceila, é crendo solto no cmnpo, sem ubrjgos 
apl'opriados para J'Ccolbcr-se na estação ü1vcrnosa, que 
n6 sul 6 ás veZes bem rigorosa. O cuidado do creador 
limita-se a reunit· o gaJo, geralmente uma vez por semana, 
o que se chama parar rodeio, pm·a fazel' o apai'Le dos des
tinados para venda, para o consurno e cura cl e molestias, 
prillci palmenle bicheiras. 
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Alguns -desses estados, como Goyaz, Minas e Matto
Grosso, exportam gado em_ pé para os esta.dos visinhos e 
para o Rio de Janeiro, onde o consumo é grande. No 
geral, porém, é abatido e transfor1nado em xarque, que 
se exporta conjunctamente cmn os outi'Os prod uctos, 
couro, chifres, etc. 

De gado suino _h a "'g,·ande Cl'eação -em Minas; algUin é 
exportado em pé, çla maior parte, porém, faz-se a expor-

Piauhy.- Ct•ca.ção de gmlo. 

tac;ào sob a fórma ele toucinho e carnes salgadas. No'1lio 
Gr-ande do Sul é tambem desenvolvida a creaçrw do gado 
suino, que é cspecialmentP. ap1·o-\reitado para o fabrico da 
banha. 

o· gado lanigero é creado em pequena quantidade, assim 
como o ca]Jrino, cujos cOUI'OS, denominados courinhos, 
têm bôa acccitação e mui la peocura nos E. U. da America 
do Node, tanto que lem augmcntado de preç-o. 

A et•cação do bicho de seda, que felizmente tende a de
seuvolver-sC1 é, por emq uanto, insignificante, e no em tanto 
essa crcação é não só facilima, pela grande quantidade de 
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amorci1·as que lta no su l , IHU·~icnlarmcnlc no HioGrandc, 
tomo hem r·t•numeradoi·n pela bella quülidade da seda 
]H'oduzida, como foi notado na CXJlOsiçüo de Rel'iinY, em. 
I8Rr. 

A c• J·cnc:i\o da raça cava lla1· é ai11da Jescu t•ada c no gc•ral 
analüga {t da raç·a bo,'Ína; cntJ·etanto, ha <llg-un~c,·eatlO!·es 
que se têJn intcl'C·ssado po1· essa cspCcialidacle, mand_ando 
yj,· ]WOductos de bfJa CJllalidade doesteangeiJ·o para assi1n 
conReguiJ·el'n melhoi'HI' a 1'3\':l do paiz. No g-e,·a l, ]lm·em, 
rsscs csfoi'Ç'OS são emp,·rg-ados rom o fim de obtel' boos 
aninwes de corridas. 

O go''CI'llO fcde1'al, <·om o fim ele lCI' caY<llhada desti
nada ;í rrmonta dos COl'pos de cava llariu do exercito, 
1nanlém 110 Bio G1·ande do Sul, em San·an, ama inver-
nada impol"lante: ' 

Estradas de ferro. - De lodos os meios dP loC'omoç;\o 
IC'l'l'CSII'C as vüts f'ei'I'Cas s:i.o, sem duvida alguma. os mais 
importantes sob Lodos os pon~os de vista, priucipalmentc 
prla 1·apidez e ,·egu la1·itladc do serYi<~·n, st•ndo além disso 
um dos fnctorcs pl'incipae~ do pl'O@.'I'essu e tlescnvol-vi 
mPnlo de nm paiz. 

o Bl·asil, que a.lé I8r>2llãO possuia nenl!UIIla C'Sit·ada ac 
fer·ro, Yill nesse anno inicia1·~sc a consl•·ucç·;lo da sua pri
meira via fc!'rea, a de 1l1ruui 1 que partindb do porto d'essc 
nome, na ]la h ia de Hio de .JaneiL•o , seguia C In (1 irecçào ~\ 
J•aiz da Sel'L~a da Es1rclla; hoje clla tem em ('Ontinuaçtw a 
Psl!·ada do Creio Pard, que te,·m-ina na apr·azi\'(•l cidade 
de Pct,·opolis. 

Dcpoh; da constt·ucc,·üo dessa ]1r~ime-ira t'81J"acla outl'as 
YiCJ';un suc.cessivamcnlc, tlc modo que o Bra~i"I possue 
gt·aiJde lHlmm•o de (lslmdas de f"ePr'o, algumas bem imJ)or
lanlcs, rmho1·a não sejam ainda suflicienl('s :ís rxigcncias 
do comrncrcio e da popula~:f1o. 

Rar·o é o C'stado b!~HsilciJ·o que não possua uma estJ~ada 
de ferro; os mais favol·ccidos , i)oréJn, são, além do dis
ti'iclo l'cden>l, o Hio de Janeiro, S. Paulo, Minas, Per
nambuco, Bahia e Rio Gmnde do Sul, u,nas constl'llidas 
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por associações pal•ticularcs, mas com garantia ele j ut·os 
q uasi todas, c outras pelo proprio governo federal ou 
cstadoal. 

Dessas estt·adas destaca-se como a mais Ü111101"lante a 
Central do Brasil, antiga Pedro Il . não só pela sua ex
tensão, como tamhcm pelo movimento que pot: ella se 
opera. Parte da Capital Federal, atravessa o distr·icto 
federal e o eStado do Rio de Janeiro, em gl'ande cxte11são 
ao longo do do Parahyha do Sul, até a Barra do Pirahy, 
onde bifurca-se, indo um ramal para o estado de S. Paulo 
e outro para Minas, por cujo estado se prolonga até Pira
póra com um t•amal para Bello ]{orizonte c outro pa1·a 
Ouro Preto, e d'ahi a l.Vlarianna, ficando assim ligados 
·esses estados com a Capital FederaL Pa1·a o futuro essa 
cstt·ncla será o nervo central das ferrovias brasileiras. 

No fim de 1909 tinha essa estrada uma cxtensüo ele 
cm•ca de I;56 kms., sendo toofi kms. na linJ1a pt•incipal, 
da Capital a Pirapóra e 387 no ramal Paulista. 

AJém da Central do ll.r·asil, destacam-se, como mais iin
portantes, a Leopoldina, opulenta via fcrrea que ·serve 
os estados do Rio de ,Janeiro, Minas e Espil'ito Santo; sua 
extenSão em trafego é superior e:i 2.5oo ltms. ; com_pre
hende a. estrada do Norte, ele S. Francisco XaYier á Pctro
polis e depois a Entre Rios ; a linha do Grão Pará, a do 
Porto das Caixas a ]-?riburgo; a de Nictheroy a Canta
gallo; a de Macahé a Gf:.xcerio, etc. A Paulista com 
r.o53 kms. em trafego. A 1Ylogyana com r.o34 klms. qtw 
serve S. Paulo e Minas, cortando o chamado triangulo 
mineiro . .,.A. Sorocabana. A de Barra A1a-nsa, no Rio de 
Janeiro. A Ca.talâo, em Goyaz. A Oeste de ~"4-linas com 
907 kms. A BtLhia e 1llinas com 3J6.qoo kms. da Ponta, 
da Areia, perto de Caravcllàs, na :Bahia, a Teophilo 
Ottoni, em :Minas, atravessando a serra dos As marés . 

.A de Santos a Jzmdiahy com J3g kms., que sobe a 
Serra de Cubatáo, onde ha notavcl obra d 'arte. 

A Sapltcahr. com 53.2 ü:ms . .A.. Jltinas e Rio, com 184 kms. 
da estação do Cruzeir·o, em S. Paulo, á T es Corações em 
l\1.inas , muitissima concorrida na estação das aguas. A do 
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Rio Claro com 271 kms., em S. Paulo. A. CeatratdaBahia 
com 3r{i kms. 

A de !Jalarié, cru e par•te da cidRdc ela Fortaleza, passa 
por Balurilé, Quixadá, Quixcramobim, etc., tendó já em 
tral'ego (·c•·ca de 3oo kms. ; c a de Sobral com 216 kms. 
de Camocim a Ipú, ambas no Ceará . 

A de Recife rt S. Francisco, em Pernambuco com 
I25 kms. :\·sal de Pemwnbaco com I~6A;o kms. na 
linha pr•incipal e r,7.4o8 nos ramaes. A de Recife a Li
nweiro com 83 lons. e mais a;.3og kms. nos ramnes. 

A do Paraná, no estado deste nome, com 4r7 kms. em 
trafego; parte de Paranaguá, passa pela capital c segue 
pelo intcl'ior ; no la vd pol' bellas obr·as d'arte que possue. 
A de 8. Paulo-Rio Grande. 

A de Porto Alegre a Uruguarana, co1n 8;2 kms. A do 
Rio Grande a Cacequy com Jo2 kms. A de Santa 1lfaria 
a Passo Fundo, mn tJ~afcgo somente até Passo Fundo, na 
extensão de 355 kms. A de Porto A lcgr·e a No~o liam
burgo e seu prolongamento a Taquar·a, com 88 kms. A de 
Qaarahy {1 llaqay com 18o kms. todas no Rio G•·ande do 
Sul. Além destas ha muitas out1·as. 

Ha em trafego, no Brasil, cerca de J8.ooo kms. e 3.ooo 
em_ const1·ucção. 

Se as estradas de ferro têm tido esse desenvolvimenlo, 
que succintamente acabamos de monst,•a.r, n:lo meno1· tem 
sido o progresso das linhas de ferro-carris. conhecidas 
lJelo Jjomc de bondes. Em g1·ande numm·o ele cidades hrt 
dessas vias de comn"lnnicação, notavelmente em todo Dis
tricto FcdCI·al, em particula1' ua Capital, que é umu das 
cidades do mundo em que a viaçào tll'bana é mais 

.,:lesenvolvida. 

Telegraphos. - E 1 notavcl o incren1cnto que tem tido 
a telcgrapl1ia no Brasil, pois introdu1.ida cn1 I8.)3, conta 
jú uma extensão supel'ior a 2J.OOO ]{ms .. com um clesen
volvimcnto de tio tambmn superior a 5r .ooo lnns. Todas 
RS priocipacs llovoaçôes do lillOI'al acham-se ligaJas pelo 
fio electl•ieo, que se estende desde o norte até o cxh·emo 
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me .. idional de paiz, entroncando-se com a linha do Estado 
Ü1·iental, en1 Jaguarão , e com as da H.epublica At·geutina , 
em Uruguayana. 

Hoje todos os estados da União se acham ligados tele-

K F. Mogyana. - l'unte do Joguará. 

graphicamenle ú Capital Federal e por consequencia 
ligados entre si. 

Todas as csll'adas de ferro s:io ma1·gcadas poe fios elec
tt'icos. 

O Brasil, além do le legrapho terrestre, possue tambem 
o cabo subm~u·ino ent1·c Ilio de Janeit·o e J:>eJ·nambuco, 
outro entre Pernambuco c P~u·á e outro entre Uio de 
Janeit·o e Rio Grande do Sul, por meio dos quaes estabe-
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lcte-se commnnicaç:."lo com_ os E. U. da Americá Llo Norte 
c lambem com a Eut·opa. Está assim o Brasil ligado cmn 
todas as partes elo mundo onde chega o telegrapho. Além 
do telegrapbo ha no Brasil muitas linhas telephonicas 
em todas as pl'incipaes cidades. Funcciona tambem o 
telegt•apho sem fio, havendo uma fol'te estação no 11101'1'0 

da Babylonia c outra na ilha 'das Cobras, na Capital 
Federal. · 

Navegação. -Dia a dia, pode-se dizer, vai se desen-
. volvendo cada vez mais a 11avegação no Brasil, seja em 

relaç-ão ús communicações com os portos estrangei !'Os,. 
seja entre os differcntes portos nacionaes ou em seus rios. 
Quanto .a estes basta lançar uma vista d'olhos sobre uma 
carta g.cographica do Bl'asi.L para se reconhecer quanto o 
nosso paiz é esplendidamente favorecido por um systema 
hydrographico sem 1•ival no ntundo, e que pot' jsSo a na
vegação f1uvial deve .ter se desenvolvido. Assim é real
tncnte; muitos rios e lagóas ·são já sulcados pot• barcos a 
vapor e ú vela, sem contar as pequenas embarcações que 
na-vegam em todos os rios. Entre estes podenl ser cita
elos : o Amazonas; navega,~ el 1nesmo por grancles eJnbar· 
cações em todo o seu curso no territorio bl'azileil'o, desde 
sua foz até á fr·ontelra peruana, em Tabatinga, e muitos 
de se us aflluenles como o 1\[adeira, Negro, Tapajoz, Punis, 
Tocantins c Araguaya c outros. O Itapicurú, Mearirn, }:lar·· 

nahyba, S. Francisco, até á cachoeira de Paulo An·onso, 
e cl'abi por trechos; o Tieté, PaJ'anahyba, Jacuhy e a[. 
gans de seus trib\ttarios; o Paraguay, etc., assün como 
diversas lagôas, taes cmno a dos Patos, Mirin1, lVlanguaba, 
Gequiá, etc. Convém notar entretanto que nem todos os 
rios sàocmnpletan1.enle naveguveis, por causadas cachoci· 
,~as e saltos que interrompem a navegação em cliversos 
lagares. 

A navegação 1naritirua tambem tem progredido muito; 
numerosas companhias nacionaes estabelecem facil conl
Jnunicação ent1·c os diversos portos do paiz e mes1.no cmn 
alguns estrang-eiros, como o .Lloycl Brasileiro, que manda 
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seus vapores até Matto Grosso, pHssando pot· 1\fontevicléo 
c Bnenos Ayres tendo tambem um_a linha para America 
do N01·te. Do mesmo modo grande numero de compa
nhias estrangeiras estabeli?ccm a co1nn1unicaçào do Brasil 
com os E. U. da America do NorLe e Europa, notando-se 
as companhias üa Inglaterra, França, Allemunha, Italia 
e Estados Unidos. 

Tanto a navegação de longo curso como a costeil·a tem 

São Paulo. - E;; ta._:ão da Luz. 

augmcntado, sendo o movim6nto annual de cerca de 
1'J.OOO embarcações. 

A mat·inha mercante do Brasil consta de cerca de 326 
vapores e 54, navios a -vella e embarcações pequenas. 

Governo.- Republicano federativo, desde !5 de No
vembro de t88g. em que uma revolução, operada no Hio 
de Janeiro, derrubou e extinguiu a monarchia brasileira, 
o qne foi confirmado pelo congt·esso constituinte. 

A constituição reconhece 3 poderes: e.'\·ecutipo, legisla
, tivo e judieiario. 
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O poder executivo é exercido pelo presidente da Rcpu
blica com auxilio de seus lllinisti'OS, ellc é o. chefe supl'e· 
1no da na~~Ao. 

O presidente é eleito pela nação e seu n1andato dm~a 
4 a11nos. Em seus impedünentos ou falta será substituido 
pelo vice-presidente. 

O poder legislativo é exel'cido pelo Congresso Nacio
llal, que se compõe de dous ramos : Senado e Camara dos 
Deputados, ambos tcmpm~arios. O primeieo se coml)ÕC 
de 3 me1nbros por cada estado c Districto Federal, e o 
mandato dura 9 annos, renovando-se pelO terço, trienal
mente . A segunda se compõe de deputados na razão de 
1 po1· ;o.ooo habitantes de cada estado, inclusive o Dis
tJ•ieto Federal, que é indepenclente dos estados, não de
vendo o numero de deputados ser inl'erior a quatro pot• 
Estado. 

Os me1nbros do Congresso são eleitos directamente pela 
nação. 

O poder judiciat•io é exercido pelos juizes e jurados; 
estes p 'ronnuciam sobre o facto e aquelles applicam a lei. 

Divisão administrativa.- O Brasil divjde~se em 20 es
tados, um Di'stricto Reder·al e um territorio. 

Os estados, que em sua organisação têrn por base o mu
niciilio, são administrados por governadores ou presi
dentes, eleitos pelo povo. 

O · Distrito Federal, encravado no estado do Rio de 
Janeiro, é administrado "Pelas aut01·idades filUJliC"ipaes, 
sendo o prefeito, a p1·ime ira autoridade. 

Os estados são independentes quanto á sua adminis
tração }la·r'licular, mas unidos indissoluveln1ente , for
mando a H.epuhlica dos Estados Uniclos do Brasil. 

Em cada estado h a um congresso de 11oder legisla ti v o, 
e em cada município u1na ca1nara ou inteudencia nnin_i
cipal. 
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Esses estados são : 

CAPJTAES 
SUPERFlCIE POPULAÇAO 

l'WAIES 
E .ll IC Q. 

1\mazona~ . Manàos. i.S(l'!.J'lÍ 6w.o;o 
J'<ll'Ú. Belém. 1.11!).712 46J.flg8 
~laranhào. S. Luiz. 150 881 599.4:;o 
Piaully. Tlicrcsina . 3oi.J9J :595.(iLJ 
Ceará. Fortaleza . ro.}.'l5o 1.13J .03.} 
Rio Gr·audc do :\arte. Natal : 5j.n85 3J~·46o 
Parahyba . Parahyba. J't·J31 Ôl2.I81 
Pernambuco Hccife. l~.3g5 1 . 3~5.go3 

Alagõas . Maceió. !l8.5oo ih-393 
Sergipe Aracajú ·~ - 000 ()53.019 

Bahia S. Salvado!' 4'ü.42J ~.81 r .2;3 
Espir·ilo Saulo. Vicloria . . 4í-839 !.1:6o .4.2() 
tHo de Janeiro. Niclheroy . ô8.{)..4.l I .3!;1,3o6 
S. Paulo S. l)aulo. !.!:!)o.S:Jô ~ .0'21 .g()2 

Param.í. Curityba. tB.'5.3l9 llo8.:n5 
Santa Üllhar·ina. Flor•ianopoii ,; . tto .15G no3.32:r 
IUo Grande do Sul. Porto A.Jeg re . !136 .553 1,&13.3~ 
)li na:; Gcracs . Bcllo llorizoulc 5J1.855 5.ti0.8jO 

Goyaz .. Goyaz . 74J.31t 3<.l().ot3 
l\Iatlo Grosso Cuyab:i. J.::lj8.J83 t(i{í,'lll 

Dislricto Federal. JUo de Janeiro. L3g'! 1,300.481 
Tcrritot•io do ACI'l' 1!)1.000 j().OOQ 

8.1!).'j.JH3 23 2'h.&n 

Desses estados quatro súo interiores : Amazonas, l\.li
nas, Goyaz e Malta Grosso, a::;sjm como o l<'ITitorio do 
Acre. 

Divisão judiciaría. - A j ltstiça fcdcl·al, que lcm acçüo 
em todo o paiz, comprehendc um Sup1·emo Tribunal, cuja 
séde é 11a capital da Hepublica e tantos ll'ibunacs fcdePaes 
tlistribuidos IJCl~? palz quantos o congresso crem·. 

O Sup1·emo Tribunal, que fôrma o gráo mais elevado 
da magistratura, compõe-se de I5 membros, nomeados 
d'entre os 3o juizes J'edemes mais antigos c dos cidadãos 
de nota vcl saber c reputação, elegi v eis para o senaU.o. 
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D'enLJ'C esses juizes ser;\ nomeado... um pal'a exercer o 
cargo de pt·ocm•adot' get•al da Republica. 

Para os diOCrentes CHlados o govu t·no da Un.íào nomeará 
juizes scccionacs. 

Além desta justiça !'cdet·al cada estado o c Dist!'icto Fc
dc ,·ul têm a sua j usLiJ;,:a prop1·ia, c cuja acçào se exe1·ce 
apenas dentt·o de seus I'CSJ1erli\ros LCl'l'ÜOI'ios. 

Fina1tças. -As finanças de um pajz não são mais que 
o estado de foi'Ll.lna ou os rccuJ·sos pecuniarios de que o 
paiz dispüe. 

Os l'ecursos de um estado baseam-se no progresso e 
desenvolvimento de seu commercio e i11dustria; quanto 
nutis prosperas forem elles melho1·es recu ,·sos a uferc o 
estado pa1·a occo1·rer as necessidades impe~·iosas c niulti~ 
p ias, como justi\·a, aclminisll'açào, garantia e seguran9a 
interna c externa, etc., sem as qttacs um paiz não pôde 
gozar de estabi lidade. 

Um paiz tem, pois, necessidade de peocurar meiospa•·a 
ntLencler· aos gastos que tem de f'azer e os consegue lan
çando :impostos equitativos sobre toda a populaçào, di~ 
recta ou indil'ectamenlc . 

Os recuL·sos }lCCunüu·ios assim ohlidos, e outros,consti
tuem a renda de um paiz; é a sua receita; os gastos feitos 
constituem então a de.~pe:.a. Quaudo a receita é supcrio•· 
ú dcspcza ha saldo; quando ao conlt·ario a despeza excede 
a rcceila ha o que se chama deficit . E' pl'ociso, })Ortanto, 
p.n1•a que um paiz maPche clesassombeado, que haja cqui
lihl.'io eLlll'C a receita c a deSjleza. 

lia casos em que o gove•·no de um paiz necessita des
pender de uma grande· som ma, quo no g01•al não possue; 
então elle lança 1não do emp1·estimo, denh·o ou f6ra do 
pai7., pe(lindo a particulm·es ou a associaçücs o que neccs
si1a pal'a as despezas m·a imprevistas, cotno guerra, ora 
indispensaveis á utilidade publica, como estradas de 
fcn·o, etc. As quantias assim obtidas formam a diPida 
publica, externa ou iulcrna. . 

A divida póJ.e ser contrahida por meio de ti tu los reem-



holsaveis á vontade do governo, vencendo uni juro dctcl'
minado e pago em épocas fixas ou então tambem po1• meio 
de li tu los J'eembolsaveis á vontade do pol'lador. A divida. 
110 primeüo caso é chamada consolidada ou fundada, 
corno é a das apolices, no segundo é fluctaante, como 
dinheiro em papel. 

Os juros que Yencem os litulos consolidados são delet•
,rninados peJo propr·io govel'no no acto de Jevantar o em-

Ceará. - Forlnleza. - Es la~~ão ccntt·al da Eslraclu de Forz·o . 

prestimo 1 mas elle reserva-se o dhei lo de reduzir esses 
j uros, conYertendo os seus t-itulos em outros de menor 
J'enda, mas pagando intcg,·almente o valor dos mesmos 
aos respecli vos IJossnidores que a isso não se con for
mú,·em. 

A conoersrio das rendas é um dos meios de que os go
Yer·nos se seJ'\'Cil1 para iJo solvendo as suas dividas; os 
out1·os meios sõo ü aJnortisarâo, que consiste em pagat· 
annualn1entc uma parte da divida; e o reem,bol.';0

1 
que é 

pat·eiahnente feito com o excedente da receita. 

Religião. - 1\\'io ha mais reJigião do estado; todos os · 
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cultos são livt·es. Por isso Lmnbem os casamentos e ba
plisados religiosos nüo têm mais valor perante as Leis do 
paiz, e foram subst.iluidos por actos civis que são~ os 
urricos válidos. 

Divisão ecdesiastica. - Não obstante haver a St'l)a
ração enti:e o estado e a egrcja, o Brasil fót'ma uma pro
vincia ecclesiaslica divida em 28 diocéses, das quaes cinco 
são arcebispados e as outras bispados : 

A•·cebispauo do Dislricto Fedenli, 
da Baltia, 
do Par·á, 
de S. Paulo, 
de Marianna . 

Bispados do Maranhão, 
do pjauhy, 
do Ceará, 
da PaJ·ahyba, 
de Jlernambnco, 
de Alagôas, 
de Espirito Santo, 
do Jlio de Janri•·o, 
élc Campinas, 
do S. Carlos do Pinhal, 
de Taubaté, 
de Ribeirão Prelo, 
do Botuca lú, 
do l:>aranú, 
de Sanla CatbaJ•ina, 
do Uio Grande elo Sul, 
do Amazonas, 
ele Goyaz, 
de Matlo-Grosso. 

E os de Minas que süo quatro. 

O arcebispado do Districlo Federal é uit'igido por um 
Cardeal, por cmquanto o unico do Brasil c da Amcrjca 
do Sul. 
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As dioceses comJll'ehendem vigararias, comarcas, }Jaro
chias c cura tos. 

Instrucção - A instru,..ção no Brasil é dividida em 
3 classes principaes :primaria, secundaria e superior. 

A superior, custeada pelo governo da Uni:io, é dada 
nos seguintes estabelecimentos : escola do Estado Mai01· 
c a Naval, no capilal federal; a de artilharia e cngeoha
rhl militar, no Realengo, c a de Guerra, no llio Gr·ande 
do Sul. lia mais : duas escolas de l\1edicina, uma na capi
tal fedem! e outra no Bahia, assim como dtLas laculdarles 
de djreito, uma em S. Paulo e outra em H.ecife, e uma 
bmn montn.da escola de :Minas em Ouro Prelo, onde La 
lambem uma de pharmacia. 

Alé1n desses estabelecimentos ha .1nuitos Olllros simi
lares em diversos estados, sendo elles mantidos com rc
cu•·sos proprios; assim é que ha faculdades de di•·eilo na 
capital federal, na Balúa, no Ceará, Porto Alegre, Bello 
Horizonte e em Goyaz. Escolas d'engeoharia na Bahia, 
em S. Paulo e no H.io Grande do Sul, onde ha lambem 
uma de medicina e de pharmacia . O ensino secundado 
é nünisll·ado no Externato Nacional Pedro 2°, no Inter
nato 13crnardo Vasconcellos, no Collegio Milita•• existentes 
na capital fedem!; nas escolas normaes e lyceus que exis· 
tem nos estados e em muitíssimos co1legios particulares, 
algui1s equiparados ao Externato Nacional. 

A primaria é gratuita e obrigatoria e dado eln tnilhares 
de escolas disseminadas em todos os estados, a expensas 
dos I'Cspectivos governos e lamben1 em estabelecimentos 
particulares. 

Além dessa :instrncção ha ainda cursos especiaes, como· 
os do l~yceu de Artes e Officios, o de Bcllas Artes, o ins
tituto Nacional ele 1\iusica, o de Benjamin Constant, des
tinado á educação dos u1cninos cegos, o dos surdos, a 
escola do commercio, etc., etc. 
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D<;Jsoripção do» Estados 

AMAZONAS 

Resu mo historico. -As primei t·as cxploraç·õcs ne.<;la t·cgitw 
lo!'am feitas pot• Pedro 'l'eixeit·a, en• T63::;, por ordem de .lat'Ollll' 
Not·onha, gove!'nadoJ· intct·ino de L\fanlnhtio. Partin_do ellc de 
Camctú em 28 de Outulwo desse anno com Pech·o da Costa Fa 
villa chegou ao J'io Napo, Clll cuja margcn1 dit·eiln planlotL um 
m;.u·co, tomando em seguida posse de toda essa. região em nome 
de Portugal. Continuou sua viugem e chegou a Quito, regres
sando ao Pará u 12 de Dezembro de 1639. 

Dut·anle cct·ca do 3 u.nnos f'oi em seguida o Amazonas tlu.~n
tro de caçadas de indios1 até que em 1608 fundou-se a pl'imeit•a 
povoaçt10 rcgu lat· que mais t;:ude teve o nome de Santo h:lio.s de 
Jaldt, SC'guindo-se a e lia, no anno scgninte, o forte de S. José do 
JUo Negro, nas mal'gens deste l'io, ol'igcm da actual cidade llc 
Jlla11áos. 

Em Ir de Julho de Ij5J roi o lCI'J'ilol·io do Alio Amazonas e le
vado a capitania subalt.e1·na da elo Puri1 com o nom(· de S José de 
Jw•cu•y ou. do Rio Negro, cnja sédc do govf',·no foi cslabelccitln 
nn aldeia de 1\fariuá, elevada a villa com o nome de Barcellos. 
Fui esta a sua p1•imcira capital e o coronel Joaquim de )Jello 
Povoas o seu tWimciJ•o governado1· . 

De BaJ·ecllos passou a capital J)rtrn n vi lia da Ba,.,.a, hoje cidade 
de Manâos, onde, depois de algmuus alleJ•nntivo.s, flcou definili 
vau1cntc • 

.Ao p1·oclamae-sc a indepcndcncia do lll·asil ücou essa capi
tania sendo uma simples comarca da p1·ovülCia do Pa1•á, JlO!'Ianto 
sem Lel' deputados seus ã constituinte, embora antes lu.uvesse 
eleito deputados âs cõJ·tes po1·Luguczas, alt.ribuindo·se esse facto 
.á interceptação das ordens iUJperiacs pela junta goveruativa do 
P:.uá. 

P(tl' esse molivo a coma1-ea· do Rio XCJ:p·o ficou ressentida com 
o Po.1·á e ni1o perdia oecasiiio de manifestar o seu desagrado, 
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tnnto ~1uc Jogo após á noti cia da nh~Hcaçào de Pedi'O 1. " dia ~11· 
blcvou-::;c c consliluio-sc e m IH'Ov incia, sul.llc"f'açfio porém que 
foi a.Lafuda p o r ro t•ças enviadas do Pnrá. 

Foi sõ em 5 de SeLcmb J"O r85o que ob teve n cathegoria de 111"0 -
dn cia co m o nome d e AmazQ1lUS. Seu pdlnc iro pl·esidenle rui 
Joüo Bapti .'S iade 1~igucirc<lo T c nrc i1·o Al'aJlli a. qLlC u installou em 
1 de Jan<.'i1·o d e I85.2. 

Com a p1·oclamnção da lle publica no B1·nsil, teve dia o titulo 
de Es tado. 

Maná.os. - O monumento do Amnwn>ls e o Thcatro. 

Limites. - Ao N. cmn a Guyana lngl eza c Venezuela; 
n L. com o estado do Pará pelo rio Jamundá , serra dos 
Ptu·intins e dahi po1· uma recla á cacboeiJ·a do Salto 
Grande, no Ta}lajoz e j)Or es te até o U rug-ualás; ao S. 
eorn Matto-Grosso pelo Uruguatc:í.s, Giparaná cl\1.adcira 
c co1n a Bolivia p elo rio Abnnan até a latitude sul 10(1 20', 
como o le•·ritorio do Aci'C, }JOr uma r ecta partindo dessa 
latitude a encontrar a Ol•igem pPincipal do rio Javary; 
a O. com o Perú o a N. com a Colomb:ia. 
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Superficie. - r.8g4.724 kms. quad. 

Bahias.- A de Tcfl'é e a de Boiassú. 

Montanhas.- Tem ao N. as sm·ras Parima c Paca
raima, }lertencentes ao systema Parima, com denomina
ções locaes divet•sas Roruima, Parú, Um·j, AI·iua.na, ·Me
reua,~y, Paruina, ' Cnt'UJlÍra, 'Tapürapecó, Imeri, Essary e 
A1·araquara; ha algutnas 1nais ou Jnenos isoladas, como 
sejam: a do Tuca110, Tacamiaba e outras. A léste a do 
}:larintins, Ereré, Tajury e Jutahy; ao sul, um ramo da 
serra dos Pm•ccis e a oeste os Se.t'POS C11paty, Cucuby, 
Caparro e outros. 

Lagos.- Anamá, Cupal'á, Cudajaz, Manacapurú, Sa
racá, l.Vfanacary, Uautás c outros. 

Rios. -O Amazonas desde Tabatinga á foz do Jamun
dá, e algtms de seus affluentes: Javary, Jundiatyba, .Ju
ta1ly, J ut~m.l, Tefl'é, Catuá, Coary, Purús, ·Madeira com 
o Giparaná, Canumam, Abacaxis com o Mary e Arupad_y, 
o 1\'laués-Rssú como Guaranatuba,e pm·te do Tapajoz com 
o Uruguatüs, todos á direita. A' estruerda o Içá, JarJurá 
com seu a m uente ApaJlOI'is que recelJe o Tàt•ahii·a; o Ne
gro e seus a{fiucntes Xié, Issana, Uaupés, l\1urié, Uru
baxye Aril·ahá, á dil·eita; e á esquerda o Dimity, C.aua
bury, Marauyá, Da1·ahü, P•·eto, o .Branco e o Jaupcry. O 
Urllbú e o Jamundá. 

Ilha. - Enb·e ontt·as nota-se a de Tupinamhal·anas, 
ent1·e o Amazonas, .I.Vladeira e Canumam. 

Aspecto physico. -o territorio Clll grande extensão é 
plano, baixo e alagadiço em alguns logal'CS onde ha pan
t..'lnos; é nwntanhoso ao norte, cortado po1· innumeros 
rios e coberto de extensas e opulentas florestas seculares. 

Clima -O seu clima é quente e muito humido; chove 
quasi quotidianamente por causa da· grande evaporação 
que ha. Possue apenas as duas cstaçôcs: chuPosa e seccct. 
Na época das grandes chuvas. que começam em Junho c 
vão até fins de Novembro os rios transbordam e àlagn.m 
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as mtHgens em g1·a'nde extensão. A tem pc1·atui'Q média é 
26<> , 40 e a média maxirua é de 28,71, ús 2 horas da la,·de. 

'Maio•· seria o caiOL' se nüo fossem as chuvas e Jlo•·cstas 
que o Jnodoram em gl'ande parte, e tambem a Yiração 
constante e os ventos de léste. 

E' pouco sadio para quen1 se expõe as int~mperics. 
Producção. -Todo o territ01·io deste estado é de uma 

admiravel e exuberante fm'tilidade; além de exeellentes 
madeiras de construcção, como páo-tarlaraga, pâo-m.ar
fim, cu.mará e m.uitissimas outras ; enconti·a-se tamhem 
gomma elastica em nudta abundancia, . cacáo, castanhas, 
baunilha, etc. Cultiva-se a.I'J'OZ, milho, feijão, algo
dão, etc. I-Ia muitas variedades ele mineraes: csn1eril, 
pederneiras, enxofre, talco, sal gemma, crislaes, etc. 

Os gcnePOS de maior expo1·taçâo são: gomtna elaslica, 
cacáo, castanha, anil, azeite animal, baunilha, c uma t·á, 
cravo, oleo de c6pahiba, guaraná, pirarucú, piassaha, etc. 

População. -Cerca de 6oo.ooo habitantes. 

Cidades. - Jl:fanáos, capital do Estado, con1 5o.ooo ha
bitantes, á ma1·genl esquerda do rio Negro, peJ.·lo da 
sua foz e a 32 metros acima do nivel do mar. E' uma ci
clade moderna, de allrasi vel e pitm•esco as11ecto, pros1lero 
ciesenvoh'imento e bem illnminada á luz electrica. E ' séde 
das pri1nciras autoridades do estado e ele um bispado ; 
possue bellas avenidas, destacando-se a « Eduardo Hibei
l"O , )\ e tem como edificios mais im po1·tantcs o palacio do 
governo, o museu, o palacio da justiça, o helio t.healro, 
gymnasio amazonense, a cathed!'al, instituto Benjamin 
Constant, alfandega, meJ•caclo, banco do Amazonas, etc. 
1'ej!'é, á margeu'. ela bahia elo mesmo nome, e uma cidade 
pequena e de pouca animação. ltacoátiâra, á margem 
esqum·da do Amazonas, com )OD habitantes, ilorcscente. 
Parintins, antiga Vi lia Bella, á margem d il'cita do Ama~ 
:zonas. 8. J?elippe, á mat·gcm esquerda do J ur11á. lia
ntaylá, á margem esquerda do Madeira. jl;fanícoré, de 
elegante aspecto c a margem direita do Madeira. Lab!'ea, 
a mat·g·em dit·eila do rio Purús. 

4. 
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Resumo historico.- A capitania do Pa1·ú foi fundada em 1615 
pelo capitão mó r Prancisco Caldeira Castello Jkun.co q u.e no dia 
3 de Dezen1bro, na maq~·em do rio l\tujú e junto a bahiu de Gua
jará, IH'incipia o levuntnmento da aclual cidade de Belém. Emba 
raça do em seus tr•abaU1os pelo gentio, eU c consegue ent.r•ctanlo 
o seu fim. Seu governo dtu•ou até I~h8, em. que foi deposto pelo 
povo pot· nflO quere1• puni•· o seu sohl'inho Antonio Cabr<li, que 
matánt tt·aiçoeiramente o bemquisto cidadão Alvn•·o Netto. 

:::\'o,·a sedição se produz no anno seguinte e diÍ o governo ao 
cápitflo Cuslodio Valente. Jeronymo Pr·a:;oso de Alhuquct·que, 
nomeado então governado. r desta capitania, nesse mesmo anno, 
promove seu desenvolvimento e hat•monia e tr·atu de expe lir os 
indigenas das immediações dos povoados, para o que ma'nda 
Bento Maciel Parente Lntul·os. Este de modo tão barb:.wo se 
houve que o govcrnadot· vC-sc obl'igado a Oi't.l.euat•-lhe cess~u· a 
pe .. seguição. 

Fallccendo Jerooymo Ft·agoso, em 1621 , assume o gover·no 
Bento Maciel. 

A c;:witania do P :nâ continuou subordinada ao governo elo 
Mal'ftnh5o até r65:l em que teve jul'isdiçfio independente, lendo-se 
dnrlo nesse anno um motim populnt· pot· h<t\'CI" o governador 
lgnac io Barreto declurado liHes lodos os indios alé cntüo escr-a
vis:.Jdos. 

Potlco dui'OU, porém, essn indcpendcncin, porque eltl 16:>4 roi 
ella nm:amente unida ao ~larnnllão, fut·monllo um só g-overno, 
para cujo cargo foi nomeado A1Hit·é Vi tal de Ncgt·eiros, ficando 
íl cidade de S. Luiz como sêde, cathcgoria cruc consel'\'OU até 1?53 
em t.JUe foi delinitivamcnte tl'unsferido p:.u·a Belém pelo entfio 
governado!' geneml Joilo de AIH'cu Castello B1·anco. Em 17;2 foi 
o Par<i desligado deftnitivamenlc do ~hwanhão. 

Co111o em toda a parte do Bt·asi l, o colono pr·ocui•.nva estender 
seu dominio pelo lcrritol'io occupado pelos sclviculus; es tes po
rem t·eagian:t, havendo então COllStantes lulas acompanlwdas ~is 
vezes de verdadeJros massacres elo gchtio, cpiC afinal· era vencido 
c red11zido a escravidão ou ohr·igado a fugit· para as I'egiõcs Jon
g-inqu.us . Essas J;UCI'I'US ele extermioio continum·aut por lon go 
ICmJlO, 1ü'to oh~tante a opposiçilo dos jesuitus, até l68o cw flUe 
por lei de 1 de Abril foi abolida u escrn\'idiio dos indios. De im
portuncia foi se ~Or't1ando o Parú colll a colonisaçilo pol'tugucza 
que para clle acudia e que chegou ~~ p1·epondcr:u· tanto so!JI'C o 
elemento nacional , <JUc ao declarnt·-se" indepcn.denc ia do Brasil 
os ]HH'tuguezes nf10 !>e confonn.arnm c pe rseguiram os pat·acnscs, 
:submettcndo-se sómente á vista da inlinta~·iLO flo capitito G1·cnfel 



que cllegár·n u Belém no brigue de guerra O. Miguel. Os pa .. aen
ses sentindo-se fortes r•eug-em , vc.nccme in s tollam Lill'mjunln pnr·a 
;.ru,·er·nal' em nome do imperador. 

Logo por·ém houve uma revo lta (JUC an:rrehisou a cidade por 
.!Spaço de tl•inta horas, c, não o hs tante a enc••gia de 01'enfel, a 
.1gitação continuou aló n chegada llo presidente Awmjo Hoso que 
co nseguia se ren<:~r· os animas. Hssn calma IUi porém apprl!'ente, 
po r·que o T,::u·a \'iVell por• nlllilos a.nnos em continuas d(•sordens e 
mOtins crue degener~lvam as Yezes em scenns sanguino lentas, co
mo a d e 16 de Abril de T833, onde se salientou um ccleJJrc conego 
Baptista, e, pos teriorm en te em ') de Janeir·o de t855, quan<lo fo
•·am assassinados o pi'Cs idente e o comnumdunte tias ill'll>lllS. Foi 
sú quando o genCL"al Andréa asst1 111io o govemo da pr•ovineia 
que ella fi cou pac ificada, continua ndo depois em paz e socego, 
pr·ogTcdindo c J)rospe,·;.mdo. 

Com a pr·oc lamaçüo da repnllJica foi eleva da a ca llregoria de 
es lndo, conlitlllando a goznl" de Jllcna paz e prosperidade, tendo 
:::;ido o uni co que uão ~o !l'r·eu alteração no seu üve r· politico e • 
eujo gove1·nador nflo foi deposto po1· motivo do golpe de estado 
rlc 3 :\o"erubt·o de 1891. 

Limites. - E' limitado ao N. pelas Guyanas; a N. E. 
pelo Atlanlico ; a L . ainda pelo Atlanlico e estados elo· 
.:\bil'anhão, pelo 1·io Gm·u]l.)', e de Goyaz, }lelo rio Ara
guaya; ao S. por ?\1allo-Grosso, pelos d os l1'resco, Xingú, 
Carary c Tt·cs Bat'l'<lS. A O. pelo estaJo do A1nazonas. 

Superficie . - 1. ~~9·)12 km s . quad. 

Bahias. - Guajarn, Curuçü 1 do Sol, Cacté, PI~ia-Unga , 
o porto das Salinas, ele . 

Estreito e canaes . -O ele Maracá, e ntre a ilha des te. 
nom ê e o continente; canal do No rte cntl'e o continente 
e a ilha Cfn'iana; canal do Sul entre ilhas Maraj 6 c .Mexi
cana . 

Ilhas_ - :Ha,·ajó, Cadana , )lcxica nn , PoL·cos, GurUJ)Ü 1 

Jipioca, Bailique, S. Salvador c a l\Iaracü, além de outras . 
. \ lvlarajó tem 235 kil. ele léslc a oéste e I?8 de N. a S. 

Cabos e pontas. -O Orange, CassipoPé, Nol'l(\ Guru
P.Y 1 e as pontas G1·ossa, .Magoa1·y , na ilha J\Iai~aj ó, c Tij6-
ca ; entre cllas ·o rio Pará tem uma largura de 6 r kiL 
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Montanhas.- Sc•'l'as Tumucumaque, Acara.)r c Essary, 
ao N.; a dos Parinlins-, G!'adahús, \'clhu, J'El-Hei, Sa
cury, dosCm·oados, rra.p~l.,·a, rranaju1·y, PayLuna,Curumú, 
Pi l'Óca e outras. 

Lagos. -.Anu:tpú , d'EI·Hei, Surubiú, Carnpinas, Curmí. 
P!lcajahy, l\lacurá e Monte Alegre. 

Na ilha Ma1·ajó h a diversos, cntJ'e os quaes o Al'llan, 
Alçapão, Tm·.tarugas, Mapu{t e Arary, o maior de todos. 

R.ios.- O Oyapock, que é a divisa com a Guyana 
F1·auceza. O Amazonas, desde o Jamundá até o Oceano, e 
tnuitos de seus afnuentes, cujos principaes sào: o Tapa
jo:r. com o T1•cs Bal"l'as; o Uruará.; Xingú com o Carary, 
o Guirirj, o Ambé e o F•·csco i o Tocanti11s e o Guajará, 
peJa mal'gcm direi la; á esqne1·da enl••atn Jamundá, 
Trombetas, Cut'uá, Gurupatuba ou i\lãc·cnrú, Parú, 

- Jary e outi'Os. O Cacté, o Gurupy c seus affluentes da 
nwrgem esquerda : Gu1'11pymir·im, Uruaim, COI•oacy
paraná, nlém de Ollt,•os. 

Aspecto physico. - O tcrritorio é em geral baixo e 
p1ano, elevando-se fracamente pa1·a o interiol', e em 
grande parte pertencente ao chapadão do Amazonas. O 
solo é cobel'lo de extensas Oórestas e regado por grande 
llii"J11Cl'O de r·ios. A costa é baixa, cobcrla de mang·ues 
par·a o nol'le e de dunas para o sul. 

Clima.- O clima é quente e humido, rnodiftcad~ en
tretanto bcnevoJamente por suas florestas n1agnificas c 
opulenta vegetação,· e pelos ventos reinnntes de lés te c 
nor·dcstc, que t01·nam as noites c Jnanhãs frescas e agra
d_a,·eis. 

No ve1·úo chove qua.si todos os dias, principiando em 
gc,·al a época das chuvas em fins de Outubro e indo até 
p1·incipios de Abril. 

Se nos logal'cs baixos c humidos e nas n1argens de al
g-uns rios t·cinam febres de 1nau caracter, devidas a ema-
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llações palust1·es, pôde-se cnlJ•ela;.to considcJ•ar em geral 
todo o estãdo como salulwc. 

A tem1Jeratu•·a média é de 2') 0
, sendo a maxima de 28°, 

r5 pelas 2 ho•·as da ta•·dc. 

Producção. - Exccllcntes madeiras de co nstrucçiio 
como )lo Amazonas; g01nma elasti ca, que se exlra he das 

Be lcm. - l'arque Mfonso Penna. 

set·iuguei •·as, que existem em g1·ande abundancia em todo 
o vale do Atnazonas; ç.acáo, castanhas, c1·avo , baun ilha 
sa lsapa l'I'ilha, ipecacunn l! a, urncú, ccJ·eacs, fumo cspe
cia.Jmeq.te nas mat•gens do Tapajoz, onde se cultiva uma 
cspecic chamada hm·u,·y, ,·cputada egual o melhor que 
a de Havana e de ~·I anilha. Ha muitos mincJ·acs. 

Na ilha Marajó ha alguma m·eaçào de gado. 

População. - Cc•·ca de !,7o.ooo habs. 

Estrada de ferro. - A de Belém ·á Bragança. 
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Cidades.- Belém ou Pará, cap., 'na margem oriental 
da balda de Guajtu·ú, distante da costa I65 kms., com hom 
porto, jmllOI'tanLe -commercio e 12o.ooo habitantes. Ten1 
di\'eJ•sos eclificios notaveis e importantes, como sejam: 
pala cio do Governo, do UI'cebispo, theall·o da Paz, impor
tante; dive1·sas cg,·cjas, cntt·e etlas a caLhedl'al, urn dos 
mais hcllos ediCicios do Brasil, baneo commercinl, hospi
do de alienados, arsenal de marinha, um bello parque, 
biblioLheca, necroterio, museu, lyceu. escola normal, 
Jous serninarios, o n1onnmento da Rcpublica, na praça 
deste nome. Tem tambe1n um magnifico cúes de canta ria 
que bórda toda a pade comtnercial da cidade, tl'apíchcs 
e uma bOa alfandega. Possue lindas aYenidas e beBas 
praças, como a de Frei Caetano Brandão com a esta tua 
do bispo deste nome. a da lndcpcndcucia cmn a estatua 
do general GUJ:jão. Perto fica a ermida de N. S. de Naza
reth, onde tem loga1· todos os aunos a festa mais populat' 
do estado. lrigia {l margem di1·eita elo rio Pa1•á. Camelâ 
á margem esquerda do Tocantins, a mais importante de
pois da cRpital, cmn gl'ande commercio de cacáo, ho,·ra
cha e cumarú. Bragança, {t margem do Cacté, r5.ooo ha
bitantes. 

Afacapd, á margcn1 esc_[UCI'da do Amazonas, foJ•tificndu; 
acha-se sob o equador. Sanlarétn, á márgen1 direita do 
Tapajoz, 5 kms. distante da confluencia deste rio com o 
Amazonas, bonita c aprazivel cidade, com hella cg,·cja 
mHtl'iz e elegante palacio municipal. Obidos, á margem 
esquerda do Amazonas. Jllonte Alegre, notavel por sua 
salu,bridade c excellen1es aglLRS, sobre a collina do mcs
Ino nome e ú n1argcm esquerda dQ Gurupatuba. BrePes, á 
margem do jilro Pat•anaú; Sow•e, á margen1 escrucrda 
do PaeacauaJ•.v e Chares, todas tl·es na iUw ~(a1·ajó. Gu
f'llj)â, á 1nm·g·cm direita do Anwzonas. C:intra á margem 
esque1·da do l\laracanau. JVIa;:;agclo, á margem do rio elo 
mesmo nome. Alemquer, perto da foz do igarapé Itaca
rará. Porto de Moz, á mal'gem dit•cita do Xingú. S. Jli
gttel do Guwná á margem direita do Guamá. Anc~jâs e 
Jluand :i Jnal'gcm elo rio de seu nome, na ilha l\1oll'ajó. 



ESTADO DO MARANHÃO 

Resumo historico. - O te a•ritori o do i'\fa•·anhão fazia parte da 
extensa capitania doada a Joiio de Bari'OS que, inl"eliz, não poude 
colonisal-a, nílO o conseguindo lambem Luiz de 1\Iello, cerca de 
!lO annos uHl.i s larde. 

Depois destas Lenlalivas ficou a capitania abandonada até I504 -
anno em q uc o fr.nn ccz Jaccru cs Riffa"uJt clJCgou i't ilha do l\Ja•·a
nhão e nell:l lundou um pequeno cs tnbcl cci mcnto, reg,·essand~ 
logo ú Franç:a en1 busca de recursos, o que de facto conseguiu. 
Yoltando então ao i\Jaranhào, onde dt'sembarcn sem sc1· contnt
rÜt(!o pelo gcnlio, lança os fundamentos de uma pequena colo
nia, na <Jual em h1'CYC lana a discordi!L Deix:mdo cnlflo Car·los 
de Vaux com a di•·ccção da colonia , vni elle a França procur·ar 
auxilio c no a.~•no segu inte est<í de YO!ta acOillJHlll)lado de La Ha~ 
var·diCr·e. Por· falta de cnicazcs r•ccur·:sos, a colonia pol'ém não 
prospeJ•a, pelo que voJLam a Franya. Em 1612 parte de Can calle 
uma expecl içüo l'r•anccza, ao mando de La na,·ar·diCrc, e chega a 
ilha do i\la•·:.whào, onde é levan tada uma J)ovoação c co nstruido um 
l'or·Le que J'Cce bc o nome de S. Luiz, em Lwnra de Luiz I3, re i da 
França. Ahi ficaram os fran.cczes esta belec idos oté que uma ex
pedição sob o commandu de J c ror•ymo de AIIJuqucr·quc co nse
guiu butcl-os, ca pit~lando l.a Ravard iêre a :l de Novernbr•o de 
JGr5 c expulsos do lcl'l·itorio logo qn c chegorr Alcxandt·c de 
:\loura, gov('rnador do :\loranhfto . 

Em JÜ~I foi crendo o Hstado do Mat·nnlJ ~\0, que abt·angia tam
hcm as capilanias do Pará. c Ceo••á, sendo seu primeiro gover·
nador o ca pitão Fran cisco Coelho de Carvalho. Durante a gucna 
hollandeza foi o :'11aranllâo to mado, em r64t, pe lo capitã o holtan
dcz Koiu, que l'a cil nl onte vence11 Bento Maciel Pm·cnte que tão 
l'raco se mosl!·ou ante o inimigo como ct•uel c d cslnunano se por
üíJ•a antes com o gentio da r eg ião amnzonica 

Em rG44 foram os hoilandezcs expul sos !>elo maranhense An
tonio Teixeira de i\Icllo , c em 1G84 lia a re ,·oltn dcManoctBcckman, 
que ]Jl'Olcsta con_lra o privilegio concedido ú com panllia do 
estanco. A revolta é ubafada e Beckman ju:;) li çado. 

De t:;33 a té r:;5'. pa~:>sou o l\'lar·anhão a ser governado por capi
tães móres, por ter s ido ll·anst'crida pa•·a Belém a sédc do go
"'Cl'OO d o Rslado. Em PjJ:l tornou-se capi tania independente e 
com a indcpeude ncia do llra.'iil teve o titulo de p•·ovincia, que 
foi mudado no de Estado ao dechu·m·-sc a Jlepublica Brasileira. 

Durante:\ monar•cltia o Maranhão nrio deixou de soffrer agi
tações, nfw só por rnotivos da independcncia , como p or causa 
do ubalo gcarl produzido pela abdicação de Ped•·o 1, e especial-
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mente de r838 a r84o com a chamacla gllcrra dos balaios, as::;im 
denominada do nome do seu p.rinci pal chefe Manoel Francisco 
dos Anjos Ferreit·a Balaio, guerr•a ou antes revolta que foi snffo
cada tlelo coronel Luiz Alves de Lima c Silva, postet•iormente 
duque de Caxias, nomeado presidente dessa pt'ovincia em r84o. 

Limites.- Ao N. com o Atlanlico; a L. com o estado 
de Piauhy, separado pelo rio Parnahyba,; ao S. com 
Goyaz pela serra Mangabeiras; a O. ainda com Goyaz 
pelos rios :Manoel Alves Grande e Tocantins, e com o 
Pará, pelo rio Gurupy. 

Superfície. - /j5g.88/j kms. quad. 

Bahias.- Turya&sú., Cabello da Velha, Cumá, S. Mar
cos, S. José, Preguiças, Tutoya, são as mais importantes. 

Ilhas. -A de S. Luiz, a maior de todas, separada do 
continente pelas bahias de S. Marcos e S. José e pelo ca
nal chamado rio do Mosquito, c banhada pelos rios Anil, 
Bacanga, Mauú, S. João e outros; Cu1•npú, Mangunça; 
Tauá-mirim e Pequ.ena separadas da de S. Luiz pelo rio 
elo Coqueiro; a Tauà, Rasa, elos Indios, etc. 

Cal>o. - O Gurupy. 

Montanhas.- SerJ'a das .l\ilangabcinl.s, Itapicurú, J.\!la
chado, Negro, Cinta, Desordem, Alpercatas, Valentim, 
Penitente, Canella, B.isada, Taguatinga, TiracaiDbú, etc. 

Lagos e lagôas. - l\iatta, Aquh·i ou Vianna, Vercle, 
Capün, Jussára, Morte, G1·ande, M.agú, Brrrigiativa, etc. 

Rios. -O Gurupy, l\1.aracassunlé, Tnryassú, Turyana, 
ltapetininga, 1\tfeaeim com seus tributarios Pindaré, Gra
ja1Jú1 Flot'es e Corda; o Itapicurú 1 que tem s.ua origem 
na serra do mesmo nome, recebe o ALpercatas, o Codó e 
o Corrente; o 1\!lonün, Piriá, Negro, Preguiças, o Pal'na
hyba com o Dalsas e outl'Os menores. 

Aspecto phisico. - E' montan)loso para o interior e 
:rhais ou menos plano e baixo no littoral, onclc ha grande 
numero de ilhas, especialmente entre o cabo Gu~·upy c a 
bahia Cabello da Velha. Da ilha Sant'Anna para sul a 
costa é toda baixa e conhecida pelo nome de Lençócs. 
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E' cortaJo por muitos rios que correm· por espaçosos 
caml)os, os quaes na época tias chuvas ficam alagados em 
alguns pontos. · 

Clima. - E' quente como no Pa1·á, pon~m nl.enos hu
nlido; entretanto o ~laranhão é geralmente salubre, es
pecialmente na cs taçil.o scc(·a, _porque os ventos lés te e· 

S. Luiz do Maranhão . 

. nordeste amenisam bastante o seu clima, principalmente 
no littoral, c impedem a h umidade. lia ahi somente _ as 
<luas cstac;ões, chuvosa e sccca; as chuvas, em geral 
acompanhadas de h·ovoadas, são abundantes c p1·inci
pian1 geralmente CID Dezembro, algumas vezes mesmo 
antes, e vão até Junho. · 

A temperatura média é Jc 27°, e a maxima de 31°, haven
do casos extr()ordinal'ios de ehcgar a 48°, como aconteceu 
em Outubro de 188o, em Caxias; a mioima é de 21°. 
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Producção.- Muitas madeiras de conslrucÇ"iio, marce
n::wia e tintuJ•aria; pr·oduz baunilha, jalapa, cacáo, ipe
cacuauha, oleo de copahyba, carnaú,ba, a1godão superior, 
café, lllilho , an ·oz, canna de.assucar·, anil, etc. 

Em. seu solo existem 111inas de ferro, chumbo, ouro 
em Tul'yassú c l\laPacassumé, prata, antimonio, etc. 

Ha ai guma m·caçào de gado e fabricas d c tecido de al
godão, de meias, ele. 

Estrada de ferro. - A de Caxias a Casajeiras com 
78 k. em tralcgo. 

População. -Cerca de 6oo.ooo hahs. 

Cidades. - 8. Lni:. ou Jl!aranlulo, cap., situada na 
ilha do mesmo nome e naconfluencia elos rios Anil c Da
canga, com um cxcellentc porto e 5o.ooo habs. E' un1a 
cidade florescente, <le grande importancia commercial e 
bem. edificada; tem muitos ed ificios nolavcis, e entre 
elles os _palacios do govcruo e do bispo; a cathcdr·al, Lhea
tro, r elaçüo, nlatadouro, que é um dos primei1·os doBra
zil, quaelelbcm construido, capitania do pol'lo, hospital 
nlilitar, de 1\lisericOI·clia, cadeia, bibliotheca, museu c ou
t,·os. E' sédc ele um bispado. Tem ruas espaçosas c hem 
calçadas e excellentcs praças hem arb01•isadas, estando 
em uma dellas a estalua do insigne poeta C onça lves Dias. 
Possue ainda o grande cúes de Sagt·ação c um dique. rll
canlarn, em frente á capital, com bom porto, e em cujo 
município se cultiva o melhor algo .. lüo do estado. Ca.v:,ias, 
segunda cidade do estado, com 25,ooo hab. á nutrgem di
reita do Itapicur(L; grande emporio de comrnel'cio nüo só 
do estado , comotambem dos que lhe sãovisinhós. E' J)er
ço de Gonçalves rlias. Vianna, assentada no meio d,e 1agos 
e na mar·gem do rio í\laracú, importante por· seu comrner
cio c agricultura. Carolina, á marg-em direita de Tocan· 
tios, pertencente outr'ora a Goya1.., c1n 1nunici pio criador 
de gado. Guitnaràes com bom porto. Ttu·rassú, perto da 
hahia do mesmo nome. ftapicarú-núrún, ú mat·gem do 
ItapicurlL lm.peratri::;. Brç_jo, como bom cl~ma. Grajaluí, 
á margem do do de seu nome. Picos. 



PJAUHY 

~esumo historico. -O te1Tilorio de Pianhy foi Ol'ganisado 
em capitania subalterna da do 1\Iarunllão em IJI8, sendo gover
nada por capitães móres; foi só em 1?58 (jUC teve o seu primeiro 
governador de nomeação regia. 

Esse tcr•·itol'io foi descolJcrto por um avcnlureit•o de nome 
Domingos .\lfonso .:\Infrcnsc c alguns companhcit·os que em r6;'t 
se. intcrnarum pelos invios sertões onde cnconlr ... 'lram o bandei
rante paulista l)omi•tgos Jorge, que anda\'a a caça de -indios. 
Rcnnindo-sc os tlous, aprisionaram muitos in dios C[ue Domingo.;; 
Jor·ge lcvon pm·a S. Paulo, ticundo Mafrense que consegniu esta .. 
bclecer 3o fazenclas de criaÇão de gado, CfUC }J01' sua morte cou
bc•·arrl. nosjcsuilas, vindo afmal, coro mais LI'CS C[ILC estes funda
ram., a pert.encct· a naçfw. 

A principio sob a jtll'jdiscçfto do. Bullia passou em IJI5 à do 
Maranhão, sendo em 1;18 ele,·ado (t Ca]Jit.<mi3, suj eita a inda ao 
Maranhão, c foi só em 1?58 que teve seu pl'imeiro govc J·nador 
de nomeação I·egia, que toma posse do cargo a 20 de Setembro 
do nono seguinte. 

Em 18u tornou-se capitania independente tendo para capital 
Ociras, antiga }Jovoução da !lfoclut, elevada a villo. ClU 171.2 C a 
cir[adc em 1'6r. 

Com a independencia do Brasil o Piaulty to,·nou-se provincia 
elo impcrio, tendo Ociras aindn pa1·a capital, calh cgoria crue foi 
h·ausfe,·ida em 1852 para 1'/wresina, fundada a maq;cm do Pnroâ· 
h;yba. O seu primeiro p1·esidcntc foi o V isco nde de Parnahyba 
(1\fanoel de_ Souza 1\IaJ'tins) que }l01' CCI'Ca de 20 <.~nnos ~oYcrnou 
despoticamente, exercendo uma influencia perniciosa nos des
ti110S do Piauhy, segundo diz o Senadot' Pompeu em sua geo
grapbia. 

Piauhy é hoj e um dos florcsccnt.cs 20 estados que const..ilttem 
a H.epublica. Brasileira. 

Limites.- Ao N. como o Atlantico; a O. )[al·auhão, 
separado pelo t'iQ Paruahyba; a L. com o cstnclo elo Ceará 
de que é separado em parte pela set-ra Ibiapaba, e com 
Pemambuco pelas ser1•as Vermelha e Dous Irnulos ; ao 
S. com a Bahia pelas sc.1·ras Gurgueia e P.iauhy e com 
Goyaz pela serra Taguatinga. 
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Superfície. - 3or.797 kms. <[nad. 

Bahias. - Canarias, Amarração e Timonio. 

Jlha. - A Grande, entre dons b1·aços do Parnahyba. 

Montanhas. - Serras ele Santa Rita, Ibiapaba ou 
Graude, Vermelha, Dous lr1nãos, Gurgue:ia, Piauhy, 
1\langabciras, Cnrimatan, Urussuhy, "Missão, :W.Lattões, 
algumas isoladas, pertencendo prova velmcnte ú cu cicia 
central ou goyana. 

Lagos e lagôas. - O PaL·naguá, o _1\iatto, e a DouJ·ada, 
PimenteiJ•a, lbiraba, 1azareth, ltaus e outras 1nenores. 

R.ios. -O Pa,·nahyba e seus af'fluentes da mat·gen:l di
reita: Urussuhysinho, Urussuhy-asslt, Gul'gueia, que 
nasce na serra elo serr nome e recebe o Parahim, o Ca
nindé, que nasce na seiTa dos Dous lrmàos e tem por 
tributaria pl'incipal o Piauhy, q11e sabe elo lago do Matto; 
o Poty, cuja origem é na serra da Joanninha, no Ceará, 
e seus tributaL·ios Sambito e Mocambira; o Longú, que 
nasce na serra dos 1\1attões. 

Aspecto physko. -O Piauhy pertence quasi todo ao 
clíapaolão ele Parnahyba e é baslaute accidentado, apre
sentando extensas planicies cobertas ele hervas e pastios, 
muitos v alies e pequenas collinas no centro; ao sul e oeste 
é nlontanhoso. 

Clima.- E' quente, humido e pouco sadio nas mar-
gens de alguns J'iÇ)s, como o Poty, e de algumas lagôas, 
onde existem pan.tanos, que são origem_ de febres inter
nLitteates. Com ex:ccpçiw desses lagares todo o mais ter
l'itorio é sadio, podendo-se pm•tanto considerar o Pjauhy 
como ge•·almentc salubre. Tem_ apenas as duas estações. 
chuvosa e secca '; as chuvas começam orclina~·iamenle em 
Janeiro, ás vezes antes, e vüo até Abril. Os ''entos rei
nantes são do quadrante norte, e a temperatura média 
é de 27'. 



PJAlJHY 'i7 

Producção. - lia muitas madcims de coiiSlt•ucçüo e 
grandes coqueil•acs piassabas , carnaúbei•·as, jalapa, 
ipccacauau h a, etc., cereaes, fumo, can na de assucar; o 
que mais se culti va, porém, é o algodão. lla minus ele 
ou•·o, pratu, ferro , chumbo, pedra hum e, sal gcmma, 

Thot•ozi na. - Delegacia Fi scal. 

gesso, salitre. A riqueza princÍl)al consiste pol'ém na 
creacão de gado v.accum e cavallar. c no algodão. 

População. - Cerca de qoo.ooo habs. 

Cidades. - Theresina , cap., com uns 20.000 habs.; á 
mm·gem di!'eita do PaL•nahyba, fundada em J852; muito 
flo1•escente c de algum ..::onnnercio, lendo pOI' principaes 
ecliflcios o palacio elo go-vc1·naclor, o do bispo, o do con
gresso, delegacia fiscal, as cgi·ejas de N. S. do Ampa•·o, de 
S. Benedicto ) e dns Dores. Parnahyl.Ja, á margem do Jga-
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rassú; é a segunda cidade do Piauhy e muito cmnmcr~ 
ciante, principalmente em algodào. Oeiras, 2S.ooo babs. 
antiga capital, perto do rio Canindé. Parnagaâ, á mar·
gcm do lago do mesmo nome; em seu municipio ha 
grande creaçf1o de gado. Amaranle, 16.ooo hahs., á Jnar
gcm do Pàrnahyba, muito florescent& Jaicó:, no sertüo, 
feil·a de gado. Jeronwnha, á margem do Gurgueia. Pira
curaca á margem do .rio do mesmo nome, affluentc cló 
Longá. Brll'l'as, Valença, União, Campo Maior. Flm·iano, 
antjga villa Colonia, florescente, ú n1.a1·g-cm do Pnnw
hyba. Itamaraty. 



CEARA 

Resumo historico. -O tcr•ritol'io do Ccar·1't faz par·te da capi
tania doaria a Joflo d<' Ban·os em 1535 1 e sua colonisação, ten
tada uras 11iio levuda a eflCilo por· Pcdr·o. Coelho, em 16o3, foi 
pr ·incipiada por :\Iartin Soares :Moreno que em JÜJJ construiu 
um presidi o for·tiftcado e umn ÇJ'JUida soU a inYOCil\"Üo de N. S. elo 
Amparo. na llftlTll do rio Ceará. 

'J'endo os fra.ncczes se estabelecido no ~Tai'Ril báo, Jer•onymo de 
AihlHJU<.'J"quc, 1rnc [oi m:mdado fltndar uma ca[litania além do 
Ceará, dcrnor·a.-se no Jogar· dcnofniuado Jc r•i coacoá m c ahi lança 
os fundanwntos de uma povoaçfto so]) ainvocaçrlO de N. S. elo 
Rosario, e1 u 16I3. Por• dccrelo rt•nl de x3 de .Junho de 1621 foi 
crendo o Estado d o Mar·nnhão roeuwdo pelo Ccm·ú, l>ará c 
:Maranhão. 

Tendo os l10llnndezes ron(rui ~ Lado o i\fa,·~mh[lO, csLondcJ·nm 
seu dolliinio até o Ct~ar{t que occupc.u·;):nl em I63:;;, mas donde 
fot•am expulsos pelo sargento mÓI' Antonio T cixeil·a (\ç ;\-lei lo em 
t6'.4 , com o.mxilio dos iodios que se l'evoltat·um contra os iuva
soJ·es pelo m:'to tr·ato que delles I'CCebiaru. 

Em t64!), pot·êru , os hollandezcs, soiJ o commando de :\Iathias 
Beck, o(•t•upam de novo o Cc;u:í c perto da lHirra do r·iacho 
lllilf'lljoiliba, aclual PaJc1ui. projec taJ•am um f()I'Le, em c ujo local 
foi depois Jevnnlndn pelos portnguezes, em ISt!l:. a actual for·ta
lcza de Assunlpt;·ão, nn cidad e da Fo'r·talcza. 

Embot•a ligado no 1\lnt·auhão o Cea r{• entendia-se com o gover·no 
{lo Pcl'nambuc::o em ohje<:to de sc1·viço, e cntfto, para ev itar co n 
:llictos de jut•isdi(·Ção, l'o i Clle unido a este ullimo esWdo, em 
JGSb, [OJ'JlHllHIO uma capi.Lunia. sui.Hdtcr·na, que Qtn J,oo for·mou 
um uuico Lei•mo, cuja sCt.le era 1w vi lia de S. José de Ribamar. 
l~m 17 de .JanciJ•o de 1')9 tornou-se capitania independente, sendo 
seu pl'imei Po governador o cheJ'e de es<juadra. llcr·nardo Manoel 
do Yasconcellos. · 

Com a inUcpe nden cia do· Brasil ficou ·sendo uma (las 18 JH'O
vincins do i~~tpol'io, sendo o tC"n.c nte·co r·oncl 'Pedr·o JosédaCosla 
llni'I'OS o seu primeir·o }H'Csid('n.Lc. 

Antes, porêlll, crn 18I) , soll'i·e nlgum aLalu com a rcvoluçtLO 
republicana ( (UC r·ebcnt<ira em Pernambuco, sendo p .I'('SO Mai'
LiniaJro Jo~;é de Alencar, que e m Cl'ato tenlâra levanta r· o tlovo a 
favor da dita r evo.luç[ro. 

Anno:s depois, em 1824, é vro<dam:ula ew Pcr·nambuco a Confe-



80 ELEMK\''I'OS DE CTTOROGRAl'IIL\. no BH.-\SIL 

de!'aç5.o do Equador·, c no Ccarft ndh ncm a el1a Td stFo Gon
ça lves de Alencar A1·arire c outl·os. Scn.do porém vencida essa 
eevolu ç5o são presos divcr·sos, cn lrc outros, o p~Hll'e Morol'Ó, 
coJ"One l Pessõa (I'Antn, Fr·aneisco :Manoel PCI'eil·a fbi.apina , Lnir. 
Tgnac io de Azevcdo Bolfw c Feliciano José da Si lva Campinina. 
que siio executa dos nn cidade da Fortaleza. Rm 1832 ha ainda a 
revolta cnca heçacl.n por Pinto Mad e ira , por mot ivos da abdi ca
rflo d e Pedro T. J\{~HI I..' il' fl é por•ém balido pelas fOI'Ç<lS _l egaes ao 
mand o de Xavier To r·res no com bale de lcó, a 4 de AIH•iL 

Em rS'+o n ova Tevolta al'l'eh('nla na vil! a, hoje cidade de Sobr·a l. 
mas é logo s uffocnda, aborlnndo ass im a revoluçfio que devia se 
estender• p or• toda n pr•ovinein. 

O Ccnr·ti foi a primcir·a lll'ovineia que se e man cipou da escr·a· 
vidão, conq1tistando Jogar· g lorioso nessn luta de pr·opaganda a 
fa\-O J' do. rcdempçfto dos ca.pLivos. 

D eclar·ada a H.epuhlica o Cen•·:í adherin immediatame nt e e de 
c nWo ptu·a cá tem JH'Ogredido bastante, c posição proeminente 
c invej avc l occupar·ia entre os estados IHasi lciros se nã.o fossem 
as scccas que de quando em vez o assolam. 

Limites.- Ao N. e NE. con1 o Atlantico; a L. com o 
estado do Rio Grande do Norte, ele que é sepa1·ado pelas 
serras Apocly e Camarú, c com o es tado da Parahyba 
pela serra do Pajehú; ao S. com Pernambuco pela serra 
Ara1·ipe e a O. com o Piauhy pelos rios Timonio, S. Joã<> 
da Praia Acima até a bart•n. do Riacho o depoi~ em rumo. 
ilireito a serra de Santa Hila até o pico da Ser1·a elo Cocal 
e p ela serra Grande ou Ibiapaha. 

Superfície. - ro4 . 25o kms. quad. tendo de littoral 
700 km s. 

Portos.- C.amocim, que é o m elhor de todos, Forta
leza, Acarahú ; Aracaty, ~Jucuripc, J ericoacoára, 1\Iun
dahú, Parazinho, Pecém. 

Ilhas. - Dos Bois, do Fernando e outcas pequenas. 

Pontas . - J ericoncoára, Itapagé, .Mucuripe, Grossa e 
Parazinho. 

Montanhas.-Todas as montanlws deste es tado ligam
se _mais ou menos t't cordilheira de l biapaba, que faz pa1·le 
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rlo chapadão do Parnahyha, pertencente }WOvavelmenle 
ú cadeia CClltral ou goyana. 

Em seu desenvolvimento a coPdilheira de Ihiapaha ou 
Grande tem as seguintes denon"linações: serra dosCôcos, 
Careteús, Coronzô, .Araripe, Furada, Piedade, Camarú, 
Cosme on Perci1·o e Apody. 

As outras serPas podem ser consideradas em 3 gl'Upos: 
central, septentrional o do sue.ste, todos ligados mais ou 
menos á lbiapaba. 

O grupo cenlral, com1Jrchcnde as serras Cauhype,Joá, 
Camará, Maranguape, Aratanha, Acarape, Baturité, Ca 
nindé, 1\'larianna, :Machado, Santa llita, Catolé, ]~stevtw, 
llôa Vista, Mncuim, Flamengo, etc. 

O septentrional abrange as serras Uruburetama, Missi, 
~{anoel Dias, Santa Luiza, Livramento, Yermelha, Va
lentim, Aln1as, I1nhuranas, Ivieruoca, etc. 

Ao do sueste pertencem as serras Jaguaribe, Azul, Ori
boré, Bl·anca, MaTia Pereira, Bastiões, Brígida, etc . 

Lagôas. - As principaes são : Aguatú, Cabeceiras, 
Barro Alto, Mecejana, Encantada, Uruaruá, Grande. 

R.ios. - Neste estado não ha verdadeiramente rios, 
mas apenas torrentes, que, se na estação chuvosa avolu
mam-se bastante, na época da seccn, ou desapparecetn 
completamente ou ficam reduzidas a pe(ruenas porções 
d'agua empoçada de distancia eJn distancia. 

Os principaes cursos d'agua são : o Jaguaribe, o maim~ 
de todos, com seus aflluentes Salgado, Figueiredo e Ba
nahuyú; o Pü·angy, Cboró, Pncoty, o Tim.onio, Camocin1 
Oll Curiahú, Acarail(t, _Aracaty-assú, Mundahll, Curú, 
S. Gonçalo, Cauhype c Cea1·á. 

Aspecto physico. -O terl'itorio é gei·almenle irregn
lar : no itlle1·ior é montanhoso. sendo seu IJico culmi
nante na serra lbiapaba, cerca de lOOO metros de altura; 
dahi vai declinando para a costa, onde é baixo, arenoso 
e cheio ele dunas. No interior encontram-se grande tabo
leiros e varzeas. 

~. 
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Clima. - O Cearú em relação ao clima póde ser divi
dido em 3 zonas : rn o do littoral, é fresco c hum ido; 2a o 
das serras, é ntais fresco e ntenos humido; 3a o do sertão, 
é seceo e quente. Só h a duas estações : a das chuvas e das 
seccas; as chuvas começam geralmente em Janeiro e vão 
até Março, prolongado·se algumas ''ezes até Junho. O 
calor é forte, sendo porém a1nenisado pelos ventos e abun
dante orvalho : as noites, porém, são geralmente frescas. 
Em geral é .salubre. A temperatura média na capital é de 
3oo, c no sertào não vai alén1 de 35°, a minima é de 25° na 
capital. 

]~ ' sujeito pei·iodicanlente a g-nmdes seccas. 

Producção. - l\lnilas madeiras de cousti·ucção : ccd_~~o, 
ipé, jaeal'andá, jatahy, púo-ferro, etc., encontra-selam
bem a ai'YOre do ccbo, balsa mo, jatobú, almlscar, oi-ticica, 
canna·ftstula, jmi, quina} carnaúba} lpeca<'uanha , angelim 
e muitas plantas l'ructifcras, como atas, sapoty, mungas, 
cajú, de que se faz muito Y-inho. 

Jla Yl'sligios de ouro em quasi todo o estado, ferro, 
carvüo tle pedra, snlill·e, sal·genuna, minercos de chumbo, 
de antinwnio, etc. 

lla grande creaçúo de gado e cu rtu!'as de algodão, café, 
canna de assuca1· c fumo, que súo a riqueza do Ceará. 
ExjJOrla mui lo algoclào, couros e courinhos, lm·anjas,pro
duclos da carnaúba, gado para o Pat·á, etc. 

· População. -CcJ•ca do r.1oo.ooo hahs. 

Estradas de ferro. -- A de Sobral, com 216 k. 280 de 
exLensào, que vai de Camocim a Ipú, IJassnndo }101' So
hral. A de Baturité com 297 k, com os ramaes de Alf"an
dcga com 2 k. goo e o de ~lar,wg·uapc com 7 k. I/ÍO. 

Cidades.- Forlale-;,n, cup. 5o.ooo habs., J3 kms. 1nais 
ou menos a nordeste da foz do rio Ceará; hem edificada 
em uma planicie cgua1, lendo ruas espaçosas e bem cal
('adas e ntraYessada pelo COI'rego Pajl'l1ú. Possue alguns 
edificios }luLlicos importantes, como o palacio do go-
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vcrno, do bispo, casa da carnua, üwuldadc de direito, 
assembléa, alfandcga, l1ospltal de Misericordia, cathe
dral, lyceu, instituto geographico, bcllo quartel de poli
cia, estação central da estrada de feiTO, quat·tcl de linha, 
bcllo e alenc J.msscio publico, bom mercado, etc. Ara
caty, 20.000 habs., a ma is importante depois da capital, 
{t margem direita do J aguaribe c a !5 kms. da costa; é jm-

Fot•laleza. - Passeio Pu blico. 

po.l'lautc po1~ seu corumcJ~cio e incluslt·ia. J[arangaape, 
junto ;i seJ'J'a de seu nome e clislantc dn cHpitaL 28 k1ns., 
é grande e l·ica pela pr·odu_cç~lO de canna de assuca1·, caré 
e índ_ustJ·ia assucarcira; CXllOI'latlora de laranjas. Battt
rité , a 105 kms. da cupital, com u qual se coJnmunica por 
uma estrada de Jcrro; na seiTa do seu non1c; bem flores
cente c commcrcial. Qai.\4eranwbitn, no seio do sct·Lão c 
banhada pela. t01·rente do mesmo non1c: é u•n dos pontos 
tnais sauda veis do estado e um n1unicipio · de gt·~mdc 
creaçào ele ga.do. Acarahú, á margenl direita da torrente 
elo mesmo nonte; flo1·escente. GI'Ctnja , á lllaL·gcm esquerda 
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do Clu·iahú. Viçosa, banhada velo Timouio, com bom 
clima. lpli, junLo á seJ'I'a de Ibiapaba, c banhada pelo 
riacho fpuçaba. Sant' Anna, :í margem esquerda do Aca
rahú. Sobral, á. uuu·gcrn csqucJ•da do Aca_rahú; bem cdi
ficacla c muito cornmCJ'ciaL Jordiln. Oralo, com 24.ooo
habs., clima quente e l1umido, notavel po1· snns riC[UCzas 
natu1·acs c fertilidade O e suas tel'ras; está ú J58 kms. 
da cosia. Barbalha, banhada -por ~6 cmTentes d'agua que 
nascem na serra Araripe. Ltwras, á n1a1·getn. elo Salgado. 
lguatú,· situada entl·c lagOas e á n1argcm esquerda do 
JaguaJ~ibe. lcó, central c 1nuilo Ooresccnlc pela uberdade 
das terras que a cücumdam, na confluencia do Jaguaribe 
e Salgado; tem ruas bem alinhadas e alguns edificios 
bons, notando-se a eg•·eja de Bomfim. S. Bernardo das 
RLZssas. Cascac>el. Redempção, antg. villa Acarape. Faca
tuba. Camocim, com bom podo. A1ilagres. Araripe. 
Quixadá, proxima. ao gt·andc açude do mesmo nome. 



RIO GRANDE DO NORTE 

R.esumo historico.- A capitania dou da a João de Barros com
pr·chcndia o tcrr·iLorÜ) dest~ estado, visto que ella cstendht·se 
por IW legoas de costa, desúe <.t Bahia da TJ•aição até o extr·emo 
scpt.entrional do Rio Grande do Norl~. 

Por cir·cumslancias, porém, · dcsfavoraveis a esse donat~u·io, a 
colon'isação do ter'J•ltol'io não se eifectuou então. Foi só em I5'!)? 
que, sabendo-se que os ft·ancczcs and<lvam depr·edando a costa 
desta r·egião e expor·tando púo bmsil, o capitão Manoel i\lasca
r·enhas partiu de Pernambuco oo,rn força regular· de colonosr 
indios e CSCI'RYOS JMl'a a conquista do JUo Grande do Norte e 
ex11Uisão dos fl·ancezes. Os indios Polyguái'(L8, que dominavam. 
as margens do Potengy, entram Cll} luta com Mascm•enhas que 
afinal consegue pacificai' toda triba. 

Jeronymo de Allnlguer·que, que vlera com o mesmo fim .e (} 
de suhJugar os i!ldios q·ue embaraçavam a colonisaçào da Para
hyba, presta decisivo auxilio a Mascarenhas e, com a alliallÇU 
do chefe indio Sol'ababé, fir·rna a pacificação e lar1ça, em 1Sgg. os 
fundamentos da villa do Natal, pl'oxima ao l'ortim dos 1'res Jleis
llfagos Jevanla<lo po1· Mascar·enhas, villa assim_ <lenominada pot' 
ter sua matriz sido inaugurada no dia de Natal. 

A conquista do Rio G1•andc do No1·te lr·ouxe a gr•ande vanta
gem da catechcse e alliança da valente nação potyguára, sem a 
pacificação da qual, diz Candido MendeS, o nor·te talvez- não 
ficasse pertencendo ao Br·asil, ne1u mesmo se teria podido arl'an
cal' aos hollandezes a sna conquista no secnlo 17. A essa valente 
tribu pe1·tencia o 1egenc1ario Poty. que depois se chamou D. 
Antonio Felippe Camarão, setLirmão Jacaúna e seu tio Jagua1·ar·y 
que tantos e tão assignalados serviços prestaram ao B1·asU na 
lula contr·a francezes e hollandezes. 

Os hollandezes repcllitlos urna vez, em I63r, conscgoiram e1n 
r633 conquistai' o Rio Grande do Norte e sohr·c a capitania 
estenderam seu dominio, êrue te•·minou com. a deJ•t•ota C[IIC lhes. 
inningiu o lnavo PeliJ>pe Camarão. Eu:t rü7>4 paele dessa capita
nia foi doada a Manoel .Tordâo, doação que ficou llulla po1· ter o 
mesmo Jo1·dào mon·ido em_ um fnaufr·agi.o nas costas do sen tcl'
ritOI•io; e en1 1689 foi erigida em condado á favor· de Lopo Ftu
tado de ' Menclonça. Esse tilulo por·ém foi C'phcmct·o,continuando 
logo u capitania sub01•dinada a .Balüa e em seguida a Pel'nam
huco em IJOI. 
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Por occasiào da •·evolução pc••nambucanu em I8Ií' t) go,·crna
dor da eupitania, Jo:,;é Ignacio Boq;cs, passll a cntcndcr-.se dil·c
ctmncnte cotn a c(Jrlc, o que lhe valeu ser considerada como (H'O· 
vincia do imperio, em 1822, sendo seu IH'ilrrciro presidente 
'l'holllaz <lc Araujo Pct·cira. 

De cnt5.o lltC a p•·oclalllRÇâo <IR H.cpuhlica, du quaiJlUssou a ser 

Natal. - Visw pnt'cial do po•·lo. 

um dos estados, tem levado vidn pacifica sem oc('un·cncia de 
llllliOr mo nla, a não St'l' o assassinato do JHCsidcntc em t838. 

Limites.- Ao N. c L. com o Atlantico; ao S. com es
tado ela Parahyba, pelos 1·i os Guajü e Patú e SCt'l'a Luiz 
Gomes: com o Ceart'l, pelas sei'J·as Apody e Canmrú. 

Superiic·ie.- 5;.585 kms. quacls. 

Bahias. - Mosso1·6, Fol'moza e -i\Iarcos. 

Ilha. - l\lanocl Gonçalves. 

Cabo e pontas.- Cabo S. Hoque; e as 1>ontas .Redonda, 
l\lel, CauHlJlmn, l'ubarão e PijJa. 

Montanhas. -A mais ilnportanlc das ser1·as é a llor
horema que se ramifica em diversos serrotes; vt>m depois 
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as serras do Apody, Camm·á, Luiz Gomes, Jorw do Valle, 
Tavares, S. Sebastiüo, Sant'Anna, Bonfim, ele . 

Lagôas.- Papat·y, Gt:oayras, Apody, Pialil, etc. 

Rios. - O das Pü·anhas ou Assú, que nasce na serra 
Borborema, nQ eslado da Parahyba, é o mais importante; 
recebe o Seridó, PindoEa e Pataehoca, pela direita, c o 
Patú, pela esquerda. O Apody ou Mossoró com o seu 
afOucnte Upanema além de outros. O Carnahuhinha ; o 
)lunahü ; o Cearú-mirim ; Potcngy ou H.io Grande do 
Norte, nasce na serra Borborema; o Trahlr,Y, tem sua 
nascente na serJ·a elo Ingá; Crumatahy, Cunhaú, Guajú 
u outros pequenos. 

Aspecto physico. - O terreno apresenta uma supcr
ncic dcsegual; é plano e arenoso no littor·a l , recortado de 
pequenas serras no interior e regado pot· JWucos rios. 

Clima.- E' queu le, secco c bem sadio; J10ssuc só mente 
as duas eslnções, inverno e vci·Jo, ou das chuvas e das 
scccas; p.1.·ecipiando a época das chuvas gei·almcnte em 
1\lat·ço c terminando em fins de Junho. A temperatura 
nletlia é de 2/0 no vet>ão e de 23° no inverno. 

Producção. - Boas madeiras de conslmcção e resi
nosa!:l; abnndancin de palmeüns, rwincipaJmcnte no lit
tot·al; minas de om·o, fcr1·o, p1·ata, amiantho, porém, 
·incX11Lol'adas, pedra calcarea, etc. lia graodcs culturas 
de eanna de assuca1· qne juntamente com o algodão, sal e 
cera de caJ-Tiaúba constituem a tnaior e principal riqueza 
do estado. lia Lambem crea\àO de gado de qt~e se exporta 
couro, pri~cipalmente o ele cabl'itQ.. 

População. -- 3jo.ooo habs. 

Estrada de ferro.- A de Natal ú Kova Cruz com121 k. 
d.e extensão e de Nova Cruz a Independencia com 5o k. 

Cidades.- # ata{, com uns !5.ooo hahs., cap., á mar
gem direita do Potcngy e cerca de 3 kms. de sua foz; é 
uma cic1ade pequena e de algum commercio; divide-se 
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em dous bairi'Os : cidade alta e dlstriclo do HihciJ•üo, 
sendo neste que existe todo o commeráo. Seus mais im- ~ 
portan tes edillcios slio : asscmbléa, thCsoural'ia, hospital 
de caridade, thealros c fab1·ira de tecidos de algodão. E' 
defendida pelo forte dos Heis Magos. 8 . .José de illipibú, 
com hmn clima; ccnlro de g,·andc C'Jllivo de canna. de 
assuca1' e algodão, assim como lmperatri-::, situada na 
serra do l\iartb1s. Afacáo, na foz do rio Assú, importante 
por suas salinas. Assú, á n1argcm esquerda do rio de sen 
nome, centro de agl'icuJtura. Principe. Arez, perto da 
lagôa G1·oayJ·as. Cearâ-mil'iln, á 1nargem direita do rio 
do mesmo nmne. rlpody. Cangu.aretanw. Guarabira, no 
valle do rio do mesmo nome. Caicó. Jardim,, com ele
gante capella do S. Coraçi:to de Jesus, conselho muni
cipal, etc. Touros, x3.ooo habs. Mossoró, I~.5oo habs. 
bonita cidade e uma das mais importantes do estado pm· 
seu commercio- e industt~ia , á ma1·gem esquerda do 
A.pody. 



PARAHYBA 

Resumo historico. - Comprchcndido nas ter·r·as de- PedrO> 
Lopes de Snnza, donatario da capitania cte Itamaracá, estava o 
t.erritorio deste estado. habitado cntflo pelos indjos Calletés, 
Tabajá r·as e PblyguáraS". 

Em r58z para elle seguiu Jofío Tavar·es que na Ilha Gambôa ,. 
no rio Par·allyha, lançou os fundamentos de uma pO\"OaçflO, que 
mah:i lar<lc I<ructuoso Barbosa transferia para Cabeclello, c pl'iJl· 
cipiou a eonstrncção da actual cidade de Paralt~yba, a que deu 
o nome de FcJippéa, em honra a Felippe LI, r·ei de T-Iespanha, 
q1Le então dominaYa tambemno Bras·iJ. Os indios, porém, semprc
indomaveis, repellem e emhamçarn a conquista do terl'itor·io ele 
qtte eram donos. Assim como em outros logaL·es, os Jrancezes. 
andavam em pirataria pelas costas da Parahyba, l.llaS d'(l.hi f01·am 
repellidos, não acontecendo o mesmo aos indigenas que lleroi
camente combatiam em. defcza da terra de seus maio1·es. Em I585· 
de Pernambuco é enviada por· tel'l'a uma expedição para auxiliar
a gente que vinba n.a esquadra ao mando do general hespanl1ol 
Diogo Valdez, Lendo po1· fim a conquista da Parahyba. Valdez· 
manda levantar á maT'gem esquet·da elo Parailyha, e a uma 
legoa de distancia <le Cabedello um forte, qne denominou S. Vi
cente, cujo cornm.ando foi àado ao hespanhol F•·ancisco Caste
jon. A auto,· idade de Castejon foi despreza<la pela força vinda 
de Pernambuco crue intcT'nando·Se pe lo t,P.rJ·itorio foi batida. 
pelos indios, que tentam tambcm a tomada do fol'Lc S. F e li ppc, 
o qlla l, não obstante os soccori'OS trazidos por Pedro Lopes, 
não pôde resistir ao gent.io em cujo auxilio viéra o famoso 
chefe Pü·agyba com a tl'ibu, pelo que é abandonado e incendiado 
em 1585. 

Desavindo-se, p01·ém, Pyragyba com o gentio da PaJ•al!yba a !lia
se aos porlugLtezes, sendo enlfLO, com este -poderoso auxilio, 
levada a efl'eito a conquista definitiva do tcrritori.o; e então João
Tavares vem de novo, e ú margem. direita do 1·io levanta novo 
forte, ponto de resisl.encia c nuclco da colonisaç:ão, que se foi 
irradiando pelo Lcrritol'io pa1·a o qual foi nomeado gonH·nado! .. 
Francisco Morales, g-ue tOrtlOll posse em üSG. 

Em r63r govet·na a Parahyba Antonio de Alhnquerquc 1\fara
nlltio quundo os hollanclczcs, já senhores do Recife, soL o com
mando de Stein Callen{'els a foram attacar. O forte de Cabe
ctello crue defendia a bfl.t't'a resistiu tenazmente poz· 17 dia:;;, mas 
afinal I'ende-se com hon1·as de guerra, sendo La1·dio o auxilio-
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quo foi enda.do pelo Conde de BagJJuolo. Quatro dias depois 
r·cnclc~sc tnmbcm o f'orliro de Santo Anton io , s iLnado na margem 
l'rontcit•a. 

Antonio de .AlhuqucJ·que, reconhecendo !'ier impossivcJ a re· 
sislcnci.a, t·etit·a.-:-;c e a Ptu·a.hyba flf'a soh o pleno domiuio llol
landcz, de que só se viu 1ivt·e quaJHio os hollandczes fonnu 
expulsos do lll'a.!iil. 

Elevnda a eapitanin independente em r6S4 foi tlut·anlc o go
verno de J.uiz .\nton io de Lemos, de 1~53 a 1?5?, subot·dillada a 
Pcrr1ambJJC'O. 

Em r:;O!J é separada ele Pcr·nnUJituco c c:m 18.2.2, com a indcpen· 
dcncia do Br:-~.:,il, é dcclamda proYincia do impcrio, scntlo seu 
pl'imeiro presidct•te ]?e]ippc Net'~' Fcl't·ciJ·a. Com muis ou menos 
fortuna fo i pt·ogt·e<lill(lo sem que facto de mniot· impot·tancia 
viesse altet'i:ll' ~:~cu vin~r politico. 

Em 188g, com a j)I'OCiama~·ão ela B.~pu!Jii<'a Bt·asilci,·a, passou 
ü (•atbcgo t·ia de estado, c de cnlào p:J.I•a ~.::i o sen progt·csso tem 
1>ido nwis J'apido. 

Limites.- Ao:'<. com o Rio Gr;mde do Korte, pelos 
rios Guajú, Palú e serra de Luiz Gomes; a L. com o 
Atlantico ; ao S. com JlcrnamhllCO, pelo rio Goyanna e 
serra dos Cayriris Yclbos; ao O. con1 o Cc:.ll'á, pela serra 
Pajebu. 

Superficie. - 7{,.731 l<ms. qnad. 

Bahias. - Traição on Acejutihiró, Cocrueirü1ho, Lu
cena c elos l\larcos. 

Cabo. - O Branco. 

Montanhas. -..A serra p1·incipal é a <le B01·bormna ou 
dos Ca,rriris Novos; ao sul a dos Cayriris Ve1l1os; lodas 
as oulras poJe1n ser consideradas ramificações deslas e 
perlencenLes á grande sct·ra do )lar; tnes süo as serras 
Tcixeü·a, Bacamarte, da Raiz, das Espinharas, Catolé, 
Cuilé, Comntissario, llranca, nota,'cl peJa sua g1·anJe 
riqueza mineral; Fo1·migueiro, Bonga, Cajucii·o, S:.mta 
Cath::trina, etc. Pelo norte a sert·a de J.. .. uiz Comes e ao 
oeste a de Pajehú. 

R.io3. -0 Pal'ahyba do Kortc, que nasce na serra .Tabi
lacú; o ~\[amanguape; CamaraLuba; Guajú ; o elas Pira-
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nbas, que nascendo neste estado corre para o lUo Grande 
do Norte; o Goyanna. 

Aspecto physico. - O terreno é muito dcsegual; qnasi 
duas terças partes são cobertas cle charnecas e catingas, 
qnc não perrnittem ü agricultura prospcl'ar; mas presta
se bem a creação de gado pela abundancia ele macambil·a, 
que é uma herYa bastante aquosa ; a parte restante é 
eobm·ta de ricns e extensas florestas. 

Clima - E' quente c secco, mas muito amenisa<.lo peJas 
brjsas marilimas e hastante salubre. Tem sómente as 
<1 uas estações, das chuvas e das seccas ; a época das 
chuvas principia em ·Março e vai até .Julho; é a estação 
invernosa. A temperatura InéUia é 2? 0 no verão e de 23° 
no inverno. 

Producção. - Madeii·as de eonstrueção, de mareenal'ia 
c tiulur.adn ; assim como no ]lio Grande do Norle, ha 
nJnmdancia de })Úo-brasil,copahiha e palmcil'as . H a ouro, 
t'et>ro, c1lumbo, salitre, cobre, hulha, c alguma ct•eação 
de gado. 

O. algodüo e o assucar são os }Jrincipaes g-encros de 
ex portaçfio. 

População.- 6oo.ooo habitantes. 

Estrada de ferro. - A de Conde d'Eu com 76 k. 5oo 
na linha do centro, de PaPahyba a l\1ulungú, c os 1·umaes 
de 1\Iulungú a .. A.lagõa Grande, da Indcpcucia ao }lilar e 
o da Parahyba ao Cabedello com rS k. A de Itabaiana a 
Campina G~·ande com So k. [ÍOO. 

Cidades. - Parah_yba, cap. 20.000 ltabs., cerca de 
19 li.ms. da foz do rio do mesmo nome e á sua ll1al'gein 

direita; é commcrcinl e florescente. Tem l)Ol' porto Cabe
del/o, pequena viiJa ligada á capital por um ramal da 
estrada de ferro Conde cl'Eu. Divide-se em duas pm~tes, 
cidade alta c cidade bai.\'a ou paradoaro; a segunda é 
a mais impo1·tantc c 6 nella q(l.C estão os melhores ediricios, 
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como o palacio do governo, elo bispo, delegacia fiscal, hos
l1ital Ue i\JiseJ·icorclia , bom. quartel, cgTejn mat1•iz, cor
reio, etc. R' defendida pelo l"orte do Cabrdcllo. Jlaman
guape, à margern do rio de seu nome c pei'Lo da capital, 
bem cmnmercianle crn algodão c ass ucar. Pornbal, á 
margem direita do Piancó, notavel pelo seu di ma t;;auda
vel c ameno. -Arên, sobre .:1 serrn de Boi'!Jorema, impol'-

Parabyba. - Delegacia fis<'ai. 

tante cent1·o de agricultura. Campina Grande, na ser1·a 
Bacamarte, centro agr·icola. Sou.::a, á 1uargcm do rio 
S. João, em municipio criador de gado. Cajaseiras. Bana~ 
neira.<:;, na serra da Haiz. Itabaiana, florescente e aclual 
centro da induslt·ia 11astoril, onclc se abasleeem de gado 
os met•cados elo Recife e da Parahyba e futuro emporio 
da zona abeangicla }JC.los municipios do Ingú, l\Iogciro e 
Pedra do Fogo. Çatolé. Batalhão. Conde. B>·çjo da Cruz. 
Piancó . illisericorclia. Patos. Pilar. Pilões. Soleclade. 
Umbuseiro. Princeoa. Santa Rita. lndependencia. 



PERNAMBUCO 

Resumo historico. - O tet·ritorio deste estado co ube ao dona
tario Duarte Coelho Pe1·eira quando o lli·as il foi pela primeh·a 
vez dividido em capitanias. O primeiro europeu, porém, que fez 
explorações em suas costas roi ' 7icente Yanez Pinson, que em 
1499 descobriu o cabo S. Ag·oslinho, a que denominou Santa 
lffat·ia de la Consolalion, chamando toda a costa pa·ra o nm·le de 
Rosll·o He1'1nOso, sendo só no a uno seguinte, I5oo, que o por·tu
gucz G·aspar de Lemos, em viagem pa.t·a Europa a dar sciencia 
ao seu govemo da descoberta do Bmsil por· Pedr•o Alvtuez Ca
]Jral, descobril'a esse tcrritorio. 

Duarte Coelho cJ1egou a Per·nambuco em Abl'il de t535, to
mundo posse da sua capitania que administrou com talento c 
lwbilidade, estendendo-se e!la por 5o legoas de costa, da foz 
do São i:fl'anci sco até ao do lguarassU. Fundou a povoção de 
Iguarassú, séUe de seu domi.Jüo, que depois transfcl'iu pa1·a 
Olinda. 

A C3jlilania SCilljH'e bem adminislJ'ada p1·ogrediu, não obstante 
a guerra que teve de sustentar co m. os iltdios Cahelés, que afinal 
forkm vencidos com o auxilio prestado á Dual'te pelos 1'ab(IJâl'aS 
que a ellc allim'anl-SC. 

Por sua morle, ~n 1554, succeJeu-Jhe sua viu.vu, mas govel'l"I.OU 
a capitania seu. irmão Jeronymo de Albuquel'que, que teve de 
bater os teJ·riveis Cahclés, que de novo accommcttcram. em t555. 
]~ru paz relativa contlnúa a florescente capilania alé M<u·ço de 
I5g5 em que o corsm·io i:nglez James Lancastre apodera-se de 
Olinda, Õndc pet·maneceu até 5 de Maio quando é expulso, Je
vantlo cowludo imrncnsos despojos. 

Seguem-se algumas lutas com os ft•aucczes e finalmente a grande 
guerra com os holtandczes, que a 15 ele FevCJ•eiro de r63oatacam 
o Recife, emquanto o ti-CU general M. VVee l'{\enbi·ng-h con.1 3.ooo 
homens desellll.larca em J>úo Amar·ello, ao not•le de Olinda, que é 
logo inYeSLidu e tom-ada. 

l\Iathias de .A.Jbuquerque r•e.sisLe, mas tendo pouca fOJ'Ça vC-se 
obrig·ado a relüat•-se, e a cerca de uma legoa da eapilal, entr-e 
Recife c O\ inda, lcvanla um forte que denominou Forte Real do 
Bom Jesw; e ao acampamento o de l\rraial do !:Jom Jesns. A!Ji 
reuneJt1-se todas as forças de Malllins e outras Yindas em seu 
auxilio. E' dessa data, 4 de Março, tJ:UC pl'ineipia essa Cllopêa 
lwilhaole onde F. Camarão, Fernandes Vieira, Vital de Negt·ci
ros, Henrique Dias, Mat.hia~ de Albuquerque e outros apparc-
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cem como ve1·dadeiros hc1·óes, que em luta sem ll'ego~1 com 0 
invnso•• p1·aticnm netos sublimes (]e valot• e COJ'agcm; são, como 
diz l\lncedo, fi~uJ:as homericas nessas campanhas de "Alcides pn
tr·iotas, em que o ruesquinho auxilio do goYerno desopp3..1'Cce 
dcante dos ntilagrcs do esp·ilrto civico c catholico do po,·o. 

Vencidos os hollandczes e expulsos do todo ten·itorio 1wnsi;" 
lcil'O, entrou Pc1·namhuco em periodo de pa?- c progr·esso, ron
qnistando sup,·en1acÜl incontestavel soiH·e suas \' islnhas, pelo 
clesenvolvimento, riqueza c oppulcncia adquil'idas duNtnlc o 
dominio Llollandcz e sob o govel'llo do habil administrador :Mau-
r-icio de Kassa u. · 

Em IJro, porém, o govcrnadot· Sebastião Cairias tentou fazer 
enl!·ar os nwscales portuguezes na govcrnança da camara de 
Recife; esse neto fez acccndet· o JHLtt·iotismo dos pcl'rw.mhuca
nos que revoltaram-se, havendo então a guerra dos mascates que, 
e.om intcrlrliLtcncias, só lct·minou em AlH'il de t?I4-

0 odio entre portuguezes e pct·nambucanos, q uc não desap
pareccu, c as idcias liberaes propngadns pol' Doruingos José 
i\[artins concol'I'Cill para q~1e em 18r7 rebente unHt revoluçiio 
republicana, cujos chefes organisam sctt governo n 'J de MIH'ço. 
O mo-vimento communica-se ás provincias de PnNth,,·ba, flio 
Grande do Norte, Ceará, Alagóa'\ e Bahia. A 1·eacção porêrn vem 
fer·oz a ao paübulo vlio os principaes chefes : Domingos Tbcoto
nio, .Domingos Mar·tins, o padre ?lriguclinho e outros. 

Estes o elos de extremo l'igo~· nào ollatem o animo dos _pernum
bucos que, em J8!14, :.u•vormu novamcnlc a bandeira l'Cpuhlica.na, 
chamam a si as p1·ovincias do norte c a 2 de ,Julho, pelo mnui
testo de Manoel de Caa•valho Paes de AndV'de, que denuncia 
Pcdt·o I, como traidor•, pl'oclamam a Cot~(eder·açiio do Hquador, 
qnc teve pot·ém 1>oncos rnczcs de exislencia. 

Pagam co1n a , ·ida essa nova tentath'a rcpubücana o padre 
Caneca, H.alclifT, Agostinho Cavalcante e outros. 

Pr·ovincia do imperio desde xS~2 é theatro de no,·a rc1lellião, 
conhecida por Sctembrisada, em r83t ; em r83!-! ha a commoçfto 
revolucionaT•ia de.nominada abt•iladrt c pouco tempo depois a 
guerra dos cctbano.o; que só terminou em I835. Agitada e irrequieta 
a provincia levanta-se em r848 com a re,,olla p1·aeira, que 1·om
pendo a 2 de Fevcr·eii'O ler·mina em 3o de ?\:l~u·çode I84!.h perdendo 
ncHa a vida unliLos brasileiros, cnt·,·c os C[;Ltacs Nunes l\lacbado. 
o valente tribuuo, 

Serenam-se os animos, a paz se fi1•ma, o pt·ogresso se desen
volve c Pcruarnlw.co, hoje proeminente estado, não obstante suas 
commoç-ões poUticas e g·enio fogoso de seus filhos, dia a dia 
cresce em dqucza, opulencia c importancia. 

Limites. -Ao N. con1 Pa1·ahyba e Ce~u·á; a L. cmn o 
Atlanlico; ao S. com Alagôas e Bahia, scpaeado desle 
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pelo rio S. Francisco; a S. O. ainda com a Bahia; e a O. 
com Piauhy. 

Superfície. - r28.3g5 kms. q uad. 

Bahias.- As de Taman.tlaré e H.ccire, podendo esla ser 
consiclcL'ada mais yerdadcieamente como um po1·lo. 

Ilhas . - Fcl'tlando de Noronha, afastada da costa cerca 
de J5 lcgoas a E.~- E. do cabo de S. Roque: pcPto desta 
aclwm~sc 6 ilhotas estercis chamadas H.occas. Junto á 
co~ la estão: lt:.unaJ'acú, separada do continente pelo canal 
de Santa Ct"Uz; NogucÜ'a e S. Aleixo. No 1·io S. Jlrancisco 
ha 1nuitas, destacando-se : a Grande, Yargem, . ..-\.ssmn
pção, Pombal, Rodeador. 

Cabos e pontas. - O cabo S. Agostinho e as J)Ontas 
do Coqueiro c da Pc(Lra, sendo esta o cxt1·em.o oriental 
do Brasil. 

Montanhas. -As montanJws a e Pernarnbuco se refe
rem ás duas cadeias princi11acs, oriental e ccntl'al, e suas 
senas principaes são: Cayrii'Ís Yelhos, Pclladn, Gara
nhuns, J~spelho, Acahy, Cabeçadas, Aldeia Yelha, Com
monaty, )[anoel de 1\Ialtos, que divide as aguo.s do t•io 
Ca11iberihe c Parah,yba, Ororttbá, llalança, Gatnclleira. 
Portcirn, Jacarará, Quilombo, Rosada, Gig:ultc , H.ussas~ 
Ncgm, c as Umitrophes At•aJ•ipe, VCJ•mclha e Dons 
Irmr~os. · 

E' neste es,tado que estilo os montes Guarara}lCs, nota
veis nos fastos do Drasil~colonia, pelas viclorias ahi alcan
çadas contra os hollandezes em r648 e I64U· 

Lagôas. - Angü, Capiberibe e, ouLr·as meuor·cs. 

R.ios. - O Goyanna; o Bcberibc; Capiberibe, que 
nasce na serra Ja.caraní.; Ipojuca, nasce na serJ'a da Al
deia Vclba; Scrjnhaem; Una; parte de S. Prancisco cont 
seus nl'fluentes l\1oxotó, Pajehú, Jic1uihy, Brigicla com o 
Jacaré, 'rcrra Nova, Dõa Vista e Pontal, além de outros. 
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Aspecto physico. - O tel'l'itorio deste estado póde-se 
.d_ividiJ· en1 3 zonas: a do littoral , com cerca de 70 lcms. 
de lai·gur·a, é ben1 fertil, bem rogada, e com hôas mattas; 
a do centro, que é um terreno ondulado, }nal regado, 
mas que presta-sebeu1 ao cultivo do algodão; a do sertão, 
con1 bõas l)astagens, muitas serras e taboleiros, é pt'OIWia 
para creação de gado. 

Pernamlluco. - Congresso e Gymnasio. 

Clima. - O clima deste estado é Yariavel pela natureza 
do solo, quente e h umido no liltoral, mas amenisaclo pelas 
Jwisas do Inar; quente e secco no interior. 

A zona do sertão é a parte mais saudavel por gosar de 
ll:lli clima mais ou menos egual. Em geral póde-se consi
derar ]lernambnco como sendo saudavel. Só possne as 
duas esLações, a chuvosa e a secca, princir)iando as chu
vasgeralmente em Março e terminando em Gns de Julho . 

.A t_c~1peratura n1édia é de 27°,.27 no maximo e de 24" 
no m1nrmo. 

Producção. - Bôas madeiras de coustrucção e de mar-
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cenaria. A zona do lilloral, sendo ex.trmnan1cnte fert il, 
presta-se a Lodo genero de cultura trO])ical; h a g1·ande 
cultivo de algodão e de canna de assucar- de que se faz 
tnnito assucaJ', sendo esses os dous productos tnais im
JlOI'lanles e as priucipaes fontes de riqueza do estado. 
Cria muito gado. No reino mineral encontra -se ouro, 
amiantho, etc. A industria manufacturei 1·a tem abi certo 
desenvolvimento: ha fabricas de tecidos de algodão, 
fundições de l'erro, etc. 

População.- J.35o.ooo habs. 

Estradas de ferro. -A Central de Pernambuco, com 
2.1!1 kms; a de: Recife a S. Prancisco com 1~4 ]{ms; a Sul 
de Pernambuco com r46 k. 42o, na linha principal de 
Palmares a Garanhuns; a de Hecife ao Lin1oeiro con1 
107 kms. A elo Ribeirão ao Donilo com 26 k. A de Hecife 
a Olinda. 

Cidades. - Recife, com cerca de 2oo.ooo habs., cap., 
cortada pelos rios Beberíhe e Capibe,·íbe que a dividenL 
em diveJ•sos ha:in·os, sendo os pt·.incipaes : o do H~cifc, 
Santo Antonio, S. José c Bóa-Vista. ligados entre si ·pm• 
pontes c por isso denominada a I Fene:.a Bra;ileira. E' uma 
linda cidaU.e c uma das mais bcllas do Brazil, co1n muitos 
cdiflcios importantes: palacio do governo, do bispo, ob· 
servatoriu, escola ele aJ~rendizes marinheiros, nlf'andcga, 
cong1·e~so, hospital, acatlemia ele direito, praça do com
mercio, relaç::io; me1~cado, asylo de mendicidade, llOSIJita L 
dos lazaros, da Caridatlc, Theatro Santa Isabel, collegio 
de orphüos e orphús, cg1·eja. matriz, etc.; muito colllnler
ciante e com bom porto. Olinda, antiga Cap., situada em 
liuda posiçüo e ligada á capital por uma estrada de ferro. 
Goyanna, perto d.o rio do mesmo nome; é a segunda ci
dade do estado; centro de grande industrla de assucar. 
13er\'O do grande botauico D1·. Al'ruda e ele Nunes Macha
Uo. Rio l?orrnoso, com bom porto. Cabo, á margem do rio 
Pirapama. Victoria. 1Va2af•eth. Limoeiro, sobre o Capi 
bel'ibe. Caraarú, sobre o Ipojuca, em cujo municipio se 

6 
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culti\'a muito algoclão e canoa de assucar. Escada, ba
nhada tambcm pelo Ipojuca; industria assucareira. !Je
oerros. JJreio da Jlfadre Deu.,. Bom J(u·dim, hem situada. 
á margem elo rrracunbacm. Garanhuns. ltarnbé. Pedras 
ele Pogo. nos limites com a Pat·ahybn. Pnllnares. Pes
queira. Gloria de Goitá. Grtwatâ, na margem do Ipojuca. 
Jaboatâo. 1'aqtwratinga. J'imbaúba, ponto de partida de 
uma estrada de ferro até Nova Cmz. no Rio Grande elo 
Norte. Triwnpho. Quipapd. Uerqueú·a. Bonito. á margem 
esquerda do rio Madre Deus. Agua Preta. Petrolina, á 
mat·gem do S. Francisco c fronteira a J oazei1·o. f:Jalgueiro. 



ALAOÔAS 

R.esumo hjstorico, - O tcrl'ÜOl'ÍO de Alagóas fazia pal'IC da 
capitania de Pernambuco, a qual semp1•e pe PLcnceu até r8I:t em 
que teYc governo separado, por te1· sido elevc1da a capHan ia in
dependenlc, sendo seu JH'imeil'o govemador Sehaslião Francisco 
d e Mello Povôas. 

Sendo uma I'Cgiilo importante, a sun colonisaç.ão não foi descu
l'ada, tanto que em 1636 sf10 elevadas {• villas as povoações do 
l'>orto Calvo, Ilio de S. F1•ancisco e Lagumls do Su I q ne te,·e o 
nome de Magdalena, e que é a acLual cidade de Alagõas. 

E' para Alagõas que Mathias ele Albnqucr<ruc retira-se, em r633, 
sendo ucoiDp<lllhndo, como diz Ma cedo, por velhos, matronas, 
~lonzellns, meninos, l'icos c pobres, Lodos iHSJlirados Jl Clo }Jat.do· 
t h;mo, que abandonrun seus la1·cs e cnü~p·am com o resto do 
exercito p e rnambucano, <HJ'OSlando priyaçõcs, p erigos, miseria 
c fome pnra nfío dobral' a ce rviz no jugo c!5 Lrangeiro. Ao v assar 
pe rto de Porto Calvo, Mul]ljas de AlbuqueJ·que trava batnllHl 
com os holland ezcs, os vence e oU•·iga-os a capitular, cahh1do 
então prisioneiro Domingos Calabar, que ahi mesmo, se11. bCL'ÇO 
natal, é justiçado no dia !l!l de Julho de I635, pagando .assim com 
n Yida a g rande t1·aição que comm cU.era. 

Po1'lo Calvo foi thealltO de nova batalha em IÜ3? com fortuna 
ad,rersa pa•·a nossas armas, nflo obstante os prodigio s de valor 
d o Fclir::l p c Camad:io e sua mulhe1· D. Cla•·a, de Hcnl'ique Dias e 
o utros. 

Com Pernambuco soffre Alagõas todas as vissitudcs da gr•ande 
luta 11olh1ndeza a tê ver-se Jivr•e do invasor. 

Em consequcn cia dessa gue1·r·a, pUl'U a qual os patriotas dir·i· 
giaru loda a sua acti.vidade, e do abandono em que seus prOJH'ie
l;_H•ios d eixara m suas faze ndas, ap1·ovcitaram-se os escravos desse 
es lado d e cousas para ft1;.;'i1· e assím fizeram muitos, que se reu
niram na s matla!:i ela serra da llal'l'iga, con stituh1do o f;_unoso e 
fol't e quilombo dos Palmares, cru e ch egou a J' Cpcllir ('orças r•cgu
larcs que o l'o1•am atacar·. Em I6j' o governador de Pf•roambuco 
acceita o con curso do paulis la Domingos Jo1·gt' Vel110 (1) que S<" 
obriga. n d es trui•· esse (jllilomlw, mcdianLc certas condiçôcs, o 
que com cfi'C'i to co nsegue, depois <lc tenaz r csistenciados quilou•
bolas, c n,ja maior parle JH'cl'er e a m orle á cscrivadiio. 
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P1•ovincia do imperio em x 8:;~2:, é thcat.ro de umn. rchcllião em 
•84't logo al>afada, a ss im co"nlo de um lll'incipio de sed ição, em 
t 839, quando se fez a lransfcrcncia da capitnl para ~larció. 

Hoj e é um pros~1cro csla(lo da Republi ra. 

Limites.- Ao N. e O. comPel'lJnmbnco, a L. o Atlan
lico; ao sul com Sergipe e Bahia, pelo l'io S. F1·ancisco. 

Superfície. - o8.5oo kms. quad. 

Bahias e portos. - Jm•aguá c Cucuripc oa Batel, e os 
portos da Bana Gt·ande, S. i\ligucl, Pojussúa , Péba, Ma
ragogy e outros. 

Pontas.- Sapucahy, Verde~ S. Miguel: l)rego e ou 
tras. 

Montanhas. - Totlas as montanhas deste esta elo se re· 
ferem mais ou menos á Ser1~a do :r.1ar; as pt·i ncipaes sãó : 
set'l'U Barriga, Bananal , l'J•iaca, do Yento, Matta Gt•ande, 
Cumbe, .1\iaraba, Palmeit·a, Mariquita, do Ouro, Agna 
Bt·anca, Curuaranl1ã, Capchy, 1\1anguaba, l\facaco, 1\fa
cuca, Bolão. 

Lagôas. -Do Norte ou Mundahú, Manguaba ou do 
Sul, Gequiú, Pox:im, Boassica, Comprida, Jacobina, Pa
cas, Azeda, Doce, Mangue, Escura, Taboleiro, Timbó, 
Porto, Pão de Assucar~, Cavallos, etc . 

. Rios.- O Pet·sinunga, Jacuhipe, afnuenle do Una; 
Manguaba~ Camaragibe, Santo Antonio Gr·ande, Santo 
Antonio Pequeno , .lV[undahú, Parahyba com o Parau
gaba, S. Miguel, Geqnió , Poxim, Cui'UI'Ípe, que é o mais 
impot'taute depois elo S. FPancisco. havendo neste ul
timo a nota.vel cachoeira Paulo Affonso. cnja altura é ele 
So metros, mais alla por·tanto que a · do Niagara. O S. 
Pr·aucisco, nesle estado, recebe os afflucutes: l\[oxotó, 
divisa com PernambUco; Xingó , Páo-Ferro, Paria, I>a
ncma, Traipú, Boassica, o Piauhy com o PeruacaJJa e 
OUti'OS. 
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Aspecto physico. -O tenitorio deste .:sta,!o -&15ãl:x<> 
cn1 geraL arenoso e coberto de muitas 1agóa.s nas ·proxi
miJadcs da costa; no iulcrior é mais elevado, havendo 
ricas c extensas mallas, algumas serras e muitos rios. 

Clima. - E' quente e bastante lnunid.o no littoralj 
sandavel no interior, onde é secco e queuLc. Só tem duas 

.Maceió. - Praça da Matriz. 

estações: chuvosa e se_cca: A temperatura é de 27° em 
média no verão e de 22 . 5 no inverno. 

Producção. - l\iadciras de construcçào de variadas 
especics, sobresahindo soberbas mattas de pá o bmsil. I-Ia 
hôns culturas de fumo, muito algodão e canna de assu
car. O assucar, algodão, aguardente, arroz> azeite de ma
mono, côcos, couros seccos e Salg!'-dos são os principaes 
productos de exportaçiw. A industria de tecidos de algo
drto tem se desenvolvido muito. 

População. - J3o.ooo habs. 

Estradas de ferro. -A de Paulo Alfonso, com n5 k. 
883 m. A Central de Alag-Oas, com r5o lc, sendo de J\.Ia-

6. 
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celó ;l Uniúo, linha principal, com 88 k., c o ramal da As
sembléa com 62 k., de J~oureni;o Albuquerque a Viçosa. 

Cidades. - ~/llaceió, cap., com uns 3o.ooo habs., perto 
da bahia de Jaragná, que lhe serve de porto; é séde de um 
bispado; cidade florescente, commercianle, com alguns 
edificiosimportantes: palacio da assembléa, thésouraria, 
egl'cja matriz, lyceu , ins tituto aL·cheologico e geographi
co, alfandcg'a, etc. Alagôas, antiga cap., á margem da 
lagõa ~1anguaba. Penedo, bem situada, a 42 kms. da 
foz do S. Francisco ; cont bom commcrcio, sohre o Para
hyba; a poucos lons. es tá sitttado o engenho chamado 
Bl'asileiro que é n usina central dessa região. Porto Cal
PO, 3o.ooo habs ., centro de gL·nndc faht'ico de assucar, 
sob~·e o rio l\'languaba. S. Jlliguel de Can~pos. sobre o 
rio S. "l\ligueJ. Pão de Assucar, á ma1·gem do S. Fran
çisco c ent1·e as lagôas de seu nome e do Porto. Passo, ú 
margem e perto da foz do rio Cumaragibc. Pilar. banha
da pela lagõa Jl!anguaba. Piranhas , ponto inicial da es
trada de ferro de Paulo All'onso, á margem do S. Fran
cisco. Pallneira, perto da serra do seu nome. 8. Luiz, ú 
margem do Santo Antonio Gt·ande. 1'raipú , á margem do 
S . llrancisco. J'riumplw , perto do Boassica. úniâo e Jlfu
riay sobre e Jllundahú. Viçosa. Cnruripe, pe..to da foz do 
rio do Seu nome. Jiaragogy. Atalaia sol;H'e o P-.u·ahyba. 
Santa Luzia. J5.ooo l1ahs. 
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R.esumo historico. - Em Sergipe, como em quas i toda a costa 
norte do Brasil, os fi•nncezcs traficavam com o genl.lo, chegando 
mesmo a conquistar a amizade de a l gumas trihus , como a dos 
Tupina1nbás. Para impedir essa tt·aficancia Cbl'istovf1o de Bal'l'os 
segue llat'a Sc•·gipc, em I5go, rcpc11e os francezes, Jlncifica. o clis
triclo e lnnca os fundamentos de uma povoaçào e de um forte 

. que teve o nome de São Christovão. Lig·ado á Bahiu, de que e1·a 
dependente como simples distric lo, soffre lambem com a invasão 
dos hollaJHlezcs, que occupUm S. Chdstovfto c em seguida toclo 
tçrrilorio, em 1641. 

Ficam então seus habitantes .sem gove-rno J•egul:w, e J)Or muito 
tempo victimns.da :marchia até I<kfi, c•u que o r·ei ct•cou u comru·
ca de Sergipe, e mandou um ouvi doi' e alguma tt'opa que resta
beleceram o dominio dn lei e expulsu•·am o gentio Tupütambá 
que assolaYa ·o LeJ•ritOJ•io. ' 

Elevada á capitania independente em r82r, foi seu primeiro t,l"()
verJlador o tenente-coronel Carlos Cezar Burlamaque. Coro a in
dependcncia do BrA.sil passou á JH'ovjncia do irnperio, SC' ndo seu 
pdmeiro pres idente l\lanoçl b"'e1•nandcs de Q]i,·ci,·a e sua capital 
S. Chl'istovão, que em r855, pe1•deu essa reg:dia que passou ú. 
A.l·acajú, elevada ;'1 cidade. Cow a ]n•oelnma.çõo da HeJ>ubli.ca 
passou á cathcgoria <lc estad o. 

Limites. -Ao N. e .NE. com o estado de Alagõas pelo 
rio S. Francisco; a L. corno Atlantico ; aoS. com o estado 
da ]Jahia pelo rio Heal; o O. ainda com o estado da lhhia 
l)e]o l'io Xingó e }101' uma rccta 11al'lindo das nascentes 
deste as elo rio Heal. 

Superficie.- 3g.ogo kms. quad. 

Portos. - AWlCajú c S. Cbristovão. 

Ilha. - Ammbipe. 

Montanhas.- Sel'ra Itahaiana, que col·re pelo interior, 
parallelamente ú costa1 é a mais importante i as serras 
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Neg•·a, Tabanga, Palmares, .Toão Grande, Caniny, Pretay 
Miaba, Capitão, etc. 

~i os. -O S. Ft·ancisco com seus aO uentes Xingó, Ouro 
Fino, Curtuba, Perpetua, do Onça , Jacaré, Ilha de Ouro, 
Porto da Folha, Trabyras , Pl'opriá, Betume. O Japara
tuba, o Vasa Bal'ris, que nasce na Bahia, na ser_ra Tiúba; 
o Cotindiba, que nasce na serra Itabaiana, recebe pela es
querda o Pomonga, que liga-se ao Japaratuba por meio 
de um canal; o Piauhy nasce na serra dos .Palmares e une
se com o Real perto da foz. 

_ Aspecto physico. -Seu territorio.é muito desegual, 
apresentando muitos Jogares baixos e outros altos; seu· 
pico culminante acha-se na Itabaiana a 86o metl·os de al
tura; no littoral é arenoso e no interior offerece vastos 
campos proprios para-a creação do gado, principalmente 
na parte occidental. · 

Clima.- Quente e humido ·na costa, em,hora ameni
sado em grande parte pelas florestas que ahi existem; no 
interior é quente, se eco e sadio; tem só mente as duas es
tações: chuvosa e secca. A temperatura média é de 24" no 
verão e de 2.1° no inverno. 

Producção. - Muitas madeiras de construcção, de 
marcell;aria e tinturaria, notando-se o páo-ferro, cedro, 
sucupira, jequitihá, batinga, condurU, etc. , e alcaçuz, 
ipecacuanha, baunilha, fumo, efc. Cultiva-se em grande 
escala o algodão e a canna de assucar, sendo o algodão, 
assuca,~, couros salgados e seccos os principaes generos 
de exportaç::'io, sobretudo os dons pl'Ímeil'os. Ha algum 
ouro, ferro, tabatinga , etc. 

População. - 65o.ooo habs. 

Estrada de ferro.- A de Aracajú a Simão Dias. 

Cidades.- Aracajú, 20.000 habs., cap. á margem di-
reita do Cotindiba e p~erto da sua foz; mui lo florescente 
por seu animado commeJ•cio. Seus ediíicios principaes 
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súo: hospital de caridacle, populacio do govcmo, a lhcncn, 
escola not·mal e oult·os. S. Chl'isloCJào ou Sergipe , antiga 
ca11ital, perto do rio Vasa-Dat·ds, com commm·cio de al
god;io , <lSsucaJ• c fumo. Larangeiras, á nl~n·gem direita do 
Cotindiba; primeir1t e idade contmercianle elo estado. ~ 

AracajU. - Pnlacio (lo Go,·c1·no. 

Maroin~. grande expo1·tadot·a de assucm·. Estancia, atra
vessada pelo •·io Piauhytinga, bem situada pal'a o conl
mcrcio. l'ropriá á margem direita uc.S. Francisco. Villa 
]'{Q(1tl. Lagarto, centro de grande cl'eaçi1o ele gado. Bia
choelo. Ilabaianinha, em cujo município ba cJ"caçilo de 
gado, mas sua principal l'iqucza é o assucar . Dicin(L 
Pastora . 
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Resumo historico. - Na man h ii do dia .22 de Abril de x5oo. 
ou 3 de ~f aio, feita a COJ'I'CCçiio do calcnclo.t·io, avislu Ped,·o AJvn
rez Cabt•oJ o cume de um monle, que cll e denominou Paschoal, 
por se celebrar nesse dia o oitava.rio da Paschoa. Em um cabeço 
dn serr:1 dos Aymorés, s it11ado em lerJ·as qt1e depois tiveram o 
nome de J3a11ia. Nesse dia !'oi descobcJ•to o llrasil, que CabJ•td 
chamou ilha de rem Cruz pol' suppõr• que a tcl·radcscohcl'la Cl'fi 

urua ilha. 
Approximan.do-sc no dia seguinte da costa manda it terra o 

copit5o mór Nicolão Coelho, que teve uma entrevista c·om osincli
gcnas, que correm ú P'';.liu., c com clles faz algumas illsignifican
tcs permutas, r·etiJ·ando-sc entUo para bordo . 

.A esquadra levaula fel'!' o e ''ai ú procum de um. pOl'lo de aiJJ'i. 
go, e descobre no dia ~4 a hallia que se chamou CalJralia, h oje 
Santa Cr·nz, onde, no di:t seguinte, entram todos os navios e Ull· 
comm. Nico[tio Cocllto c BarLholomcu Dills, juntamente com um 
degradado de nome Affonso H.ibciro, vão a lc•·ra, sendo bem t'C· 

cebidos pelos indigenas com os quaes fazem algumas pe1·rnutas, 
c retiratll·!;>C para hot·do, não pet·mittindo o gentio que Afl'onso 
Ribeil'O ficil.sse em terra. 

No dia 26 dcsemba•·ca. Cabral em um ilhéo, que cluuuon Coi'CJa 
Vermelha, e ahi manda r•csar uma missa, a prjmeira que se disse 
em tenus do BNtsil. Em seguida ot•dena que se J)l'cpat•c uma 
grande Cl'llZ de madeira que é plantada no dia 1.0 de i\laio pnra 
indicar o dominio portuguez. Outra missa é ••esada assistindo ;i 
ella os inclios. 

No dia ~de Maio, Gaspar de Lemos segue para Po•·tugal á levar 
a hõa nova, c Cabral com sua esqua<li·a toma o l'lllllO do Caho da 
Bõa Esperança, clch;:a_ndo em tcrm dons degradados. Estava dcs· 
coberto o Brasil pelos p01·Luguezes, sendo a Bahin a primei !'a 

terra qne vil·llm c pisaram. 
Tratando o governo po1·tugucz de co lon izan a sua nova posse~· 

são, o Brasil. dh·idiu·<.l em capitanias Jtct·cdilat·ias, em I534, e <l 
Francisco Pc1·cint Coutinho coube nma cxtensí'io de 5o lcgoas a 
contat· ela Lal'l'a da 13a.1da a foz do S. FJ•ancisco, que form.ou a 
capitania de Todos os Santos. Esse donnlario chega a Duhia em 
t53? ou r538, ftmda a Jll'im cira poYoaç5o no Jogar da J'CSidcn.ciu 
de Diogo AI\ aees, o Cm•rwttu·li, que em J5ro JHLuf'l'ag:ír·a jullto ti 
ilha 1tapa1·ica, e que conseguira nfto só a amisade como gL·amlc 
prcdo111inio sobre o gentio de que se torno·u chefe. 
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Cout.inho pol'êm foi infeliz na adlllini!-:>lraçfLO <i:.t su:t capitaoia, 
que foi em !Jl'cvc presa de di-;.co•·dias c lulas intestinas, vendo-se 
clle olwigado a t•etit•ar· se, abandonado-a.. Yollando, porém, a pe
dido de Curamurú, nauf•·uga._ perto de ltapru•ica c é devorado pelo 
gentio antl'Opophago. 

Com sun mot•te, em r5ft7, ó a capitania inco••po•·•Wa á col'<'la, 
que ao -.·efot·m:u• o systcma de colon'isaçfw cr·êu um govcl'llo ge•·al 
no Bt•asil, sendo Thomé de Souztl o I" gove•·nador·. •]1:m r549 chega 
elle a Bahia e, auxiliado po•· Cal'amm·ú, rundn urna povo~1ção 
com o nome de S. Sah'ndot•, que ó a aclual cüpitnl do estado. 
Ahi inaugura-se, dous annos depois, o I 0 hispado l>t·asileir·o pelo 
pad1·e S:.u·dinha. A capilania dcscm·ol\·e-sc c ]Hog•·idc dc,·idn a 

.... acção do gove1·no dos jesuitas e da ubc•·dade do sólo, e sua im
porlanda allrah.e o inimigo que a cobiça. Em y(j2:4 apparecem 
com cft'eilo os hollandezes que, sob o commnndo <lo nwjot• Schou
ten, tomam a cidade, que não ofrerece quasi resistcncia. Uu1 
mmo depois, sitiado.s pelacsquadl'a do almh•ante O. Fl'adique de 
Tolc<lt) c po•· fo1·ças de lCl'I'H ao maneio de Fl·ancisco de l\Ioura, 
capitulnm e evacuam a ci(ladc a I de i\Iaio. 

Por clive•·sa.s vezes volt..a111 os -hollan(lezcs ti conq11 ista da Bahia, 
sen~ nunca conseguü·crn defiJlitivamente, causando cnt,·etanto 
muüos dawnos. 

Com a expulsão dos hoJiande;.:es do Bt·asil, cntt·ou a Bahia em 
socego c com o beneficio da pnz avultou, como di;o; Macedo, a 
IH'ospci·idadc material c UlOl'al, que por isso mesmo qnc em seu 
regaço demot·ava a capitul de locla a colonia, cxccpção feita do 
Estado do Maranhíio, desf'r-liCtou cxpHcaveis fo.:vorcs e instituições, 
que lhe dcw•u no Beasil a dcantcira da colonisnÇ'Õ.O c muito 
maior desenvolvimento de luzes. 

Em 1769 Cl'Csce de impot·t.ancia com a anncxaçfto da capiLania 
de Porto SCI{UI'O c em seguida com a dos Illlóos, que muit.o ha-
viaUl dcc.uhido. 

Pot' muitos annos foi a sêdc do goYc1·no geral do llra.o;;il, pro
emincn.cia QtlC perdeu em ljÜ3 em favor do Rio de Janeiro, con 
tirnu:wdo como capitania gc•·al, sendo então seu governador 
D. Antonio B.ohm de Moura. 

Decla•·ada a independenC'ia elo Bl·aúl o.s· pulriota~ bahianos 
levantut•tun-se contra a tropa p01'l.Llgueza, QllC nUo CJUI!l' l'CconiJe
cer esse aelo. O general Mudci •·a •·cpcllc os bahiano:s c fica senhor 
da cidade, onde po1· :.dguut tCillj)O reinou a mais COUIJ)Ieta anar
cllia. Sitiado po•• mar, pela csquad•·a de Lord Cock•·ane e fJOL' 

Lel'l'a, o genCI'al port-uguez foi obrigado a cvacnat· a cidade, logo 
occupada pelo coronel José Joaquim de Lima, c-onunandantc da 
tropa b•·asilcira, a 2 de Julho de 1823. dia de juUilo pru·a a Bahia. 

No anno seguinte um moti111 militar rebenta na ci<lade c nelle 
mot'rc governador da.s a1•mas, general Felisbct'tO Caldeira, tras
passado pol' 14 balas. Foi causa deste motim n pl·h;ão do com-
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mandtUlie do bat.alhão, r hamado dos Periquitos . .t\gitn.da ainda 
por outros motins, co1U0 o de S. Fclix. cujos caiJeçns presos no 
Forte de Mar, sull levam-se, apo~sam·se do dito foJ•te, bolllbal'
dciam a cidade, •uas siiõ logo submett idos; a sabirwda em 1837 
/i ltbjugada em 1\larc;o tle J838. l\lc~mo assim a Bahia não decahiu, 
an.lcs avrulllljou·se sewpl'e em I'ifJucza, illustraçüu c desenvolvi
u.lenlo. 

SoiJ o ponto" de vis ta polilico c commcJ·cial a Bahia manteve 
semp •·c !H'Of'ltlinente log-ar. 

PI'Oclama(Ia a Bepublica c1u :r88g, passou a estado, conscr
Yandu sempre o seu respcitavel logar ent1·e os demais e,sta(lOS. 

Limites.- A N. E. com Sergipe e Alagõas; ao N. com 
l)eruautbuco e Piauby; a L. o Atlantico; ao S. com Espi
rito Santo pelo 1·io 1\lucury c com Minas Gcraes pelos 
rios Carinl1anha, Verde G1·andc e Verde Pequeno; a O. 
com Goyaz pelas sel't'aS ])aranan e 'faguatinga. 

Superlicie. - q26.q27 kms .. quad. 

Bahias. -Todos os Santos, bella c vasta; a Camamú, 
segura e profunda; a dos llhéos, Bel monte. Porto Seguro, 
Car·avellas. 

Portos. - Jfa muitos e impo1·tantcs: Oliveoça, Una, 
Cannavieil'as; Santa Cruz, primitivo Porto Seguro de Ca
bral ; Alcúbaça, Pr·ado, Viçosa e outros. 

Ilhas. - lL.apcn•ic:.l , na entrada da bahia de ToJos os 
Snnlus; 1\lat•é, Frailes, Cajahyba, .Madre de Deus, d<\S 
Fontes, G1·aucle c .Medo, nu iutcl'.ior da mesma; Tinllal'é 
ou l\forl'o Uc S. Paulo, Boypeba e os Ab1·olhos, grupo de 
cinco ilhas pequenas, sendo a Uc Santa Barbara, na qual 
ha u1n pbal'·àl, a maior. 

Cabos e pontas. - O cabo Sto. Antonio e as pontas Joa
cema, Garcia, 1\lutú, llapoanzinho c outras. 

Montanhas.- As montanhas dQ estado da Bahia per
tencem quusi todas ú cadeia oriental ou do l\Jat·; as res
tantes IJertcncem pr'ovavelmente á cadeia central e são: 
Dous Irmüos, Gurgueia., Piauhy, Tag uatinga , Duro, Sla . 

. 1\Jaria, S. Domingos. A' cadeia m·jental ou ser'l'a do l\lar 
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]le1·tencen1 as serras G1·ande, (t uc mais ao sul tonta o no1ne 
de Aymorés; a do Cayrú, a da Tiúba, Monte Santo, Cha
pada. do Monte Alto, das Almas , Sincorá, Itaracá, Maca
ln'tbe~s, Lcnçóes, L\hu~ibéca, da Saude, Üt·obó, Trornba e 
outJ'as. 

E' digno de nota o monte Paschoal, com 536 m. de al
tut·a, por tc t· sido o pr·ünei1·o l)OUto do Brasil avistado por· 
Cabral. 

BalJia. - Eclifit.:io do Senado. 

Lagôas . - São todas pequenas, podendo citar·se Gra
vatfl, Capauetna, Dourada, Atnn'tacú, Yerdc, elo Thimo
tlteo, dos Bagrcs, Capitão i\.tóJ·, etc. 

R.ios.- O S. F1·ancisco, que o corta de Sul a not•te , e 
alguns de seus affluentcs: Verde Grande con1 o Verde 
Pequeno, das Rans, Sto. Onofre, Para mirim, Verde Baixo, 
Jacaré, do Salitre, do Pontal, elas l11onsecas e o Xiugó, á 
mat•gen1 direita; o pela esquerda o C;:~rinhauha, Corrente, 
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G1·anlle com o l>reto e o llranco, Icatü. O Yaza Bal·ris, 
que nasce nc::stc cstaclo e corre depojs para SCJ·gipc, o 
Heal, o Itapirucú; o Paragnassú, que dcsagua na ballia 
dcTodososSantos;oJaguaripe; J equi1·icú; Una; Contas, 
l)ardo; Jcquüinhonlia; Cachoeira; ltanhaem; Guahy: 
CaJ·avellas e o ~lucury. 

Aspecto physico . -~o littoral é Jxtix:o e coberto de 
opu lentas maltas e bem regado por numcl·osos l'ios; é a 
parte mais importante do estado por causa da fertiliuade 
do se'u solo; no interior é montanboso, principalmente 
nas f'rontei1·as de Piaul1y c Goya_z. 

Clima. - E' quente e !tumido no Jittoral, sendo, po
rém, o calor amenisado pelas brisas madtilna e tert'CSLJ'ú; 
é secco e qnt:'n te no sci'ltw, que por vezes tmn soll'r.id() 
seccas. No ge1·al o clima ele todo o estado é saudavcl. Só 
lern as esta<,:õcschuvosa c sccca, principiando geralmente. 
as chuvas em Março e terminando em Agosto. A tempe
ratura média é de '25" no v e di o e d e 22° no invci'IlO. 

Producção.- Como em todo o Brasil ha na Bahia l'icas 
madeiras de conslt·ucção, de mat·ccnal'ja c de tintuJ'UI'ia 7 

havendo páo-brasil em .:tbundancia; mjnas de diamante 
em Sincorá, Lençóes c Canna"·ieira; h a ouro, ferro, coJ)I•e . 
m.anuores, carvão Uc pedra, aguas thermacs, etc. P1·ocluz 
todo o gencro de cercaes. Ha grandes culturas de funw, 
canna de assucar e café, sendo o fumo de excellente qua
lidade; o fumo, assucar e café, especia lmente o de J\lara
gagipc, sào os pl'incipaes productos de exportação, aos 
quaes seguem-se algodào, cacúo, cravo, etc. A incluslria 
de tecidos de algodão, bem conw o fcJhrico de charutos e 
rajJé, é bem desenvolvida. lia alguma c rea\;üo de gado. 

Popula~ão. - 2.8oo.ooo habs. 

Estradas de ferro .. -A da Bahia a S. F1·ancisco, tcn1 
123 k. 3~o, alé .Alagoinl1as, c mais o prolongamento de 
Alagoinhas, até S. Luzia , com 180 k. 568, e de S. Luzia a 
Angico, com J52 Lc 5J2, terminando em Joazeiro. O •·a-
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nwl do Timbó com 83 k. A CenLr·al da Bahia com 254 k. 
linha principal de S. Fc lix à clwpada Diamantina; 45 k. 
no ramal da Feira de Sant'Annaed k. no ramal de Olhos 
d 'Agua. A. de Nasareth, com 34 k., até Sto. Antonio de 
Jesus. AdcSanloAmaro, com3Gic ro2atéJací1 A Bahia 
e .\linas, com 142 k. S. Antonio a AmaPgosa com 65 k. 

Cidades.- 8. Satr>ador ou Bahia, cap., com 26o.ooo 
habs , banhada pela magnifica bahia de Todos os San tos, 
que lhe rorma um excellente pOI'tO; impul'tante pot• seu 
commet·clo, industr•in, 11opu l :::~ção c riq ucza. E' a. terceira 
cidade do Brasil e séde de arcebispado. Foi a primeira 
capital do Brasil. E' dividida em d-uas partes: cidade 
ba ixa e c idacl c alta que, se comm u rt icarn _por dous eleva
dores n1ecanicos e por um 11lano inclinado. E' na pal'lc 
baixa que o con"lmcrcio lc•u todo seu dcseaYolvimento, c 

· nella notam-se a praça elo commcrcio, bancos, aHanclega, 
correio, fabt~ica dcgaz, escola de apt·entlizes mai'Ínheiro:;. 
Alem destes possue a cidade mais o ]Jalacio do govemo, 
do arcebispo, scnadu , a bella egreja da Conceição, a 
do Bomüm, o lindo tbeatro de S. Jofw, passeio publico , 
n1useu , gTande numero de praç-as, escola d'en_genbal'ia , 
faculdade livre de direito, academia de medicina, lycen , 
bibliothcca publica, escola polytechnica. etc. Linhas de 
bondes cortam a cidade em varias direc('oes. Cachoeira , 
com uns-35.ooo hubs., sobre o Pa 1·agunssú; a mais impor
lante depois da capital , bem commerciantc e com fnbrícas 
([e charutos exccllentes. Santo Amaro;2S.ooo habs., com 
bom commcrcio, bella egreja. nuttl'iz, casa de Misel'iCOI'
dia, reco lbimento dos lüunildes, destinado á cducaçáo de 
meninos, etc. JVaca1·elh, sobre o Jagua!' ipe. Valença, so
bre o Una, con1 uma importttnte fabrica de tecidos de al
godão , chamada Todos os Santos. li'Iaragogipe, na con
fluencia elo Capancma com o I'araguassú. Lençóes, centro 
agricola. Caetété. Barra do Rio Grande ua confluencia do 
S. Francisco con1 o 1·io Grande; muito conunerciaute . 
Fei1•a de ~,.'-,'ant' Anna, n1uito commel'ciante. Aiagoinhas. 
llhéos_. Jacobina. Joa:.eiro, ú' margetn do S. Fl'ancisco. 
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fJaragLuu:sú, ccutJ•o d
1

e grande cultivo de canna de aSSll

cat·, fumo e café. Candeúba. Bomfim. rtaparica, ao uOJ·te 
da ill1a elo mesmo nome. Gere1noabo, {t ma1·gem do S. 
Francisco . . lmargosa. Conquista . Alcobaça. Areia. Carn· 
f)ellas, sobr·e o l'io do 1nesmo nome, explol'a, ha mais de 
meio seculo, a pesca da baleia, cujo azeite. clizem, é um 
excellcnte formicida. Casli'D ALPes, a ntiga LLU'I'tllinho. 
Aralul~rpe. Serrinha. 
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R,esumo historico. - Em 153~, })OI' cnl·tn regia de 1 de Junho, 
o •·ci D. Joüo lU, faz doação a Yasco Fernnndez Coutinho e seus 
descendentes de mua capitania com extensão de 5'1 lcgoas, desde 
a hal'l'<l do r·io l\Jucury a do ltabapoana. 

O donntal'io chega a sua capitanin em l\'la•·ço de I535, com 60 
pcssõas, e fundu ti ma. povoaçfw, a que dá o nome de Espil'ilo 
Saoto, po•· ter· descuü>a•·cado no domingo dcsl.n fcsla, nome que 
ainda consc••vn, e (juc depois estendeu-se á loda a capitania. 

Emb;unç-ado desde logo pelos inclios A.ymoJ•ês, (JIIC clonlinn
vnm cssn rcgi.ão, o donil taJ·io consegue ·vcnrel-os c obter• sna 
al\iança. A cupiLn nia prospcl';,\ po1· alguns nnnos, mas o pr·ocedi
mcnto ir·•·cgula•· de Duar·te Lemos e de dons lidaJgos, ahi degra
dados, pt·oduz a Je."Siw.t·monia na C'Olonia, o que anima o gentio 
á reahri1· guet•J•a com o donn!;U"io que, dcsaninHHio c não podendo 
mais J·csisli1·, renuncia a capitania e, vellto e pobre, ,·em clt•pois 
a mot't'cl·cm tão g t·1.mdc tniscl'ia que o lcn(·ol que o amo t•lalhou 
foi donativo da caridade publica. 

Mcm de Sü, entào governadot· gera l do Bt·azil, nomeia, f'lú. I56o, 
Bclchiol' de Azcrcdo Coutinho ca pitão lllÓl' da capitania, <rue 
ruodestamenlc vai se desenvolvendo, 1nas com cnCI'gia :mnicientc 
ptti'U repcllü-, em t592, o pil'Hla inglez ltohc•·lc l\Ioq;am. Durante 
o pe1·iodo dtt guena holl.andcza é o l\spil•ilo Santo inquietado, 
em IG~5. pelo com1nruHhtnle Addano Patrül que com 3oo hollan
tle:r.es ataca a vi llu dn. Yi ctor ia , donde é ,·cpellido , porém, pela 
populaçi"10 com a•1xiJio de Salvaclol· Corrén de Sü, que ahi u.por
t:i ·t·a de viagem par·a a B;.•hia a que ia levUJ' soccoJ·t·os. Em I64o 
vollum os hollandc:zes c Ul)odermn-se da vi lia do Espirito Santo, 
uws sf10 logo obrigados a l'eti J'arcm-se com bastantes pe1·das, pela 
gen-te mandadrt pelo govcrnado1· Joíio Dias Guedes. De CtLtfio em 
dC'antc enl t'H em pnz, mas o seu progTcsso é diminuto, c o g·ovC'I'
no da melrOJlOie, talvf.'z cum o flm de facililar-lbe o desenvolvi
Oll'nlo, ftlz doaçáo dessa cupi lanin, em t6:J5, ao coronel Franc isco 
Gil de Araujo c seus descendentes. O gentio, po1·ém. scmlH'C em 
lula com os co tonos, cmbm·aça s ua prOS(>Cr-idad c de modo (JUC 

SCliS j)bSSUidOI'CS pOUC'OS lu CJ'OS uurcril'UIU. 
Em t:;r3 seu nlti111o possuidor, Cosmc B.obim de Moura, a vende 

.. por 4o mil ci'U:r.ados ao rei D. João V. Dessa data em deantc fica 
ella subordinada ao govc1•no da Uahia c governada por capilftcs 
móres. 
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SCll lCI'I'iloJ·io ass1is (JCQUCIIO tH·eresce, em 17~3. com grande 
parlc da c<lpitaniu da. Pa,·altyha (\()Sul, Hcaudo ella considc,·ada 
como comarca, C'outinuaudo po1·ém a ser goventada JIOI' eapiU'ies 
ntúJ•cs nlé rf!O(). Em 1812 torna-!:lc goYct·no indcpendenlc e é seu 
(lrimeiro gov<'l'nadol' Fr·aucisco Albcl'lo Hubim. 

Feita a indcpendencia do Brasil é ella considerada ('01110 [JI'O· 

Porto da ci(lade da Yiclo!'ia. 

vincia do i•np('r-io, sendo seu pl'imcir·o presidente Ignac io Acciol;r 
de Vasconcellos, 

Em I832 pcr·de o l.eJ•r•ilorio que for·a annexudo em I?43. 
Jloje- é um (WOspero estado dn Hepublica. 

Limites. -Ao N. com a l.J.uhia; a L. com o Atlanlico, 
ao S. com ú estado do H.io ele Janei1·o, pelo rio !La bapoit
nn i a O. com ~1.inns Geraes, pela sert·a dos Aymorés. 

Superfície. - 44.83g kms. quucl. 

Bã.hias.- Espirito Santo: Guarnpal'i e Bcncvenlr. 

Ilhas. - As Guar·aJlal'i, H.osa, Escalvada, Piuma, Fran-
ccza e ontr:.1s pequenas. 
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Pontas. - i\Jonsarás, Santa Cruz, Tubarão, 9astei1Hl
nos e outras. 

Motttanhas. -Todas c.1s montanlws dcsle estado per·
trncem á serr·a do Mar, cuja principal scrTa ahi é a dos 
A pnÕrés, que, em continuação pm~a do sul, tem os nomes 
de Chibata, do Souza ou Espigáo. DiO'et•entcs ramificn
.ções ella a1wescnta, sendu as p1·incipacs a ser1·a dos PilUes, 
a do Campo, i\'lalha, Batalal, Pedra .Menina, Appolinario. 
J:lomllal, Itubupoana, etc. · 

Lagos e lagôas. - O Juparaná e as lagóas Dourada. 
Si mito, Pão Doce, Aguiar, i\1onsarás, Tapada, Choro cl'A
gua, Boqueirão, etc. 

R.ios. -O Doce, que tendo suas nascentes em ~[i nas 
Geraes, at,~avcssa este estado de O. a I .. recebendo pela 
di,·cita o Guaodú, o Santa Jo;:mna e Santa ~faria; c pela 
esquerda o das Pancas. O S. i\lalheus, que em seu começo 
ten1 o nome de Cri cu ré. O Itnpcmirim, o ;\·1 ucnry, e Gun
xindiba ou Itaunas. O Santa Cruz, lleis 'Magos, Jucú, que 
communica co1n a bahia Po Espirito Santo Jlelo canal cha
mado rio l\l;ll'inho; llencvcnlc, Piuma e Itabapoana, 
limite sul do est:tdo . 

Aspecto physico. -Todo littoral é bnstnntc arenoso c 
com nlgunu~s lagôas; 11m·a o interior o ~1spccto mocliflca
se; ao sul é montm1hoso e •·cgado }JOr g•·ande liUlllCl'O de 
rios; ao norlc hn extensas e vastas lllanicics. Ent1·c essas 
duas zonas fica o l'io Doce em cujas mar·gcns ha i•nmcH-
~idade de Jag-ôas . · 

Clitna.- E 1 quc11tc e um tanto humldo na costa. porém 
sauclavel po1· causa da viraçüo constante c de suas opu
lPntas florestas. No interior é agradavel.. E' geralmente 
salubre. Só lemas estaç-ões chuvosa esecca, principiando 
ns chuvas geralmente em "1\larç·o e indo até .Junho. 

Producç::ão. - Hn bõns mnclei•·as cJe construcçl1o e. de 
llltll'CCnm;ia; bcllos marmor·cs e provavelmente ouro c 
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diamantes. Os pl'incipaes generos de cultu•·a são o café, 
cauna de ussucar, nlgodào e mandioca. 

Estradas de ferro. - A S. Edua,·clo no Cachociro de 
[tapemil'im na extensão de no kms. A sul do ESI)irito 
Saulo com Ro k. A de Yictoz~ia a Diamantina com_ !53 k. 

População. - ~6o.ooo babs. 

Cidades.- Victoria, cnp., na ilha do Espírito Santo c 
banhada llela bahia deste nofne; é uma cjdade pequena, 
com uns I5. ooo habs. 1 o palncio do governo, casa de 1\li
scl'icoi·dia, eg1·eja malPiz, etc. S. 1llathea.~~ á maz·gcm do 
l'io do mesn1o nome, fiOJ·escente, commcl·cial e cxpccta
dor·a de assucar, farinlHt de mandioca c cereaes. Serra, 
no noJ·te da capital c perto do monte -l\'leslrc Alvaro. An
chieta, antiga villa Bencvenle, banha da pela bahia deste 
nome. Cachoeira dr Santa Leopoldina. Cachoeira do lla
penürim,, banhada pelo rio deste nome; é pouto de pal~
tida da estrada de ferro Thc E. Santo :tnd Cal'Uvcllas. 
Santa G'rllz .• ~loni':. Preire, estaç-ào tcl''minal da estrada de 
í'eJ·ro Leopoldina. ltabopoana. GtwJ·apaty. 
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Resumo historico. -Descoberto o Jtrasil po1· J>cdro Ah·ar·es 
Cabral, em I5oo, mandou EI-Jlci D. Manoel umu expcdiçflo 
em r5or explorar· u Ter·r·a de Santa Ct'U7., colllO então se denomi
na\"a o Br·asil. D. Nuno Manoel, chefe desta expcdi('flo, dcscol)l•c, 
em 1 de Jancit·o de I5021 a bahia Uo Hio de Janeiro, assim cha
mada por se suppôl' que er·a um l'io , nome que mais l<u':'dc se 
estendeu ao terl'ilorio. 

O terr•itOJ•io deste estado fazia parte da capitania doada em_ 
I53t. a 1\lartin A(l"onso de Souza, mas não foi logo c_olonisado por
que o donatar•io pr-eferin os nuc.leos. coloniaes JW!' cllc fundados 
lllais no sul, em Lel'l'as de S. Paulo. 

Os armador·es fr·ancezcs deram, pOI'ém, contrabandear plio 
))l•asil nas costas rlc Cnbo f?r·io e, em seguida, surge na IJallia c]() 
B.io de Jancir·o, a IO de ~ovcmbro de I555 , a es<ruadrilha fr·auccza 
sob o com mundo de Nicol:io Villcgaignon, que apossa-se da il11a 
que tem hoje a inda seu nome, enc llafor·tifica-se, ~q)l'oveitando -se 
do mrxili.o prestado pelos inclios Tamo,vos. Ao foi'! e deu o nome 
de Col igny. Em t55; elwga um reftH'ÇO de 3ou homens e r li c pr•o-. 
põe-se enlflo a]ar•gm· a sua conquista, de nraneir·a a for·mar· urn 
asylo para os seclurios de CalYino, cuja relig·ião l'llc seguia. 

O governadO!' gc 1·al i\[ em de S.:i, poré rn, em J56o. vem c bate os 
cnlvinislas fr•ancczes que J'Cliram-sc par·a o intel'io1' an:xi1iados. 
pelos Trunoyos. Helirnndo-se Mem de S:'t volt.urn cllcs a occup:u~ 
s ua.s posiçôes. O gove1'nador· gcJ·al manda cntiió Rstacio (le Sú, 
seu sobl'inho, que ahi chega em t56G, desembarca n Õ logal' hoje 
chamado pNtia Verme l ha, onde lança os fundamentos du cidade 
de S. Sebastião. Xão conseguia po1·ém expclli1· os francezcs, seu do 
preciso vil· i\Icm iie Soi qlle ,em al'l'ojado comhale, no dia .20 de 
Janei1•o de IÕGJ, bate os invasores e expu lsa-os eomplclamcnte, 
passando ent1•etanto pelo. grande pezar de ve1· seu_ sobrinho Esla
eio, ferido gravemeutc por urna f1Cxada, e de quC' \'C iO U. 11101'
I'CI'. 

l\lem de Sá tra11 Sfere a povoaçt1o fundada por Estaoio de S{t 
pm·a o mO I'J'O do Castcllo c reli1·a-se p:\r·a a B<Jhia, deixnndo Sal
vador Coi'I'Ca de Sá como goveriHulor do R io de Ja11eiro. A na!:i
rente cidade se desenvo lve com as doar;iics de tcJ'J'IlS que tivcr·am 
aqucllcs que viel'am com Estacio de S<í; os jesuitas tl-m o seu 
quinhão e Ararigboit1, o celcbl'c chefe indio, <rne depois se clla
mon :Martin Affonso de Souza, recehe un)a cxlcns:iin de lcl'l'as do 
ouli·o Indo da IJahi~t. 

7. 
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Em lutas e csca•·amuras com o gentio indomavel progl'idc a 
cidade c a tal ponto que mel'cceu ser a capital das capitanias elo 
sul. quando em I572 El- ll ei D. Sebastií\o dividiu o Brn~il f'm do11s 
go'"crnos. O D1·. A11Lonio Salema foi o goYer·n:.Hior· do Sul e contra 
o gentio desenvolve g•·•lndc pe-rseguir8o. cunseg-uinrlo expulsai· 
os para longe eredu:.dndo muitos ácscr·avidão. Em bJ'C'VC, poréw, 
os dons go,.,.et•nos do Br•asil são l'Cunidos em um só, t5:;6, scnt.lo 
tl séde, como d'ant.es, na eidadf' ele S. Sa lvador. perdem! o ussinl u 

Pell'Opoli~. 

llio de Janei i'O o ]11'ivilcgio de que gosava. SalnldOr de s~í. foi de 
novo nomeado governador da cnpitauia. 

Annos depois, em 16o8, é oull·a vez o B•·asi l dividido em do us 
govet"nos cHio de .T~ulei i·o escolhido para capital do g"O\'Cl'no do 
Sul: mas, como da primeira vez, essa divisf10 foi de du1·açfl0 
ephc-mcru 1 apenas até 1616. 

O desenvolvimento e as •·iquczas dá cidade do Rio de Jnnei•·o 
ch.amam a atlençào dos piratas; em 1:710 uma exped ição ao mando 
de Duc!rl'(~ apodc•·a·Se de part(' da cidade, mas é logo Yencido (' 
p1·is ionei•·o com todos os seu:-3. i\l czcs depois, a 18 de Mat•ço dP 
rjltl, C Ouclcrc assass inado sem nunca se snber por quem. l\'esst> 
mesmo anno de I?rt h a um segundo ataq ue. por Duguay-Trouin · 
que apodera-se da ('idade, devido a Co\•a r·dia do govcl'!ladur 
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Fran('isco de Castl·o :Moraes, que a abandonou ao audaz irn·asor. 
O dcgr·cdo pa.ra uma das fortalezas da India l'oi o castigo de sua 
covardia. 

Pela sua csplendida silnnçf10, pela impor·lancia qne foi adqui 
rind(J c pela felicidade de lei' s ido sempre gover·nuda por homens 
eminentes, a cidade de S. Schastifw do H.io de Jancir·o conquistou 
logo logm saliente entr•c lodas, c foi e lia a escolhida, I'63, para 
séde do vice-reinado do B••a.-:il, duan\e o govcr·no do conde da 
Cunha e se us successorcs, e em seguida resictencia da familin real 
portugueza que viera pat·a o nr·asil, em r8o8, l'uginclo aos exerci tos 
de Napoleão I. 

Esta se l'i e de factos deram ao Brasil, c especialmente ao Rio de 
Janeiro, grande impulso elevando a cidade a alta calhcgoria que 
jàmais pel'deu, de ser a primeira do Bras il e de toda a America 
do Sul. 

Dessa épóca em dcantc, como diz ~!acedo, n lristoria do Rio 
de Janeiro identifica-se :í do Br·asil, pois que cll c. cr.n, e é, o cc r·c-
lll·o poliLico deste vasto e J•ico pniz. , 

Nclla or·gn.nisou-sc e pt·cpnr·ou-se a conspil·açüo que a ') de 
SctCJllhro de t82:.t deu a inclependencia ao Br·asil com D. l'ed1·o L 
pal'll imperador; nella lC\'C logu1' o movimento de j de Ahl'ildc I8'3r 
<1ue fez Pedro I abdicar em SClr filho Pedro 11 , entõ.o com )lOuco 
mais de 5 annos de edade. 

Em r834 é desanexada da provincia l.lJlla. certa :.irea de ter·rilo
rio r>n r·a constiluh· o municipio neutr·o, flcando nclla inclnicla a 
cidade do H i o de Jan eil'o, CJUC rontinúa u ser Nlpital do Brasil. 

Limites.- Ao N. com Espirito Santo1 pelo rio Itabo
poana, c con1 Minas Gct·aes pelas serras do Batalal , 
Gavião, l?1·echeiras e Santo A . .ntonio, rios Santo Antonio 
c Eva , dachúo Pirapilinga , os rios Parahyba do Sul, )lara
h,Ybuntl, p,~elo e sctTa da i\1antiqueha. A. L . e S. com o 
Atlanlico; a O. com S. Paulo , 1)clas serras .Paraly, Geral, 
Boca i na , Ariró e Carióca 1 c o l'iachão do Salto. 

Superfície. - 68.g8> km,. quad. 

Bahias. -A do Hio de Janeiro ou Nicthet'oy, uma das 
pl'imci,·as, senão a ]lrimeira do mundo, por suag t·andeza , 
irnl)oncncia c. segueança, com 198 kms. de cil·cuilo; as de 
:\lacah é, Sant'Anna, Cabo Frio, Ang1·a dos H.eis, Jncua
canga, Mnngaratiba. Paraty, Sepetiba, Santa Cnt~ c 
Gt·ande. 
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Ilhas. - A Grande onde se acham estabelecidos o 
Lazareto e a colonia correcional dos Dois Hios; Cabo 
Frio, Papagajos, Comprida, Bren, Ancora, Jorge Grego, 
Sant'Anna e out1·as. 

Cabos e pontas. -S. Thomé, dos Buzios e Frio, e as 
pontas da Caveir-a, Grossa, Criminosa, Gerlhá, Ncgl'a 1 

ltaipú, Cajahyba, Joatinga, Guaratiba, etc. 

Montanhas. - E atravessado pela serra elo Mar, que 
ahi muito se ramifica, tendo as denominações principaes: 
serras Paraty, Bocaina, Ari.ró, Carióca , Lavras, Laga1·to , 
Gericino, Lages, Itajahy, Ü1·gão3, Estrella, Subaia, Bõa 
Vista, l?riburgo, Bel'lha, Tinguá, S. João, Paq:uequeJ~, 
Macahé, Crubixaes, Santo Antonio, Agua Quente, Quim
bria, Imbé, -Maca pá , Batata!, Gavião, Frecheiras, Ahobora, 
Taquara e outras muitas e a Mantiqueit•a q-ue fica no 
angulo -forn1ado pelos estaclos do Rio de Janeiro, S. Paulo 
e Minas. 

O ponto culminante do Rio de Janeiro aeha-sc na serra ·~ 
dos Orgãos a 2232 m. 

Lagôas. -Feia, a. maiol' de todas; Piabanha, Jesus, 
Paulista, Carapebús c Jurubatiba atravessada pelo canal 
de Maca h é a Cam]JOS; Cam1Jello, Imboacica, Cunu·upina 1 

Jacumé, l\tlaricá, de Cima, das Bananeüas, do Salgado, 
Pcrtininga, Araruama, que communica com o Atlantico. 

R.ios. -O Parahyba elo Sul, que é o mais importante; 
ltabapoana; l\tlacahé, que nasce. na se1·ra de seu nome; o 
S. João i o ~1agé, Inhomirim , Pilar, Imbuassú, Iguassú, 
}[acacú, Sarapul1y, :\lirity, que desaguam na hahia do 
Hio d(' Janeiro; o l\1ambncnl?a, que nasce em S. Paulo, 
entra na lJahia de l:.araty; o Guandú, que nasce com o 
nome ele Santa Anna, na sernt do Tinguá., e com esse 
nome COlTC até receber pela direita o Lages, tomando 
então o de Guand.ú, recebe o Guandú-mirim e clesagua no 
Oceano. 
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Aspecto physico. -O terrilOJ·io deste estado é haslantc 
il·•·eguhu·; a par de muitas seiTas e montes, apresenta 
log-ar·es baixos e pantanosos, principalmente a léstc. E' 
naturalmente clividido em duas par·tes pela set·r·a dos 
O rgáos ; e1n sel'l'fl ncüna e Rerra a bai.vo : a ]H'i me i r a é 
montanhosa c a segunda geralmente plana e baixa. 

Clima. - Te)n ctous climas perfeitamente distinetos; 
ur·ima da serra é sccco c sa.udavel, antes fresco que quente; 
nesta pcl;·tc a época das c h trvas é geralm.ente no verão. nos 
mezcs de Dczc!!lbro , Janeiro e lfcveJ·eit·o, em que chove 
quasi scguidanlente; havendo entretanto uns vinte dias 
em Janei1·o, em que a chuva cessa, é o oeranico de .Taneil·o, 
que :ls vezes chega em Fcvet"CiL·o. A parte da serra abai.\'O 
é pouco saudav el e gera lmente quente c humida, a époC'a 
da.s chuvas sendo ta1nhcm 110 vcri\o. A tempe1·atura média 
é de 25°,5 no verüo e de 22°,lj no inverno, bavenclo entre
tanto loga,·cs, como Thcrcsopolis 1 Petl'opotis e nlgtm s 
outros, onde a tcmpei·atura. ng vel'úo é sempre agJ·ada
vel. 

Producç:ão. -l-Ia muitas maclciras de const•·ucção, de 
marcemuia, tinturaria c medicinacs. A agricultn •·a é 
muito desenvolvida, havendo gl'andes e extensas plantn.
çücs de caf'é, que é a pl'imeü•n c p1·incipal 1·jqueza do 
estado; culti\'a-se muit:t canna de assucUl', algodúo, milho, 
mandioca, fejjão, ar1·oz, chú, batatas, etc.; h a fabricas de 
tecidos, dechapéos, cigaJTos, charutos, queijos, 1nanteiga, 
fundições de feri'O e out1·as. Tem commel'cio bem desen
volvido e importante. 

Estradas de Ferro. - A do Grito Pm·<1, antiga l\'lau(t 
que pa1·le do pol'lo dcsle nome· c vai até ú raiz da serl'a 
ela Esti·e.lla; foi a prilncira cruc se constnliu no ll•·azil. 
Prolonga-se depois até Entre Hios, em Minas, passtmdo 
por Petropolis. E' atr·a,·cssado JlCla Central do Brasil que 
na llnr1·a do PiPahy bifuJ•ca-sc, incto um ramal pa1·a 
S. Paulo c outr·o }Ja1·a l\ linas; lut ainclH o •·a mal de Para
camhy, de Belém a l\iacacos. A de Cantaga11o, de Nicthc-
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roy a Cantagallo, com um I'amal para l\lncuco. A de 
1\lacahé a Campos. A de Campos n Carangola, com um 
ran1al para lt.abapoana e oulr·o pa1·a Poço Fundo. A de 
Campos a S. Schastiilo. A rle Santo Antonio de Padua, 
de S.l~'idelis a lVIiracema. A Urliào Valcnciana, da estaçüo 
do Desengano, na Centra l d<> BJ·asil, :i cidade d<> Hio 
P•·eto, em Minas. A Yassou1·ense. A Pil·ahyensc. A Santa 
Izahel do Hio l't·elo. A Ba1·f•o de A1·aruama. A do Hio 
das Fl<>rcs. A de Hczendc a A1·eias. A 'B:wanalcnse. A do 
Sumidom·o. A de ~laric!l. A do :"forte, etc. 

População. - J .3gÜ.ooo habs. 

Cidades. - .Yictheror, 5o.ooo hahs , capital do estado 
á margem oi·icntal da 1·ica bahia do llio de Ja11eil·o c em 
f1·enle a Çapitnl FeclcJ·al, com a qual está em coos lante 
communicaç:i.o pm·uma linha de lJarcas a va}lOl' e outras 
n1uiLas embarcações. E' uma cidade alcgi•e, plana c hcrn 
sandavel, diYidc-l:ie em quat1·o bairros : Praia Grande, 
onde SC acha O COilllllCI'Cio principal, C{IIC é pOUCO dcscn
voJvido; S. Donúng-os, bai1-rÚ aristocraLico, onde se acham 
as m cJho•·es c mais elcgunt~s casas c a bclla p1·aia de 
lcarah.r: Santa Rosa, bello c pitto1·eseo suburbio, e o de 
8. Lourenço. lodos eUcs se communicanclo por uma linha 
de bonde.<>. E' uma cidade regula1~1nente calçada e com 
beiJos cdiücios publicas e parLicula,·es, destncando-sc o 
palacjo do governo, asscmbJéa, hospital de S. Joi.'io lJa
ptisla, asylo de Santa Leopoldina, laboratm·io da mar·inha, 
cstalci,•o de constl'ucçüo, CflLal'tel de policia, collegio 
Salesiano-, egl'eja malt·iz eoub·as; p,·nças ajardinadas, etc. 
Durante a re,,.olta ela o-:u·mada foi ati·ozmeiüebombarde~Hla. 
Theresopolis, pequena cidade assentada na serra dos 
Ü1·gãos c (I margem do Paqucquci· Pequeno, pela sua 
j)osi~·üo gosa de unl dos melhores climas, ameno c bem 
saudavcl. Campo.r;. 3o.ooo habs., a p1·imeira e mais 1·iea 
c iJadc do cstaJ.o, sob1·c o Parahyba do Sul, a ~5 kms., de 
sua foz, com hcllos ed iílcios : muito commercial e gnnul c 
exportadora de assu~al', goiabada e aguardente. E' lllu
nünada a luz elcctrica c a gaz, c liga-se ú l\1acahé por um 



extenso 'Canal. .Jl[acnhé, pe1·lo tla foz elo rio do mesmo 
nome com 36.ooo habs.; ccnli'O agricoln. Pf/lropolis. com 
3o.ooo habs. ; na seiTa da Esll·ella e banhada p~lo Piaba
nha, cotn elegantes casns particulat·cs e cd_ilicios publ~cos; 
fica distante da capital l~,edeJ·al fiG kms. e com ella se 
communica facilmente po1· uma linha de barcas a vapor 
c por uma cslrada de feiTO. Goza de excellenle clima 
8. João da /Jnrra, na foz do Parahyha , commcrcianLe .. 

Jllagé. sob1·e o l"io do mesmo nome e em cujo municipio se 
fabrica a exccllenlcfuriuhaUeSui'Uhy. Canlagallo, grande 
exportadora de café. Cabo 1/J•io, exportado,·a de cafê, 
assocar e madeirns. Vassoura.'>. Valenra. amhas centJ•aes 
<S centros de grandes la vou1·as de café. He:ende. Parah.yba 
do ,C.,'al. Barra 1llansn, perto da foz do I'ÍO do seu nome e 
~'-J'. Ji'idelis, todas á mm·gem do PaJ•ahyba c tom g1·anJe 
culturas Ue Café. Angrn do.'i Reis. Paraly. S. Joâo do 
Principe. Capioary~-. JVO,Jfl J?riburgo. sobr.e a sm·,·a do 
1nesmo nome com clima saluberrilno e um impo•·tante esta.: 
helecimento hydrothet·apico. Santa Maria Jl1agdalena. 
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Sapucaia. Darmo. RioJJonito. S. Gonçalo. Jl[nricá. Saqua
renw, perto da.lagõa do mesmo nome. [taperuna. J[endes, 
servida pela estrada de fcl'l'O Centl'al, com excellente 
c·lima . e ·arra do Pirahy, impoi't..'lnle cidaclc que muito 
tem pt·ogr·edido po1· ser ahi que se bil'urca a gt':liHle estrada 
de fet·ro Central elo B•·asi I, indo um l.'amal pa •·a S. Paulo 
e outro paPa Minus, constituindo a chamada linha do 
Centro. 



DISTRICTO FEDERAL 

R.ésuntohistorico.- Por• for·ça do al'tigo r.G do Aclo.addicional 
:í eonstiluiçito do imper·io foi desamlCxada da antiga província do 
l{io de Janeiro, em rA~4. uma cxlensào do tenitol'io par·u consti
tuir• o chamado :Hunici tlio Xeutr·o com a (•idade do Rio de Juncho, 
côr•te tio Imrcr·io. pnm cnpital do ~r·.asiL 

Esta cidade, como se disse, l'undnda por· Estac-io de S:í, Lol'non
sc logo gt•ande c orrnlenta c sédc da admioistraçfH) supel'ior do 
pniz. De If~3~ em deanlc passou a ser· adnli11islntda pela emnar·a 
rnunicipal e pelo go\'crno ger·al, cujo or·gáo er·a o n1inistcl'io do 
imper·io. Y.asto secn::H·io polilico, foi ahi que a r5 de i'lon'nrhl'O 
de 18&J foi del'I'uhado. a dynastia I'Cintwte c substituída pela r·cpu-
1Jlica, po•• um Jno,·im_cnto opc•·ado pela forç·•• m·mnda conlhlle•·
ni:sada com clf'111ento civil, sendo ciLcf'e ostensivo o IJCIIemerito 
JJHH'echal Deodo•·o da Fonseca. 

P•·oclamada a J•cpublica passou o municipio neutl•o a denomi
Juu·-sc Distl'icto Federal c adminis trado por· um JH'e(cilo lllllllir:i -

pal, as!:listido de Hlll conselho de intendentes. · 
Cada vez p1·ogl'ide e se desenvolve tnais, não ohslalllc as In tas 

que tem agHado o viver pacifico ele .seus labOt"iosos hnbitantes. 
A 3 dç: ~0\'cn.li)ro ele I8!Jl o ~lfil'echal Deodoro, já JHcs idcntc 

constitucional, dá o eele iH'e golpe de estado, dissolvendo o Con· 
!:P'Csso Nacional. En1 vü·Lttde da l't'll~~ão OJH'I'ada Jogo c llc .l't•nnn
cia o elevado l'ill'go que exercia. A.í)sumc cntflo a nlt.a adminisl•·a
ção o i\'larcchal l<'lol'iano Peixoto. que c 1•a vice presidente , cujo 
goYcL·no, que findon em r:J de Novcmlu·o ele rSo4. foi unw sc1·ie de 
lutas que l'ile teve de sustentar c dominai', sendo a mais f(H'mi 
davel, a J'C\'Oita da a1·mada sob n chefia do contra almil·anle 
Cuslodio José de Mello, a p1·incjpio, c CIU !:!eguida soh a do conil'n 
alminmte Luiz Felippc Saldanha da Gama, revolta que l'ebt•Jltou 
a ôde Setembro de 1893 c é S{lfl'ocada a I3 dé fl lar('O de 18gq, ten
do nes tes 6 mezes espalhado o tcn·or e a n•ortc sohrc a popula
ção da:s duns cidades Rio de Janci•·o e Nictheroy. 

Posição astronomica. - Entr·e 22'43' e 23' 6' de lat. 
Sul e 4' ele long. Or. c 351 de long. Ücc. do met·idiano do 
Rio de Jnneir·o. ( r) 

(t) E~:~tc meJ•ediano fica , !>('g'llndo Liais, a f.3• 3'3S" O. do de. Gt•cell\\'Jch , c 
a 'j5~ 'lJ'45'' O. do de Paris. 
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Limites.- O Dislriclo l-l~edeJ•al, que é o ex-Municipio 
Neutro, fic'3 eucraYado no estado do lUo de Janeiro. 
Limita-se ao N. pelos rios Mjrity e Guandúmirim; a L . 
p ela bahia do Rio de Janeiro; ao S. 11elo Allanlico; a O. 
pelo r-io Guandú. 

Superficie. - r.3gr, kms. cruacL 
Bahia. -A do Rio de Jan eil'o, no interior da qual lm 

a bel la enseada de Bota[ogo. 

Ilhas. - Cotunduba, Cumprida, Hedonda, das Palmas, 
Tijucas, Tatú , Hasa , com um im.JJortantc pharol, e out!'as, 
todas no oceano. J..Jogo na barra do Hio de Janeiro está a 
Lagc , que é [OJ·tificada, e pa1·a o inteJ•iOJ• ela balda a Ville
ga.ignon e Cob •·as ct1da uma dellas, com uma foL·taleza; 
GovCJ·oadoJ•, que é a nudo1· de todas cllas, Bom Jesus , 
Fi:-;cal , Flôrcs, Enxadas, Santa Barba1·a , Paquet:."i , Boquei
J'ÜO. 

Pontas. -A da Copacabana, e no inte rior da bahia a 
elo Cajú. 

Mo11tanhas. - S e l'J' IJ S llangú , Jacarépagu{i c Tijuca , e 
os 11101'l'OS do Corcovado, Gú vea, Santa rrhcJ·eza, Gloria , 
Santo Antonio, S. Bento, Conceição, Ljv,·nmcnto, Paula 
l\iattos, Babylonia , Ul'ca, da Viuva, Pinto, Pão ele Assu
car (386 m. ), logo na entrada ela barra , e mnitos outros, 
alguns dos quaes isolados c fortnando vePtiad ciros espi-

... gôes , lodos 1101'ém fazendo parte da se JTa do ~lar. 

Lagôas. - Rothigo de Freitas , Camorim , que se une 
com a .Tacarépaguá , -Ma11endy. 

R.ios.- Gunudú c Mi 1·i ty uos limites ; lJ'aj:'t, Cabussú , 
}1,<li'Í<) , Andarahy, l\'1m•acan ân , ~Jacaco , Tijuca , Pavuna e 
OtllJ'OS . 

Aspecto physico. - E ' al g um tanto montanhoso apre
s entando comtudo alg umas planicies . O littot•al é baixo. 

Clima. - Quente c humiclo no liltoral , ma s muito 
amrni sado pelas b1·isas. lia entretanto , loga1·es beni sau-
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daveis mesmo na ca1Jital, taes como: Tijuca, Santa The
rcza, .TarJim ]lotani co. E' muito quente no veeão c no 
inverno é relativamente frio . A capilal é um dos Jogai'CS 
mais humidos do globo . Possue somente as duas estações, 
in,"erno e ver:\ o ou chuvosa c secra , sendo a época propl'ia· 
das chu vas de Oulub•·o a Ma1·ço. Na capital a temperatura 
m édia no verão é de 26(1,299 c no inve nto 2I 11

1335; a média 
gc •·al é d e 23" ,674· 

J•nnomrtHl do llio de Janeiro. 

Producçào. - lia algumas floresbts, mns que infeliz
mente tem ido desappm·ccendo; culti\'a-se canna deassu
ca r , c se fabrica assucnr e aguardente; mllitos ccreaes e 
abundancia flc aJ"vores fructifCI'ilS. A flol'icultUJ·a é bas
tante desenvolvida e brm a]weciacln. 

Estradas de ferro . - Da capita l lrcderal l'arte a 
estrada d e fer•·o Cent•·al do Brasil, antiga Pedro ll , que 
atravesSa o Districlo Federal e inlel·na-se pelo estado do 
Hio de .Janeiro em d·irccção a 1\liuas, desprendendo um 
ramal para S . Paulo. No Districtq Federal os seus ramaes 
sfto: o da Gambôa, con1 I.123 m: o de Santa Cruz, que 
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principia em Sapopetuba. com3~k,ogo; de .i\lacacos 4k,42g. 
Al ém da Centr·al ha no Dislr·icto F edera l a estr·ada de 
ferro do Cor·covadoJ com 3k,?6o; a do r·io do Ouro, com 
531<284, na linha principal do Caj(t ás r epr cias do rio do 
Ouro , com os ramaes d e lnhaúma, 2k,471 ; da Penha com 
6k,536; Iguassú, 12 k ; do Engenho de D en lt•o, gg3 m. e 
o desvio da Olaria, 274 m . A do Xerem , 20 k. ; a L eopol
dina , de S. Fr·ancisco XaYier á ~1agé, seguindo depois 
pa r·a Pctropo li s, Areal c Entre Hios. 

População.- L3oo.ooo lo abs. 

Cidade.- Rio de Janeiro, com cer ca de I.ooo.ooo habS., 
ca p. do Br·asil, á nuu·gem occidental da bahia do m esmo 
nome~ primeira cidade da Amcricu do Sul não só em 
população · como em commcrcio e industri a . Poss ue um 
cxce ll cnte c \'asto porto sempl'e ext1·aordinar·iamente con
corTido , })Ois é de J"acil acccsso p~H"a cmharcaçôes de qual
qu e a· calado c cuja entrada é defendida pelas fodal ezas 
,'-,'rrnla Cru::;, Lage, 8. Joâo, Villegaignon c Cobras. Séde 
do gove l"no geraJ e dos Lribunaes s upl'CJnos de justiça 
ci"il e militaa·. Possue mnitos edificios imp01·tantes : 
palacio de pr•esidente, do CongPesso, nlfandega , Cm·l'eio, 
tasa tla moeda, su pt·emo lribu nal fedel'al , th catt·osS. PcdJ·o , 
:\llmicipa l, Ly rico e outros; pr·aça do commercio , hospi
tal de !\1iseJ•icordia, hospicio de alienados, thesouro n acio
nal , secretaria do ministCJ·io da agriculttua, o da viaçüo; 
os bellos cdificios dos Clubs militar , naval c d 'engcnha
t·ia i palacio da prefeitura , observatorio astronomico, con
selho munic ipa l , impol'la nle bibliotheca publica, que 
poss ue cer ca de I?O mil volumes ; escola naval , en1 uma 
rJha, pol,ytcc]lnica, de medicina , faculdad e liv•·e dedirei to, 
gy mnasio nacional , aca d emia de bellus artes , lyccu de 
at•tes e officios, instituto dos cegos, dos s tu·dos-m udo s, 
hls l01-ico e gcogt·aphico , ])olytecbnico, museu naciona l , 
typog1·aphia nacional , colegio milita~·, qHaJ·tel do campo 
da Hepubiica e O Uti'OS j Ul'SCDêlCS de guCI'l'U C de Inar·inha , 
casa de corr.ccçilo, jardim botm1ico, passeio publico, dous 
magnificos di([u cs na ilha das Cobras, asylo de Invalidas 
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da Pall·ia, na ilha do Bom Jesus, muitos bancos, bellas 
jl l'aças aj;:ll·dinadns, como o campo da Jlcpublica , da 
Conslitui~;áo; o la1·go de S. Fl'anci sco de Paula, com a 
eslalua de José Don.ililcio, a do Duque de Caxias com a 
estatua deste illus tre gene1·al, a bella pra~·a r.5 de Novem
bro com a esta tua do in clyto genel'al Oso l'io; a de TiJ·n
dcntes com a es ta tua de D. Pedro 1. 0

, o jar·dim da Gloria 
com us es ta tuas de Pedeo Alvar·es Cabral c do Vi sconde 

Rio do Janeiro. - A1•enida Central. 

do ll.io llnmco e a bellissima fonte Adriano H amos e a de 
José Alencar com a estalua. Jesle insigne J'Omancista hi·a
zilcii'O. Em frente ao bcllissimo tbealro Municpal estú 
colJocado o monumento Flo1·iano Peixoto. 

G1·ancle numero de linl,a s J e bondes , {l tJ·acç·;Io eJec tL'ica 
c animal, cortam a cidade e m todos os sentidos. Possue 
ntuitissimas associaçücs de heneficen cia, lilleral'ias e 
scienliflcas; theatros, cg,·cjas, destacando-se a du Cande
Jaria , da Cruz dos i\lilita J•es, do Carmo, de S. lt'rancis
co, e le. 

E' coJ·tada por divc r·sas lru·gas 1·uas, atravessada pela 
esplendida avenida Centra t com a qual ligd-se á bcllis-
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sima avenjda D eiJ'H ~\hu· , illuminada ti. luz e lcctrica, tal
vez a mais bclla clq 1i1undo c onde se acha o monumento 
ao almirunte Barroso. 

Della parte a cs lnHla de ferro Central elo Brasil; é a 
maior e p1·incipal do paiz e liga o Distl'icto Fecleral com 
os tres importantes estados do Hio de Janeiro, S. Paulo 
c Minas Geraes; é impol'tante a estaç:lo central. 

Poss ue bellos c pitlorescos lli'J'a.balcles. 
A capital federal possue um exce llen lc corpo de bom

beil'os que póde rivaJisar com os melho1·es do mundo , 
não só pelo bom material de que se acha provülo como 
pela disciplina , extremas peeicia e habilidade de scns 
trabalhos c rapid ez com que cornpal'ece aos Joga1·es de 
incendio. 

Na rreguezia subut·baua lk Campo GJ·ande acha-se a 
escola de :u·tilharia e engenharià do Realengo , e a ele
gante e bem montada fabrica de cartuchos para o novo 
::tl'tnanlenlo do cx~J·cito . Pouco além está Bangl1, com 
uma impoetante fabri ca de lecidos e enL Santa Cruz está 
o n1atadouro onde é abatido o gado pAra o consuJUO dia
J'jo da capitaL 

Um ramal da estJ·ada d e ferro Central liga a capital a 
lodos .esses lagares. 



S. PAULO 

Resumo histodco. - O tel'l'itorio Jde S. Paulo est~wn com
prehendido ·nas capitanias doadas a Mat•tim Afronso ele So11z.a c 
seu Jrntão Pero Lopes de Souza. 

Descobel'to o Brasil, manda D. J\:lanocJ uma expedirão cxplot·ar 
as novas terras; chega ella ú llahia e1u ~Iarço de r5or e d'alli se
gue para o sul, chegando a 2.2 de Novembro do anno seguinte a 
unt pot'LO, Cflll! foi denominado S. Vicente, nome que foi da capi
tânia doada á Marlim Alfonso e111 I534. Ahi elle ha\•ia fundado 
a-; duas colooias, S. Vicente, no litloral, e Pimlininga no ,inle-:
rioJ·, sendo aquella a primeira qLLC s_e estabeleceu no Bl'asil, 
em r532. 

Alü encontrou Mar'l.im AO'onso o europeu João B.am.alho e ou
tros pm·luguezes, que um nanfragio altiriira .a praia, annos antes, 
e que grande concu1·so lhe prestou. 

A capitania. de S. Vicente, bem como a de S.anlo Amaro, doa
da a Pero Lopes, prog1·ediu com os 1Jeneficios do gove1·nq e in
fluencia dos jc:;uilas que pat·a cllas vão J•csidir, fundando na pl'i
mcira, em I553, wn coUegio e em seguida ouLl'OS pant onde acu
diJ'anl. os indios qtte lhes obedecia,m, originando-se d 'ahi gt·avcs 
conllicLos coru os colonos port.ugttezes. . 

Desl3a capitania pat'til·am os audazes sertanejos it conquista de 
invios se.t·tões e á capLtLJ'a de indios, formando as celebl'eS ban
deiras. 

O ter1'itorio da capitania avassalando enorme extensüo de lcJ·· 
r·as para o interior tal importancia adquüiu, que e1u I?09 teve 
governo se]Jarado e iudependente do Rio de Janeiro ao ser ll·ans
formado ern capitania de S. Paulo e -Minas, com Santos, que 
desde I545 e!'a vil la, pm·a capital. 

De seu immenso LcrriLorio formn tüadas as capitanias de 1\'fi
nas em 1?20, a de Matto Grosso em 1?48, a de Goyaz em. I?49 e 
a de Santa Catbm·iua em I?38. 

Em 1?53 foi inco1·porada á cot·ôa, sendo seu donatario inclem
uisado, e pouco depois ficou subordinada ao g·o,'el'UO do Rio de 
Janeil·o, o ([llC gt·anJe desgosto t.roLtxe aos paulistas e tâo máo~ 
t•cstdlados pi·odttzio, que 1.2 annos dcpoi.,; !'oi restam·ada em ca
pitania independente, sendo Luiz Antonio de Souza Botelho 
Mom·ão nomeado govc1'nador, estabelecendo a sêde do governo 
em São Paulo, já cidade desc\e I:Jli. Capitania de recordações 
histot·icas, legeuda1'Ía, rowauesca, rica de tradições guerreiras, 
terriveis, sur1wehendentcs, ás vezes siÔistra.s, ás vezes sublimes, 
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a ca pitania de S. Paulo, (!LLC niio póde <lisputaJ• <i du Rio de Ja
neir·o u glor·ia da p['irnazia no ruagnifico movimento patriotico da 
ind cpcndcncia, teve ainda a ti UPI'Clllll YCHlum de ouvi!•, soltado 
ü mnr·gem do se u_ 1·ibcir·o modesto, mas ele l'name nte en nobJ•e
eido, o gr·ito clecl!·iro e mngestoscunentc Iwcional, o gTilu de 
Ypit·angn, grito da nação, - independencia ou morte [ (Dr. Ma
cedo). 

]>roc1amada a independencia do Br·asil, f'oi justamente con s i
de r·ada_ provincia do impe l'io , inlluinclo seuqH·e sobt·e a politicn 

Siio Paulo . - l<azcnrla modelo. 

gera l do paiz pelos seus lrom<' ns eminentes, corno Fcijú, os An
dradas e tantos oulr·os var·i'ies illus tr·cs. 

Como tantas outras pr·uvincias e lla tamhcm pt·oduz uuw rc
heli:Jo, em 18lj.2. pot• ul oti\·os da r·ef'or·ma do codigo c r·iminnl e 
<lis~olu('i'io da camtn•a dos deputados, l'Cbclii'io que é entretanto 
logo abafada, enlmndo então elln em plena paz que jamais foi 
ldlcl·adn atê a pr·csente data, sah•o peqne1~o s movjmcnlos se m 
maior s ignilicaçflo. 

Elevada a ca th egoria de estado co m a tHoclamaçilo da r·cpu
b!ica1 continlru occupando IJI'Ocmin c nte log<Jr' , j:í antes conq uis
tado co mo pl'Ovincia de primeira Ol'dcm, pela opulencia, u)){'r 
dade de seu ~o lo ('Qm ugt·ieultunl desenvolvida, intdligcncia, 
actividallc e tr·adicionnl e nergia de se u s filho s. 

Durnrtlc a r·cvolla dn arurada coopci'Ou efticazmcnte cnm o 
gover·no ccn lt·a l pRra a manulençiio da ordem c J'CSpcito <Í le i, 
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•·cpellindo t'ncrgic:amenlc o ataque tentado ao po1·lo de Santos: 
l' sua fl'onlci•·a de Harn•·é servitL de base para a orgatli.!,;a('iio das 
fo•Tas que d'nhi partil'll.ll'l para rxpuls,nr O.!,; revolucionm•ios que 
assolavam o estado do Pumn:í. 

Limites. - Ao 1\. com Minas Geracs; a L. ainda com 
l\•linas e Rio df' Janeil·o; ao S . com o .. Atlanlico e estado 
do Parancl pelo rio PRranapanema desde a sua foz ú do 
Itararé, por este, pelo [tapiraptmm, pelo Iguape, até a 
foz do Porto, por este, pela serra Negr·a e Varadour·o até 
o mar·, proximo á Al'arapir~a; a O. com .Matto Gr·osso 
pelo Par·aná até a bar·ra de Paranapanema. 

Superficie. - 290.876 lm1s. quau. 

Bahias. - · Ubatttba, Caraguatatuba, S. Sebastião, San
tos com ns t1•es entradas : Bertioga, Grande c S. \'iccntc; 
llanhaem, Cananéa e lguape. 

Ilhas. - S. Sebastião, Santo Amaro, S. Vicente, das 
Palmas, onde serú eslahclecida uma colonia COl'l'eccional, 
Cauanéa, são as maioJ'CS; Po1·cos , Buzios, Victoria, Toqlte
Toque, Trigo, Alcatr·azes, :\loclla, Queimadas, Com
prida, etc. 

Pontas." - Grossa, H.asa, J\1anlluba, e Santo Amaro, 
na ilha deste nome ; Taipú , Guarau, etc. 

Montanhas. -As principacs serras de S. Paulo ver
tencetn ao geupo nJ0.1'itimo, que ahi apJ•cscnta duas ca
deias mais ou menos tlat·.allelas ; uma, a OrientaL, se des
envolve mui proximo á costa; outra, a Mantiqueira, 
mais paru o interior, vem do Paraná. A primeira tem_ as 
Jenominaçües principaes de serra Negra, Guarahú; lta
tis , Cubalüo, onde une-se a de Paranapia r:aba, serra do 
Mar, Geral, Ariró, Carioca, Bocaina e·suas secções D'or
taleza, Quebm Cangalhas, Macuco, J ambeiro e Sel'l'otc. 

A cadeia da :\iuntiqueit·a t ern pot· clcnmninaçõs' locacs: 
1\u·anapiacaba. Queimado, S. Ft·aucisco 1 Cadeias, .Mon
guagua, Cautareira, Juquiry, etc. 



I3.1- EL1D11~:XTOS DE CIIOROGHAPIHA DO BRASIL 

Além. clessns h a outras se1·ras mais ou menos boladas, 
como sejam: a. do Diabo, nos couOns occidentacs do es
lado; a da Fartura, Botucatú , Itaquiery , Dôa Yista , Cus
euí'eiro, S. Paulo, Cald.as, ~logyguassú, Araraquara c ou
tJ·as, {'Onvindo tamben1 cita,· o morro Araçoyaba1 perto 
de Sorocaba, no\avel pelo excellentc minerio de ferro 
qne encm·ra em ricas jazidas, descobertas en\ 15go pelo . 
patdista Allonso de Sardinha. 

~ios. -O Iguape com seus tributarias Jacupir·anga e 
Pt.u·do, ú direüa e o Juquiá, ~l esque1•da. Ütul c [tanhaern 
pequenos rios que correm pela costa. O Parahyba do Sul 
que desCJ'eve uma gr·ande cu1·va e se cliJ•.ige depois p<lra 
o estado do Jtio de Janeiro1 r ecebendo numerosos afflucn
tcs (r ). O JUo Grande com o Sapucahy mirim , Pa1·do 
com o Mogyguass li , o Tm·vo como S. Domingos e o Pl·eto. 
O !tio Grande, unindo-se com o Paranahyba, origina o 
magestoso Pa1•nnâ, que neste estado recebe : o Dourados~ 
o Tieté, impOJ~tante rio paulista, que nascendo muito pro
ximo á costa, atrávessa este estado n'uma extensão de 
160 leguas, dividindo-o quasi en1 duas pautes eguaes, e 
vai desaguar uma Jegoa abaixo do Salto de Urubú-Punga; 
suas cachoeiras principaes são o Salto de Itú , a do Ava
nhandavaea de Itapura (2). Depois clelle vem o St. Agos
tinho, o St. Anastacio e o Paa·anapanema , que nacc na 
scr1·a Para na piacaba1 no logar denominado Agudos 
(J,.ande,'f, a SJ kms. em linha J'ecta pal'a not·oeste do 
porto de lguape (3). 

Aspecto physico. - O territorio é baixo nas proximi
midades do li~t01·aJ; é n ••egião de beira nut.r , Limitada 
logo pela serra do ~{ar, que coa·,·e ptualle lamente á cosia. 

(r) Vide a nola !lnal. 
(~) Tiet~recebc, á dircil.n: Juquiry, Jundiahy, Capi(•ary, Piradca/Ja, Ja

mnlPipira, Jacaré assli, S. Lourenço, dos Porcos, e outros pequenos; ;1 es
querda :o Grm1de, Sorocaba com o lpunema, 1'atahy, Jlei,-.:e1 Ca[Jit•ara, ele. 

(3) O .Parauapallcma recebe :ltapelininl{a, Guarchy,S.lgnacio, Pardo, No''"' 
P11ry, O&pil.!ara,l•~!Jueira,Jaguarelé, Laranja Dot:e e Anhuma.ç, a direita; c 
a esquerda Apially, l'aquat'Y, e o Itararé com o Verde. 
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No intel·ior é 1nontanhoso e elevado, encontrando-se com
tudo muitas partes planas. 

E' regado por grnndc numeJ•o de rios, alguns dos quaes 
bem inlpot•lantes. 

· Clima. - Nas visinhanças do JUar é bastante quenle, 
~1umido porém sadio, mas pa1·a o inloJ·ior o clima é 
temperado, bastante saudavel e amçno, passando 
po1· um dos mel110rcs do mundo. A tempc1·atura m6uia é 
de 22° n_o vcl'ii.o e I0° no inveJ•no, marc~mdo entt·elanlo o 
thCJ'lllOinetJ'O 0° algumas vezes c mes1UO menos, twoJu.
zindo geadas não muito intensas. 

Producção. - O Estado de S. Paulo é um dos mais 
P''osperos c I'icos do Brasil: seu só lo apt·csenta extensas 
florestas onde eueontra-se gr•aude vaJ'ÜJdade de madeiras 
Jc construcçào , de marcenm·ia , tintul'al'Ía, etc. Possue 
fet'J'O em abuudancia c c_rue pela sua bón qualidade rh'a
lisa com o:s melhores do Jnundo; prata, oul·o, chumbo, 
DHll'more, lwoJim e 1nuitos out1·os 1nineracs, etc. 

A agricultu,·a constitue a princjpall'iqueza de S. Paulo 
pi·cdominando as g1·ancles lavoUI·as de café e algodüo; h a 
to.n1lJem bôas culturas de canna de assucat·, fumo, vinhas, 
cr1·eaes de toda especie, lupu1o, cevada, etc. A inchlstria 
acha-se bem dese)lvolvüla em S. Paulo, p1·incipalmente 
a de tecidos c fabricação de vinhos. E' neste estado que 
se acha a t)I'OSpeL'a fabrica de f'ert·o de Ipancma. 

Estadas de ferro.- A de Santos a J undiahy cmn •39 k.: 
o 1·amal da Central do Brasil, com 278 k. A Paulista, com 
ro:)8 k., que parte de .Tundiahy. A Sorocabana. A l\Io· 
g·yana, com I03~ k., em trafego de CamJJinas eAl~agua,•y, 
e os ramaes paea Amparo, Penha, Espirito Santo do Pi
nlu:d, S. João da Bôa Yista e outJ·os, entronca-se em Casa 
B1·anca com a do Hio Pardo. A Ituana. A Bragantina. A 
l\linas e Rio, de Cruzeiru a Tres Corações. A de Santo 
Amat·o_ -Muitas destas estão se p1·olongando e ha oul1·as 
em constntc\:ões . A Noroeste do Brazil, em dirccçào ao 
estado de 'latto Grosso com 20~ ldms em trafego. 
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S. Paulo }Jossue cerco de 4.6oo ldms de estados de fet~ro 
em lra f'ego. 

População. -_2.ooo.ooo habs. 

Cidades . - S. Paulo, cap. com Joo.ooo Jwbs. , sob,.e o 
Tamanduatchy, a ?59 m. acima do nivel do mar c com a 
tem pera tu ta médi ~L de 19°. Segunda cidade do Brasil. 
Poss ue impo1·hmtes ediflcios, como sejam : a academia 

San tos. - Cai'J'cgamcnto do café. 

ele di1·eito, escola nor·rnal, polytechnica, palacio do gover
no. o do m·cebi.spo, bello theatr·o , egrejas da Sé, do 
Carmo, da Conceição, etc., lyce u de artes e officios, 
n1ouumento do Ypiranga , edificio do Correio, estação 
da est•·ada de fe•·•·o Central , a bella estação da Luz, 
instituto Pastem•, etc. Tem bcllos ar•·abaldes e praças, 
notando-se a de S. Bento , a da Academia , com a eslatua 
de José Bonifacio. Liga-se directamente á Capital li'ede
ral por uma estrada de l'cr·ro , e por outra a Santos e 
outras cidades, e é magnificamcnle servida por nume
rosas linhas de bondes. Santos, 4o,ooo hahs., na ilha 
S. Vicente, muito commerciante e gL·ande ex poriadora de 
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café, com cxcelJente porto semp1·e f•·equenlado por em
barcações de alto bordo; possne uma bôa ai fandega, esta
ção da estrada de feiTO, helio caes, ele. E' pat1·ia do V. de 
S. Leopoldo e de ll:u'tholomcu de Gusmão, denominado
o ooador - por tcl' inventado o ael'ostaLo. Campinas, 
5o.ooo habs., a mais rica cidacle de S. Paulo, combcltoscdi
fi cios pa•·ticulares, hospital de i\1 ise1·icordia, de Benen
cencia Portugucza, gabinete de JeitUJ·a, etc., bem indus
triosa. Cunha, 8. Lub, Prtrahybana, no fertil valic do 
Para~ybuna, onde o café leve a lll'imei•·a cultu•·a, Jaca
rehr, S. José dos Ccunpos, Carapa~a, liwbalé, Pinda
monhangaba, Guaralinguetd, Sifc,eira.s, Queluz, Bananal, 
importantes cidades ,situadas no valle Pa•·ahyba. llú , 
12 .000 habs., centro agricola e conunerciante. Tatuhy, 
cmn grande cullivo de vinl1as. llapelininga. Porto J-?e/iz 
c Tiélé, ambas á m<u·gem do rio deste nome. Jundiahy , 
.4.librc.ia. Bragança. Amparo. Limeira. Hio Cla1'0. Atiogy
mirim,. Afog_r das Cru-:;;es. Ca.<w Branca. 1llacóca Arara
qttara. CapiPary. Lorena, ú ma•·gem do Parahyba do 
Sul, donde pa1·le um ramal fm~,·eo que vae a villa do Pi
quete. Botucalli. Fa.,·ina. S. Roque. Caconde. Evlirilo 
8anlo do Pinhal. flatiba. Ypil•nnga. Pirasszuwnga. 
S. Cw·los do Pinhal. Soccorro.8.Jocio da 8da Vista. Ara
ra:;. Penha, hoje ltnpyra, S. Bento. Ubaluba, S.Sebasliâo, 
lguape, Lodas estas no litto•·aL Siririca, á margem_ do 
lguape. Araré antiga villa do Hio Novo. Areias, Jahú, 
Belém do Descalr•ado , Bda Vista das Pedra.•, Brotas, Ja
boticabal, Ribeirão Prelo, Rio Claro, Santa habel, 
.s. Antonio da Cachoeira 1 8. José do Barreiro, 8. José 
do Rio Pardo, 8. Lui:. Parah;rtinga , Serra .Vegra, Bar
reto.", Piracicaba, Franca, Batataes. ,','orocaba ce]eb•·e po•· 
suas feit·ns de mual'es. 

NOTA 

De um exeell cntc artigo publicado pelo Sr. Dr. J. Flot·iado de 
Godoy, exh·ahimos o que se scgUl' e que julga•nos de grande 
utilidade para o ('Studo do fli'Ospe••o e imporLanLe estado de 
S. Panlo. " 

8. 
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A R.EGIÃO DO ALTO PAR_AHYBA 

Em dou,; t"ornlosissimos vaUes estü gcogr·aphicamente dividi-
da esta rcgiôo : (jllC sfw : 

I" Valle do Pal·ahybuna . 
.2~ Valle do Paralryba. . 
O valle do Parahybuna é foemado pela seJ'l'a do Mar desde sua 

C1ll1·ada no lel't'itor·io pau1isla, na direcção de sudocsle pal'a o 
nor·deste, de um lado e do outro pelas secções da serra da Bo
cnina com as derwminações de Quebra-Cangali1as. Macuco, Jam
bcü•o c Sel'rote, que tem a 1nesma orientação daquella. 

Dos seios destas montanhas nascem os J•ios Lour•enço, Velho, 
Cla1·o, Fartura, Salto, Turvo, Gomeatinga, 1\Iolins, Jacuil~', 
Grande, Corcovado, e muitos l'ibeil·ões que vão lançar·-se nos 
grandes rios Parahytinga c Parall~'buna, que logo abaixo da ci
dade deste nome formam o n~agc~loso Pamhyha. 
Acomp~mhando as ci1·cumvoluções daq11ellas montanhas estão 

sitltadas as cidades de Gunha1 S. Luiz, Parahybuna e as vi !la:::; ele 
Santa llr·anca, 1\atividade, Bail'I'O Alto, Lagoinhas e Campos I\" o
-vos; com popLtlação d<: cer•ca de Joo.ooo almas, soiH·e territorio de 
mais de 6uo 1dlometros de compr·imento sol)re 5oo de lar·gura. 

Estas zonas não se pr·estam á cultu1·a do cafeeiro, mas são 
apropriadas ú dos cernes e de muitos outr·os vegctaes de r·eco
nhecicla utilidade ao commercio e irulustl'ias. 

O solo dos Hlllnicipios de Cunha, S. Luiz, Santa Br·anca e Pa
rahybuna, além de se1· especial ao cultivo dos vegetaes alimenli
çi..os, é apropriado {I olivei1·a, que produz azeitonas eguacs ás 
mellwl'es impo1•tadas da Ruropa. 

O tl'igo, a linhaça, a cevada offe••ccem Clllheitns compcnsadorns, 
a cnnnil ele assur•ru· é conhecidamente super•iol' em principias 
sacchat'inos c l'o•·ça alcoolica a de outras procedencias; o algo
doeiro, principalmente o herbaceo, dú colheita de ~oo alqueires 
por um de plantação, no médio. 

A cullura potnarcira, ta.uto indigeua como exotica, não é de 
menor iwpoJ•tancia, pela abund.a-ncia c particulat• sabor· das fruc~ 
tas. A maçã, a ronli1, pecegos, figos, bananas, limões, am.eixas 
pi"el.as, uvas e uilla infinidade de outras, sendo cultivadas con
venientemente, far·ú dcsappal'Ccer e substit"it• vantajosamente a 
impol'Laçfto que nos vem da Europa e llio da Prata. 

A flow medicinal é esplcndida e contém mais de sessenta va.- · 
l'icdades das - leguminosas, tel·ebinthcnaceas, polypodeaccas, 
hypericaceas, il'l'adiaceas, mcnispermaccas, rulaceas, umbellife-
1'US, nwgnoleacéas, solanaccas, nrlicareas, euphorbiacea:s; etc. 
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Enl madeil·a s de le i para coiH.ili'UCção e marccn;u·ia ha flore :s
ta~ . onde encontram-se mais de 'fS cspecies das m e lhores qual i 
dades. 

De planta-> alimcnlicia~ o caLlliogo é enonnc e sc l'ia fa~liúioso 
,·ept·ocluzil-o. 

'lln l é o rapido cs bo('O das riquezas nalu1·acs desta região , niín 
me ncionando as do Sttb-solo, onde se encoul,·a abuntlaule· 
me nte o kaolim da mais deslumbrante alvura , constituindo 
montes, c mai s ndioso do que o Snint-Yr·icix 110 Liuwusin, Ft•an
~·n, qu.e fol'ne cc afamada terra d~ pot•ccllana d e SC\' I'CS, e exporta 

S. Pnnlo. - A col h.cita do ca ré. 

pnra os f:'stados Unidos da Amc 1·i ca do Xo1·te, pot· sna t·eputaçiio 
d<' perfeita alvurn. Esta preciosa terra se enconll·a em. grand<' 
alnuHlancia na fazenda do Caethé, municipio de Santa Bran<'a. 

Além deste util mineral abunda a pcd1•a calcai'Ca cjue pulvé
l'i sntlu em for•no s fornece a melhor· eal para construcção, co rno 
Jl(l. a!'l.lmacla fazenda de Jofio Malta , em T{lubaté. • 

Qua.si todo o iS \lb-solo do vullc do Parah,rba é formado dt• 
camadas b etumin osas, de onde siio cx.trahidos olcos para illumi
nn<:iio, c ê de pr·C'snmir que pro l'untlamente ex is ta JlClrolco c seu !i 
s ilnilares . 

O segnndo ,-a lie da l'egião do alto Paruhyl>a, i s to é, pt'OJll'ia
m e ntc o vali c do Pnmhyba, é -constituido ao nor·tc pela. scrt·a da 
mantiqueira. dcs lc as divisas do !tio de Jaueü•o c Minas Gerae~S,. 
até li dept·esstlO no logm· denominado morro do Lopo; e ao sul. 
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pelos prolongamentos da serra da Docaina na sua l'ace occidl'ntal. 
inclinando-:ic nm!Jas as :set'ras do nordesLe para sudoeste. 

Destas SC J't'US c cõn Lraf'01·Les nascem os l'io;; C<q)ival'_\' 1 Vura
dou r·o , Jagutu·y, Jluquit·a, Pü·aciluua, 13ut;i-Tuvlr, Cim·o, Compr·idu, 
Seriwlmra, Luva-pês, Cussino, Tatilu,·a, Pnr·a•·twgaha, l)i,· isa, 
Peixe, Chi~o Cand ido, Ferreil·a , Santo AJ1lonio, Couves, Mansn, 
Cnfundó, Honcador, .Machado, Guerr·a, Pa•·at.y, llapiti, 1-'CI'I'ào e 
muitos ribcir·õcs. todos no umnicipio de S. José dos Campos. 

Xo nHtnicipio de Jaear·elly, os rios Jagtuu-y, Peixe, Comprido, 
Goiaba!, Ttmquinho, Quatro ll..ibci•·os, Ja•·tlim, Pinllal, H.cmedios, 
Angola e clive~·sos •·ibeir·õcs. 

No municipio de Caçapava, os dos lgna-;sú, Dutra, l)i vi:-;a, 
Yenancio e l\lnnocl Leite. 

1\"o munieipio de TaubatC, os J•los l."nu, CrNihatuba, Pichoú, 
Moinhos, Al111n:s e muiros l'clJCirõcs. 

No mu.ni cip io de Pindamonlwngaba, os l'ios C na, Pi1·npitingui, 
HoJ·da, c~u-acantuba, Ypira.nga, Paracp!UIIHI., Ponte .Aila c Hio 
G 1 ande. 

Xo municipio de Guaratinguetá, os rios S. Gonçalo, )foLin"i, 
Guaratin.guet:.i, Piangy, Pedras, Cachoeira, 'J'at(Uara l c Pilô('~. 

~·o mt1.nicipio de LOI·cna, os dos Piquete, i\[acaco, Tnboào c 
.i\1a1"qLICS. 

~'o munieipio do Cruzeit·o, os rios de }:miJa(!, Passa Vinte, 
Bntedor, Pa!S:sn Qnall·o, i\lontci•·o e Lopes. 

Si~~i~~~r-nieipio de Silvci1·as, os rios ltnguaçava, Bocaina . e 

1\'o municipio de Qucluz, os rios Claro, Entupido, Cruzes, 
Salto e i\Iantiqueil·a. 

No municipio de Pinhei•·os, os 1·io s :Jacú, Jacú-Ulirim, Braç-o c 
Bnl•t•ciro. 

Jllo municipio do Bananal, os l'ios AlamiH.ll')', Capilíiomõr·, 
Doce, Dh•isa, i\•lanso, Tm·vo e Pcpretinga. 

Todas esta-, aguas ,-ão eng1'0SS.tll' as elo P;:u·ahyha. 
O valle do Pru·ahyha mede 700 kilonrct.•·os de comprimento 

solJL'c 5oo ele ln••gura. 
· N'elle estão situadas as cidades de JacaJ·chy, S. José dos Cnm~ 

pos, Ca-çapava, 'l'anbaté, Pindamonlwng-aba, Gual'alingucli•, 
Lorcna\ Silvcil'as, Qucluz, Uanana t e villas de Santa lzab C' I, 
Buqui,·a, JambeiJ·o, H.edempçi•o, Cachoeii·a.Sapé, Baneiro e Pinlwl; 
contendo popu la('flO, de cerca de 3oo.ooo almas. 

Eo;otes dons \'alies , de Pamhybuna e Pa1·allyha, rü1o se lJJ'CStam 
hoje á cultut·n do cafecii'O, como já di:iSC; mas pertence-lhe a 
innnol'rcdou J'tl gloria de terem sido os inl!·olluctor·es c J)I'Opaga
dox-es dessa fnmosa ru!Jiacca cu1 todo o tcrrit.orio da a11lign p•·o~ 
vincia de S. Puulu. 

Foi ew te!'ra<; do v alie do Pnr·abybuna, na fazenda do H.io Clnro. 
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pertencente enli'io ao guarda-rnór José Fer•reira, qne o café teve 
a primeh·a cultura, e d'ahi ln·arliou-se por· Lodo S. Pardo. 

E' erro gra.vissimo, que já lem produzido tantos males, a opinião 
~ustentada, de que a unica r•iqueza do B.rasil é o.. café. Não é isto 
verdade. Se por·venlura o Br•asil só tivesse terr·as paNl esta cul
tura, sendo imprestavcl para todas as outr·as, poderia sc·r· tnl 
opinião acceitavcl, assim mesmo com !imitações; ·mas um paiz 
como este que possue tel'l'as feracissimas, é I'iqnissimo, inàe1)eu
dente tio jugo tyrannico de um só pr·oducto agricola. O que lhe 
falla pal'a extr·atür do solo os multiplicados dons que encerra é 
or·ientaçfio popular que abr·a carhinhos a novos commettünentos, 
até nqu~ veda:c\os por um r·cgimen ccntralisador o mais 
asphyxianle. . 

A 1'~1lsa_ opiniüo de qne o café era a nnica l'iqueza agTicola de 
S. Paulo den occa':)iiio nos govet·nos a conccntr·al'em· todos os 
esfo 1·ços e cuidados só em favot' do éstc e sul, abandonando o 
norte ao m.ai'> completo esqnecimento ; c se este nfto ficou tot~d 
mcnte a.niqtlilado deve-o ao resto do sangue que a inda circula 
nus veias dos descendentes dos anti.gos paulistas - daquclles' 
que conquistaram e domaram as asperezas da natureza selvagem' 
e l'undaram nos mais l'Cmotos SCI'Iões povoações, hoje transfor
madas em opulentas cidades, no Bio Grande tio SLd, Santa Catha
t•ina, Minas, Goyaz, 1\fatto Grosso, Paran6, chegando sua auda
ciosa. iniciativa a plantar• o estandal'le da pal!•ia nos altanados 
pinc:ll'OS dos Andes. ' 

O destino dos valles do Parahybuna c Parahyba é os cons1i
tuil'ern em grandes celleiros de todo o .BT•asil par•a o que lhes falta 
o povoamento c applicação technica elos moder·nos processos de 
cultUl'a, que só ser·ü conseguido com exemplo dado pelo braço e 
inlelligencia do elll'opeu para isso pi·~paradó. 

No ~ estado de .S. Paulo regUlo alguma olfercce mais vantagens 
pal'il o e~Labelecimento de irnmígrante~ europeus do que as dos 
vnlles de Pa1·ahybuna e Parahyba; poi..'3 ali i porterão prolongar 
as culturas da patl'ia, a par do clima sadio. O inverno é secco c 
frio, pois o thermometro centigrado pouco desce de 0° que traz 
as geadas, mas nunca com a in.tcnsidadc congeladora da Europa; 
C no verão oscilla de 16" a 20u no maximo; sendo a elevação das 
1nontanhas sobre o nivcl do mru· 5oo, Goo, ?OO a r.ooo metros. 

"Não é só nos cereaes que está a ;iqueza agricola do valle do 
Parahyba. O cultivo da oliveira offerece vantagens apreCiadas; a 
bauni llia que produz colheitas consideraveis e que hoje apenas 
é apl·oveitada em estado nativo, sem o menor cuidado pratico 
scientifico, tWincipalrnente da fecundação artificial - é campo 
vasto ú. nova industria, sendo altamente. remuneradora. 

A industria dos vinhos que já despontou em Cunha com tanto 
vigor. póde tomar grande desenvolvimento porque a vinha 
acclima-se perfeitamente bem, não só peJa constituiçã.o do sólo 
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como da ahnosphcra fa,•ot·avcl á maduraçtio c fermentação not·· 
JUnl do l"ntelo. 

As fibras vege taes textis abundam extraordinal'ia.mente e 
esperam só o traba lho in dust l'ial pa1·a roj a1•em de seu apL'O''eila· 
mento J•iqu ezas in exgo taveis. 

E' nestes labores, que está, prineipalmcnte, a so lid eT. c penna 
nencia da riqueza do JJJ·asi I. Os Estados Unidos da Amet·ica do 
Norte, a nação mais rica c pode rosa dos tempos modcmos, e as 
Repuhlicas Platinas, nossas ete!'llns compctid01'US, ahi estão 
moStrando que o café não é a unica riqueza dos paizcs agr icolas. 



PARANÁ 

Resumo bistorico. - O tcr,·:ilo1·io deslc estado fazia parte tia 
capitania de S. Vicente, donda a Marlim All'onso de Souza. 

llabitado pelos indios Ca:rijós, fo1·am es tes pouco :'1 pouco 
expcllidos ou api·islonados pelos i11ll·epidos handeiranlcs pau
listas. qu e trilhando se us sertõ es lançavam os f'undnmentos de 
futuras povoaçõc~, cn l1•e as qnnes a de Pa.ranagwi , e levada á 
vi !la elll 16~8. 

Pelo desenvolvimento que leve o tcrr·ilorio, onde diversas 
viUas c povoações existiam, foi c ite e levn rlo ii comarca de PaJ'a
naguá e Cur·ityb;t, cn1 I8II, que. passou a ser simplesmente de 
Gudt.yba, pOl' lei provincial de !l2 d e l\[a['ÇO de t851 (!finalmente 
poL· lei de 29 de Agosto d e 1853 foi desanncxado de S. Paulo para 
constihtll· a provincia do Pat·a.nü. Seu p1•imeil'O presidente foi 
Zacem·ias de Góes c Vasconcellos qu e, a ins talloa a t!) de Dczem
br·o do mesr,no anno, com a cidade d e Curityba pat•n capital. 

Pelo seu bo111 e ameno cli1na, pelas t·iquezas nulurnes e ubcr
dad e do seu sOlo, o emigr·ante europeu aco<le rn•essuJ•oso :i '""cllc e 
con corre pa1·a o seu descnvoh~imento. 

Proclama.da a H..ep1.1blica recebc 1 como as 0\ilras, a denomj
naçilO de estado. 

Durante a revolta da ar·mada, os revoltosos fcdeJ·alistas, que 
raziurn a guct'J'a c i vil no Rio Grande do Sul, unem-se aos rebeldes 
marinheiros c invade m este 1·ico estado, occupando-o todo, tendo 
comtudo solfl·ido cnor·mcs ]lCrdas nos Ul'l"CdOi'CS du cidade da 
Lapa. a que·puzeram sitio, mas que resistiu tenazmente ao feno 
e ao fogo dos invas ores e só cahiu em pode r do inimigo quando 
mor·reu o seu heroico conuna.ndante, general Antonio E1·nesto 
Gomes Carneiro, a alma <la t•esi s lencin do Estado. Então ficaram 
e llcs scnhot·cs de todo o lc r.ritorio <londc pouco depois foram 
ex pcl üdos pelas forças lcgaes. 

Limites. -Ao N. com S. Paulo; a L o Atlantico; ao 
S. com San~a Catbarina e a O. com o estado de Matto
G1·osso, pelo rio Paraná, desde a foz do Paranapanema 
ao salto das 7 Quedas; com a republica do Paragnay, 
dahi pelo mesmo Paraná até á foz do Ignass iL e com a 
J'cpublica Al'gentina pelo Iguassú até a bana elo Santo 
Antonio Guassú, por este e pelo Pepcry-Guassú . 
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A divisa con1 Sar~ta Cathaeiua é pelos rio lguassú, 
desde a harr·a do Santo Antouio Guassú, pelo I'io Negro, 
Serra Geral ao rio Say-guassú ( I ) , enlr·e os picos de Ara
raquara e lnkerim. 

Su~erficie. - I85.3ID ]uns. quads. prox.imamenle. 

Bahias.- A dcPuranaguá e no se u extrmno occidcntal 
a de Antonina; Guarakessava e a de Guaratubu. 

ratacio do Govcmo em Cur·ytiba. 

Ilhas. - A do ~lei, na entrada da bahia de Pat·anaguú, 
a das Peças c no in te d or da mesma bahia a de Cotinga e 
outras . 

. Montanhas~- A ser·r·a do ;\lat· com as denornina~:ões 
locacs de S. M igucl, Vir·gem ·Maria, Negr·a, GL·aciosa e as 
suas ramificações, Sanl'Auna, Azul, Serrinha, -dos Agu-

( 1) O Supremo Tr·ibunal FedcJ·al decidiu a lltVOI' de Santa CaUHtrina a 
questão de limites pOi' ~cHlt!'nça de :l~ de IJt:ZCULbro de 1901). 
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dos, Esperança, Apucarana, da Hibeira, do Ga.nlloy-, do 
Piquiry, do Cavernoso, da. Ventania, dos Dourados, etc., 
algrrmas sendo isoladas. 

Rios. -O Paraná e algLms affluentes, cujos pl'incipaes 
são: o Pm·anapanema, qrre recebe o llamré, das Cinzas 
e o Tibagy, que nasce na Sert·inha; o Ivalty, cujtL nascente 
está na. serra da Esperança; o Piquiry e Gnalmente o 
Iguassú, que nasce na SCL't'a do Mar e corre pelo sul, 
recebendo á direita o Pntinga, Claro, Palmilal, Jol'dão, 
Cavernoso e Martins. O lguape. O Itapirapuam. 

Aspecto physic0.- O lerl'itorio é mais ou.mcnos baixo 
no litloral, que é un1 tanto accidentaclo; no centro é 
elevado, apresentando a chapada de Cur·itybn, e a oeste 
existem extensos campos entt·emeiados ele algumas serras. 
Pôde-se assim dividi l-o em 3 partes distinctas: o littoral, 
a clutpada de Cnrityba c os campos gr:-~·aes, que ficam 
acima da Serrinha. E' no mntanto, em geral, alto e mon
tanhoso, mas ao mesmo tempo magnificamentc regado por 
muitos rios. 

Clima.- Seu clima é excellente e bem sauclavel, sendo 
talvez o melhor elo Brasil. lia lugares tão sahthres que 
passa-se tempo longo sem haver obitos, como aconteceu 
em Ponta Grossa durante todo o anno de J88t. Neste 
estado as quatro estações fá se succedem com certa regu
lal'idade. A tcmperatum média é de ::>r'5; no inverno, 
porém, chega muitas vezes abaixo de zero, como em 
JunhO de 1899 em que o thcrmometro marcou 8° abaixo 
de zero (r). 

Producção. - Em suas extensas e bellas florestas ha 
excellentes madeiras de construcção, ~obresahindo o 
pinl1eiro de muito bõa qualidade, além de muHissimas 
outras; ha alcaçuz, }Joaya, etc. Existe ouro, feiTO, cobre-, 
anl:imonio, mercurio, diamantes, esmeraldas, agathas; 
marmorcs, aguas sulphurosas, etc. Sua princi pai íon te ele 

(I) O mesmo deu-se no anno de 1go(i. 
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riqueza é a herva mattc, de que ha grande exportação. 
H a tnnibem grande exportação de bananas. 

Estrada de ferro. - A de J>aranaguá á Curityba, 
II 1 .ooo k., já prolongada até Lapa, na qual h a magniOcas 
ob1;as de arte que honram a engenharia brasileira j cotn 
ramaes e prolongamentos sua extensão é

4 
de 416 k. 

A S. Paulo Rio Grande com 417 kms. A de Matto
Grosso com cerca de 5o kms. 

População. - 6oo.ooo hab. 

Cidades . ..., Curityba, 5o.ooo babs., cap. na chapada 
do mesmo non1e e a g5o metros ele altural perto do rio 
Iguassú ; é uma cidade progJ•cssiva e de nn:i_mado com
rnercio, ligada ao littoJ•al, em Paranagná, l)Ol' uma estrada 
de ferro. Possue hellas ruas e lindas praças, estando eni 
uma dellas a estatuà do l\1arechal Il'Joriano Peixoto. Seus 
cdificios principaes são: o palacio do governo:o do bispo, 
a casa do Congresso, hospital de Ca~·idade, quartel da 
força policial, hospício de N. S. da Luz, quartel ela força 
do .exercito, a cathedral. etc. Paranaguá, si Lua da á foz 
do Tiheré e á margem da bahi a de seu nome, pequena e 
sem eclificios notaveis. Antonina, á n1argem da bahia de 
seu nome, pequena e com algum commercio. Morretefí, 
6.ooo haLs., central, á margmn direita do NhundiacaPa; 
grande exportadora de herva matte, Jaranjas 1 bananas e 
outras fl'uctas. Ponta Grossa, a 94J metros de elevaçüo. 
central e en1 1nunicipio criador de gado; perto fica a 
granclc fabrica de matle S. Ag·oslinbo. Castro, bella c 
aprnzivel, ú margem do 1-Iia}JÓ, afiluente do Tibagy. 
Campo Largo. Lapa, notavel pela tenaz I•csistencia 
opposta ás forças revolucionarias, em 1894, e que só foi 
tomada após a morte do heroico chefe, coronel d'engc
nheiros Gomes Ca l'nei I'O. S. José dos Pinhaes. GaarapuatHl 1 

á margem do rio J ordão 1 onde h a a bclla queda d'agua 
chamada Salto do Curncáca. Em Junho ele 1802, foi ligei
ramente a balada por um terremoto. Palmeira. Rio 1Yegro, 
sobre o rio do mesmo nome. S. José da Bôa Vista. 
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Resumo historico.- Os conhecimentos mais antigos sobre os 
primcü·os cxploradoJ·cs dostc tel'l'ilot·jo alcançam á J0f10 Dias 
Solis, que, em sua viagem p31'!l o rio da Prata, descrubu r'C'Ou em 
te nas de Sun la Cath;u•ina. Depois de Solis aportaram i'l illta do 
Destcn·o, chamada JuriJ·i!-mil·im pelos indios Carijós cruc a habi
tavam, o hcspanhol Sebastião CaiJoto. em I5.25, c Diogo Gm·cin 
em t526. Em I536 ahi desembaJ•ca Pero Lopes de Souza e a deno
~Iina ilha dos Patos. 

O tCITitorio deste estndo estava comprchcntlido na capitania 
doada a l\l<u·tin Alfonso de Souza que não tratou ou mio poude 
co lon izal-u, de modo C[UC tendo ficado em nbandono foi ahi esta
belecer-se, em IQ~lD, Francisco Dias Ve lho i\lonteiro rom seus 
filhos c 5o() indios, e lunra os l'unclaUJentos de umn povoação sob 
a protecç:ão de N . S. do De::;tcno, que é hoje o ciciado de "FLo •·ia ... 
JlOpolis, nnlign. DcslCITO (11. 

Fallccendo cllc em um comhatc com piJ·atas hollandezes, ficou 
.a ilha abandonada, poi'C[\lC tiCUS filhos e indios pass:nam ao 
continente c estabeleceram-se no logtu· onde hoje existe u cidade 
tia Lagana, que i"oi assün a p7imcir<L povoarão fundada no conl.i
ncnt.e, sendo Lagc:;; a scgttnlla, cujo mun icipio per•lenceu a 
S. l1aulo até 1820, quando passotll.lo dowinio de S;Ulltl Catluuina.. 

Conto lim de povom• e colonizar a Uelhn ilha elos Patos f' o· 
continente. nw11dou c l-rei D. João V, de IJ20 em dea.nlc, di\'CI'Sas 
l'amilias de A~:o•·es pu.•·a ahi, c em l j3!) elevou o lCt'l'ilorio á capi-. 
lan..ia suhaltcn•a da <Lo Rio de Janeit·o, a que estava. incorporado 
drsclc o a.nno untc•·ior•, sendo nomeado seu gOYCrnudol' o 1Jriga
dei1·o Jo:;é da Silva Paes, pl'imcir·o de nowcac;õ.o regia. 

En IJJ:i é a ilLa'dc Santa Cathtu·ina tomadu pelos hcspttnltóes 
.ao r:n.ando do vicc-ahni•·a.nte D. Pcd!'o CeYa..l l vs, que sem encon
lNtr I'CSistcncia algu wa ·vai se apoderando das di\'Ct'.SUS foJ·talezus. 
cujas guar·uiçües se e11tregam ü disposiç-iio, por'lJUC o inepto 
eommaudrmt<" da ilha, Antonio Car· los Furlado de ~lciH i onça, 
JH.•nh uu1a pl'OYidcncia lonL:.i.r·a, fug-indo Yc•·gonhosa c con;u·dcmenle 
p:wa o ronli1\enlc. O auda ........ hesp:.wlto1 lica. senhor• ela iJh;.~, no dia 

f2? de Fc,·crcil'O de IJJi, sem han·•· dispUI·m1o H!)) sô li•·o-1 
Foi sü em 3u de Ju!Uo de r:;;;S, cu1 drtudc do tratado t.lc S. llde-

(1) Gpl!CJlu.: ;·itlcs Nadouaes pelo llt•. Te i -.::uh·a de Mello, que consultamos 
st·guidamcn lt:. 
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l'onso, enl•·e Poi'Lugal c Ilcspanha, <rue as tropas hespa.nholas 
dcsoccnpuram a ilha, enlregnndo-a ao coronel Fr·ancisco Antonio 
da Veiga Cabml, que a foi r·cccbcr em nome da rainha D. Mat•ia [, 
e ficou sendo seu govc•·nado•·· 

Elevada a cathegoria de provincia com a indepellclencia do 
fi•·asil, vl: sua capital erigida em ~ cillade em 1823. 

1)urante a i'evolução rio grandense, de I835 a I845, Laguna é 
occupada pelos revoluciona•·iQs em J83g, que a evacuaram em I5 
de l\ovembl'O de mesmo anno,justamentc 5o annos antes d~•P-''O
c lamação da llepublic.n llrasileira, que elevou essa pr·ovincia a 
cathcgorin de estado. 

A fc•·tilidad e de suas terras e o seu clima saudavel e ameno 
chamam logo os colonos europeus, <JUC aviventando a agricultu•·a 
e a indusl!·ia concor•·cm para o desenvolvimento dessa anti·ga 
provincia, <jUC po::;ição mais sa li ente hoje oecupa•·ia se não fosse 
a ui Lima revolução fedct·alisla 1 de mãos dadas com a r·evolta dn 
armada, que paralysou por algum tempo o seu progresso c 
ensanguentou o scn solo. 

Desterro l"oi dlll'anlc a •·cvo lta a sédc ephcme••a do pseudo 
govcr·no revolucionario, cujo chefe ostensivo foi o infeliz capitão 
de mar e guerl'a Ft·eclcdco Lorena. 

Limites.- Ao N. com Paraná; a L. com o Atlantico; 
ao S. c<>m <> Rio Grande do Sul, pel<> do UI'Ugnt•y, desde 
o Pepe•-y-guassú até suas nascentes, sct•ra de 1\far, rios 
Sertã<> c Mampituba; a O com a ReJmblica Argentina 
pelos rios Santo Antonio-guassú e Pcpe1·y-guassú (1) . 

Superficie. - IIo.ooo kms. quads. prorimamente. 

Bahias. - Deste1·ro ou Santa Calharina; S. Francisco, 
Laguna e muitos p<>rtos, como Itapoc<>my, Itajahy, Ga
roupas, Tijucas, lmbituha, etc. 

Estreito. - O ~streito, entre a ilha de' Santa Catharina 
c o continenLe. 

Ilhas. - A de Santa Catharina, a maior de todas e 
mu.ito impoPtantc; a de S. :Francisco; Arvoredo, grupo 
Tamboretes, a Galé, Dezerta, Aranhas, Xavier, Campcxe, 

(1) Por sentença do Supremo Tl·iOunai Federal de :2) de u'czembro de 
1909 a quesl:1o de !Lmilcs foi 1'esolvida a fa·"or de Sanla Cathari11a. 
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Tres Irmãos, Moleques do Not'te e Molcqt1es do Sul, dos 
Papagaios, Araras, etc. 

Cabos e pontas. -Cabo João Dias, ao nol'tc da ilha 
S. Francisco; Santa Martba G .. andc c proximo a ellc o 
de Santa Martha Pequena; as pontas llapocoroy, Cabe
çada, Zimbos, Pinbei1·o, Garopaba, Imbituba, além de 
outras. Na ilha de Santa Catharina, a do Inglez, para o 
norte-, a Grossa para o suL 

Montanhas. -É at1·avcssaélo pela serra do !\la L" e cujas 
])rincipa.es l'amHicaçõcs são a serra do 'rrombudo, 
Tijucas, Itajahy e do 1tlirador; é digno de menção o monte 
Babú, que serve de balisa ao$ uavegautes. 

· Lagôas.- Sombria e da Caveira. 

~i os. - Say-guassú i Cuba tão; ltapocú com o Pirahy ; 
Itajaby, formado pelos Itajaby do Norte e Itajahy do Sul, 
este recebendo o Itajahy do Oeste; o ~f.ijucas i o Biguasst'1, 
Maruhy, Cubatão, estes trcs desaguando na babia do 
Dest~rro : o Tubat·ão com o Capivary ; o Araranguá; o 
Mampiluba. O lguassú, que serve de limite com o estado 
do Paran~l, reeebe pela esquerda o Negro com o Timbó, 
o Jangada, o Chopim c o Santo Antonio Guassú, que é 
divisa çom a rcptlblica Argentina. 

O Uruguay, que COl'l'e pelo sul separando-o do lho 
Granclc do Sul, recebeo Canõas com o l\larombas, o Cba
pecó c o Pepe1·y-guassú, que é divisa com a reJmblica 
Argentina. 

Aspecto physico. - A costa, a náo se1· uma pequena 
parte ao sul, é bastante accldcntada por muitas pontas, 
bahias, cnseaüas c ilhas; o ]ittoral é plano e regado pot· 
grande numeeo de rios; para o intet'iOI' é 1uontauhoso na 
região serrana, q ur é alravessada pela serra do l\lar ou 
Ül'ienlnl, onde l1a beiJas fioreslas, e para oeste abl'em-sc 
os vastos campos geracs. 

Clima. - E' em geral saudavel, apenas nas ilhas c 
proximidades da costa appaPcec o impaludismo. Abi as 
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estações se ap,·cscnlam com distincç;.'i.o; se no verão o 
calor chega ús ve:tes a set· excessivo, no inverno a tempe
ratura baixa muilo, alcanç-ando a zero c mes1uo menos, 
isto, porém, 11oucas vezes .. Póde-sc considerai-o em geral 
como temperado c, segundo o Dr. Sigaud. comparavel no 
da Ilalin. 

l''l orianopoli~. 

Producç:ão. - Como Lodos os esLados do B1·asil, este 
possue bôas madeiras do construcçito e ele marcenm·ia; 
ha púo U'oleo, g rapecique, guarahú, cedro, lout·o, etc. 
Seu sólo encerra minas de cat•vào Uc pecha em Tubarão, 
de fcl'l'O, chlllnbo, etc. Sua agricultuJ•a ainda que pouco 
desenvolvida, consta de canna de assuca1·, de que se faz 
algum assnca1· c uguardente, algodào, 1inlw c mandioca, 
algum café c em geral de JUnitos CCI'Cacs. 
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Estrada de Ferro. - A de O. Thcreza Christina, com 
u6.34o k., elo porto ele lmbituba a Bom Hctiro, onde se 
acham us minas de carviio ele pedra do va\le do Tuharào, 
com ramal para a cidaclc de Laguna. 

População.- Goo.ooo habs. 

Cidades. - Ji'lorianopolüs, antiga Desterro) cap., com 
uns 3o.ooo babs.; situada sobre a magnifica ilha de Santa 
Catha1·ina e banhada pela bahia do mesmo nome; é uma 
cidade de pittoresco aspecto e com alguns ediGcios nota
-veis; pala cio de govcn1o, do bispo, assemhléa; hospicio 
do ~lcuino Deus, quartel e outros e um bonito jardim. 
E' separada do continente pelo Estreito e possue clous 
bons ancoradouros, a bahia do Sul e a do Norte, c é clefen
dicla pot· dous fortes, o de Santa Anna e o de S. João, 
S . .José, mariLima, quasi em ft"ente á capital. Lages, cen
ti~aL, com excelente clima, e em cujo 1nmücipio ba creação 
de gado. Tllfiahy , á foz do 1•io do mesmo nome. S. Fran
cisco, nu. b ella ilha de seu nome e na nwrgc1u oriental da 
sua bahia, cuja enteada UOI'te se chama canal da Babe 
tonga ou S. Francisco c a do Sul, rio AramH·y ; es ta cidade 
eXJ10l'ta cereaes e algum fumo. Lagllfla, floPescentc o 
agrico la, situada na entrada da. hahia do mesmo non1e, é 
o ccnlro commercial o rnais importante de todo o sul do 
estado. Bltunenau. Joinville, ü Jnat·gem do t•io Cachoeira 
que entra na lagõa Saguassú. Palm.as, no territorio 
l'eveiucli cado em virtude do accorclão elo Supremo T•·ibu
nal Fede!'al. 



ESTADO DO RIO aRANDE DO SUL (I) 

R.esumo historico. __:_O lerrilorio do Rio Grande do Sul nunca 
foi doado, mas tendo sido percorrido pelos audazes sertanejos 
paulistas ficou fazendo pa!'te da extensa capitania de S. Paulo. 
Foi só em t?38 que clle foi desannexado de S. Paulo e incorpo
rado a do Rio de Janeiro. 

Muito antes, pol'ém, em t631, já os jesuitas havjam. penetl·ado 
em seus se:Lões e cathecbisado os indios Guaranys, 'Papes e 
Charruas, formando com elles fortes nucleos que vieram a cons
tituir as sete missões do Uruguay : S. Lui: Gonzaga, S. Fran
cisco de Borja, S. ~Miguel, S. Nicolão, S. Lourenço, S. João Ba
ptista e S. Angelo, ás quaes se juntaram outras, com uma popula
ção total de cerca de IOD mil indios, disciplinados e adestrados, 
que cegamente obedeciam aos jesuitas, cujo chefe principal foi o 
celebre padre Montoya. Essas missões e todo mais territo1·io era 
por elles considerado do dominio hespanllol. . 

Foi só em 1801 que os sete povos das missões foram definiti
vamente conquistados para o Bl'.asil por 20 ousados aventureiros, 
capitaneados por Manoel dos Santos Pedrosa. 

O governo portuguez só de 1?15 em deante foi que tratou da 
colonisação desde territorio, mandando'expediçõesexplo•·al-o.Em 
1?3? chegou ao porto do Rio Grande o brigadeiro José da Silva 
Paes e ahi ~onstróe os fortes Jesus Llfaria José, Sant' Anna e São 
Miguel e um presidia militar, origem da actual cidade do Rio 
Grande. 

Com o lim de desenvolver a colonisação do Rio Grande, então 
capitania d'El-Rei, D. João V mandou pâra clle algumas familias 
de Açôres, casaes açorianos como chamaram, que se estabelece
ram no log'ar da actual capitnl, em 1'22 , que pO!' isso, ficou por 
muito tempo, com o nome de porto dos: casaes. 

Desenvolvia-se pouco á pouco a capHania que em I?50 é lhea
tro de lulas com os jesuitas e seus indios, que não querem en
tregar as missões de que se achavam de posse, offer-ecendo rcsis
tencia armada, que entretanto é vencida pelas for ç<.IS enviadas por 
(}ornes Fcreire de Andrade, em 1'56. ,1\Ias tal'de com a annullação 
do tratado de I?5o, que dava a Po1·tugal a posse daquel\as mis-

(I) Para o estudo deste estado vide o mappa do corone] J. Candido Jac
<fllCS c a minha Geographia de B.io Grande do Sul. 
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sõcs, cnll':lm portuguczcs c hespanhócs em luta a!"lllada. E'<Jnnndo 
D . Pcd ,•o Cebnllos invade o llio G 1·ande, actual cidade, de que se 
apossa, cooseL·vando-a de 176'3 a 1776. 

A paz de Santo ild el'o nso poz lermo a lut o. entre pot·luguezcs 
e hcspo.nbóes, Ucando es tes senhores das missôes do Uruguay. 
A' essa p11z segue-se u111 p1·ospero desenvolYimcnlo; a cnmpanJw 
povõa-sc de cstan cias; nns margens dos rios ut·g u cm-se poYon
ções; n CJ'CR\'âo do gado nngmc11la e a pop1lla{'fl o (H'Csce ,.obu ~ta, 
fo t·le , com ltabiLos guci'J'Cii•os c conservando sempt·c 111na cer ta: 
animo:sidadc pa1·a com os lt espanllócs. A declnr·atfto de guerra 
Clllrc Por tugal c Hespanha, em r801, na Europa, foi o signal para 
rompimonlo fran co de hoslilicladcs, n a A.mel'iea. e t'lll poucos ílias, 
de 3 a :.!à de .\.gosto desse anno.l as missões são tomadas pot run 
grupo de' 20 audazes ~aven~urciros, que faziam assim e ntra-r para 
o dominio portuguez essas ri(•as regiões. 

Em 1So7 o Rio Grande é elevado á eapitani11 gel'll l , subordinada 
R}Jen.us ao vice-rei, sendo nOJheado seu capitão genera l D. Diogo 
de Souzn, c1ue toma posse do caq;o em Po1·to Alegre, elevada <i 
cu piLa!. 

Pouco dcpdis , abrindo-se luta entre Buenos Ayres e :Monte
vidéo, D. Diogo de Souza, n rrente de iC:u·ças, morcl~tfl. sobre. a 
Banda OJ'Íental e inflin gC tlcl'L'Olas ;Ís lropas de Arligas, só reco
lhendo-se ao Rio LC r·andc ctn v irlude da con ve nção d e- )laio 
de t 8 12, 

Novn J;UCrra em J8Jf. que te rmina pela victOl'ia d e S. Borja; a 
eonquís la d~1 Banda Q,·iental c o movimento popular a faYor da 
cons tituiçüo po:rtugu cza em t82I, agitam o Tlio (~rande que, ao 
lll'oclamar-sc a independcncia do Brasil, é elevado ;. pr·ov-incia 
e e nlr•a então em tl'llnquillidad e. Essas continuas co mmoções e 
lutas deram aos habitante~ do Hio Grande es pirilo e costumes 
guerreiros, um modo de viver especial, I'Obusteciclos ainda pela 
vida de creadores, 1ornundo ·sc habeis e vnlellt-Cs cavall eiros , que 
eons tilucm uma legiflo tlara n defeza. do patt•io só lo , 

A g ue1·rn civil de I835 ' 'c io sn ti st'azer ao genio bellicoso e irri
q ui e to dos r-ios grandenscs, que por 10 an110S lutam pela repu
bli ca, que chega ter .s ua ca pital e m Piratiny e para presidente o 
h croi co J{cnlo Gonçalves; mas finalmente subm ettem·Se e a pnci
íicu~~âo é reitu p elo 1\fa,•qllez de Caxias, commandunte das forças 
l egues c pres idente da provincia. 

!tom pendo a gue rra cnt1· c o Hrasil e o Parag,tay , o Rio Grànde 
vC o seu so lo invadido pelo estrangeiro e oecupuda~ Itaqui c 
Ur·ug uayana pelo exerci to de EstigaiTihia , que se conccn lrando 
ncstu ultima eidadc é obrigado a capitu lat· a 18 de Setembro de 
186õ, em JH'esençn do iwt>CI'<Hlot· O. PedL·o H . 

Pt·odneia guer t·eira fl valorosa cnYia ao cnrnp o p a raguayo 
la osles itll1·cpidas que por innumcros a c tos de ,·fi lo I ' firmam cada 
Vl'Z mais a r·cp utaçíio dt Jwn.vos. Os nomes de Osol'io, "Menna 

9. 
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Barrclo, Andr·adc .Neves, Porto ..-\leg-t•e, Camarn c tmtlos ont1·os 
snliclam-sc cobertos de louros, como herúes que fol'atn nessa 
longa c cruenta gucr·ra. • 

Pl'oclamnda a rcpublica do Br·asil, é elevada <i cathcgol'ia ele 
estado, pdnc:ipinndo -po nco tempo depoi:-; :;er·iats agitações e lutas 
que nbalam o lkasil e atrnzam o ]>rogr·cs::;o e dcsen,·olYimeillO 
deste rico estado. 

Em Fevcr•eiro <lc rSv3 drí-sc o. invasâo fcderulista c Jll'incipia 
a gncrr·a civil, encarniçad:.~,fcr·oz e deshumann, (jUC cnsanguenta 

'. 

Vista de um trecho da cida.de de I'!Wto-AicgTe. 

o solo rio gJ•andcnsc, que por ccJ·ca de, tres aunos tem seus 
cmnpos talados, suas cidades invadidas, casas incendiadas, tend<> 
como consequenciu a deso l a~:Uo completa da campanlw. 

Finalmente, em ~3 de Agosto de t8f)5, eslabelcce-se a pnz, que 
a amnistia concedia pelo Congresso Nacional parece firmar defi
nitivamente, e oxalá que a;;;sim soja e que os 1•io grauclenses so 
compcnetJ·cm de que a paz é o mel h o~ dom de que podcn1 goza1· 
para que seu Estado p1•ogrida, desem·olva-sc e assuma ent1•e 
seus co-irmaos a posiçào a. q-ue ten1 direito. 

Posição astronomica. -Entre >il' 171, foz do 1\lampi
tuba, e 33•451, foz do Cbuy, de latitude sul; e 6' So'2911 e 
Iq' 45'34" de longitude occiclenlal do meridiano do 1Uo de 
Jane:ir·o. 
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Limites. - .l.o N. com o Estado <lc Santa Catharina e 
com a Ucpubl-ica Argentina; a L. corn o Atlantico, ao sul 
com a Hepublica do UTuguay; a O. com as Republicas 
Argentina e do Uruguay. A linha divisaria é a seguinte: 
1)rincipia na foz do rio Mampiluba, segue por este alô as 
nascenles do seu galho mais scpteotrional, e d 'ahi por 
unu.L recla á nascenle do rio Barrocas, segue por este, 
l'elo das Contas, pelo Pelotas c Uruguay até á batTa do 
Quarahy. Continúa pelo Quarahy até á barra do ill'I'Oio 

da In-vernada, pelo qual segue até suas nascentes ; con
tinim pelo cume da cochilha elo Haedo, passando junto á 
nossa ci<lade de Sant'Amta do Liv1·amento, segue pelo 
cume ela cochilha de Sant'Anna, passando pelo monte 
do Cemilcrio c Serl'ilhada a lé enconttar as nascentes elo 
ar,~oio S. Luiz, pelo qual segue até sua barra no t•io 
Negro, d'ahi por uma recta passando pelo Aceguá ús 

'" 1naiS altas vertentes do arPoio da 1\1ina, segue por este 
até sua barra no Jaguarão Chico, pela 1hange1n dit·eita 
deste até o Jaguarão, por este até a Jagôa Mi'!·im, pela 
qual segue, segundo uma liÍlha longitudinal até a 
bocca do arroio S .. Miguel, por este até seu passo geral 
e d'ahi 1)01' ume recla ao passo geral do arroio Chuy e 
por este até sua bana no oceano, aos 33°45' de latitude 
sul c I0° 21'2?" de loJlgitudc occidental do meridiano do 
Rio de Janeiro (r ). 

Superfície. - 236.553 lm1s. quad. 

Portos. - O do lUo Grande, cuja barra é ele difficil 
acccsso; o de Porto AlcgJ·e, o de Pelotas e o ele Uru
guayaua. 

Mo~tanhas. -Todas as montanhas deste estado per
tencem ú grande se1Ta Geral ou do Mar, que se desen
volve no J•umo geral leste-oeste, desde os limites de Santa 
Catharina t'ts margens do Uruguay. Na altura do muni-

(I) J.leJo LJ·atado dc 28 d(' Oululwo, suje ito a :tJll'll"OVaçào do Congn:oso, o 
Brazil concedeu a rcpulJlica do UJ·uguay o condomi.nio do J•io J3gunriio e 
lagOa )Ji.rim. 
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cipio da Cruz Alta deslara-sc uma granclc mmificaçào 
para o sul, com o nome de Albardão ou CochilhaGT·ande, 
1:cnclo em seu dcsenvolvirncnto as cl_enominaçõcs l)l'inci
paes de Cochilha do Pinheiro Jriarcado, S. Jacob, S. Alar
linho, do Pâo Fincado, Caflerâ e de Sant'A11na. 

A Serr·a Geral ou Cochilha Grande, como geralmente 
se donomina, ao atravessal' este estado. apresenta muilas 

Jlio G•·nnde dO' Sul . - Porlo d~ Rio Grande. 

ran1ificaçôes, contra-fOt~tcs c ser1·os, que podem ser consi
derados nos g1•upos segu intes : 

1.
0 Serra do lviar, que fórma os campos cl1amados 

Cbna da Serrn e Vaocaria : fica a nordeste e em seu 
percurso para o sul tem os nomes de Oratorio, S. Bento, 
dos Ausentes, Jlajpava, Fachinal e 'l'rcs PoJ'Cj:uilhas. Nas 
proxinlidacles de Santa Catharina fôrma as Torres, que 
sào tres ino:i-ros i13olados que se acham junto ao mat· c se 
chamam Torre rlo Norte, do Centro e do 811l; em sua 
contiuuaçoi.opara ô snl fór.ma os serrosAgudo~ Cra-::inlw, 
11'eJ'1'abraz, ~._'-'arlla CI'UZ, lll;cadinha.r;~ Sapucaia, Doas 
lrntãos, ftnt'olom.i, A1orrete .. -:, Cryslat, /JeltJtn, Antonio 
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AlPes, Sant'Anna e Ttapurun onde, em !835, os republi
canos estabclecet·am uma hat0ria para impeili1· a cnt1•ada 
no Guahyba. 

2. 0 Serl'a Geral, que 6 a continuação <la Se~Ta elo :Mar 
em seu run1o oeste até :í.s tnargcns do Uruguay : suas 
denominaçôes principacs silo : serra do Butucarnhy; do 
Jacuhy, do Pi11hal , S. Jl[al'linho, 8. Pedro, S. Xfwier e 
S . Thiago ou lgorihaça. A ella pertencem n cochilha do 
Espi nillw , a do Pirapó c a do Rii1cão da Cruz. 

3.' Serra do llerPal, que parte da Ser•·a de São i\Iar
ti nho, no n1unicipio de S. Gabriel ; e, tomando a clirecção 
de lés te, vai tern1inal' nas margens elo Jncuhy , no n1uni ... 
cipio de S. Jeronymo ; suas denomina~õcs prin cipaes 
são : SCI'J'O do BaloPy, de Caçapapa, Encruoillwda e do 
Ilel'f>al. 

lÍ· • Serra dos Tapes. Depois de ter' lançado para lés te 
a sel'ra do Hcrval, cont!núa a Cochilha Grande para o 
sul e, no m unicipio de Bagé. ]ança urna ramlfic~ção que 
segue o rumo geral de lésle com as denominações de 
serras de Santa Tecla, da Velleda, das Asperezas, do Can
gzz.ssú e da Bzzena, liga ndo-se a ella a cochillw. das Pedras 
Alta., e os serr os de Santo Antonio, do Bahú, de Santa 
Ma1'ia, do Butiá, da Vigia, Pellado e outl·os. 

5.• Cochilha de Snnt' Anna. Esta cochilba Jescnvolve
se ao longo da ft·onteira com o Estado Oriental, desde as 
margens do Uruguay á serra dos Tapes, de que é consi
derada como uma ramificação, com as denominações de 
cochilha de Sanl'Anna, 1/aedo e Serrilhada, l igando-se a 
ella ascochilhas do Pai-l'a.sso e Japejú e osser1·osJarau, 
Chato, da· Cru-:, Prtlonuts, do Deposito, SantAnna do 
Lüwamento, do Chapéo, da Trindade, do ltaquatiá e 
outros. 

Lagôas.- J\fujtissimas lagúas ha neste estado e, con1 
excepção de uma ou outra , todas situadas na costa. 

As princillaes sào : a elos Patos, a maior do Brasil, 
com 3o3 kms. de COillJll 'imento e 66 de la•·gtu•a; n Jiirim, 
que comnnmica com. aquclla pelo rio ou sangt·adouro 
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S. Gon1·alo, tem '?' kms. de comprimento· e !,6 de lar
guL'a; a Alangueira, separada do oceano por uma cslt·eila 
faxa de terreno baixo e :u·enoso, denominado Alliardão. 
Além d'essas, que são as maiores, ha mais : a do JlorTlO, 

ltapePa, dos Quadros, da Pinguella, das illaloas, dos 
Bm·ros, da Cidreira, do Capâo do Ponche, do Rineâo dog 
Yea.dos, da Reseroa, do Sumidouro, do Bujm·zí, do .Junco, 
CtLhwá e muitas outt'as, todas na costa. Pa1·a o jnteriOJ· 

Rio GPnndo do SuL - Ciciado S. J,copoldo. 

h a algumas : a Jo Jacaré, perto de S. Horja; o do Ponche 
Verde; a do llioreira e ouh·as . 

R.ios . - A Cochilha Grande ao atravessar o estado 
divide-o em duas gr·auclcd bacias, oriental e occidental. 
A' bacia orientaL perlenccm todos os rj os que vão dhcc
tameutc ao oceano e os que desaguam nas dilfcrcnlcs 
lagôas. cspecialmenlc nas dos Patos e .Mirim. A' occidcn
tal pertencem o Uruguay e SCILS numerosos affluentes . 

Os })rincipaes 1·ios pertencentes i'l bacia Ol~ien tal , silo : 
O Alwnpituba, no exll'cmo not•te do estado, servindo 

de divisa com Sn.nta Catharina; é fo•·ma(.lo pelos l'ios 
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Ycl·de e SerL;}o, que nascem_ na serra Ge,·al, c recclJe as 
aguas das lagOas Jacaré e do Forno pelo rio :\1oilleit·o, e 
as da Sombria, que fica em Santa Catharinn. 

O 1'ramandahy, pequeno t•io de J2 kms. de curso re
cebe us aguas das lagOas Cicheira, Pinguclla, 1\ialvas,. 
Lcssa, Quadros e outras. 

O Capivary, qtLe desagun na lagôa elo mesmo nome. 
O Clwr, divisa com a Estado Oriental. 
O .lacuhy, o mais impol'lante ele bacia oriental, não só 

po1• sua gt·andcza e nolaveis affluentes c.rue recebe, como 
por SCJ' uma exceltente yia ele communicaçii.o, em bm·a 
n<1o seja fm1_1came~1le navcgavel em todo seu çut·so. Elle 
nasce na vertente mel'idional da Cochilha Oraude, no 
municipio da Cruz Alta; con•e a principio na direcçã(} 
nm·tc-sul até rccebet o Cap(lné, e depois de oeste par>t 
lés te alé lançar-se na lagóa dos P'atos, pela bal'l·a do Ita
puam: ao hanhat· Porlú Alegre toma o norne de Gu<,t
hyoa. 

Seus principaes afnucntes, são, ü di•·cita : lngahy, 
lPahy, Ribeirüo das Pedras ou Soturno, VaeacahJnni
rim, Vacacahy, Irapuá, Caprmé, Piqairy, D. Jlfarcos, 
~P~tbrtlingahy, Capivary, FJ·anci.ll:quinho, Conde, Porlei
rtnha c dos Ratos. Destes o mais importante é o Vaca-. 
cahy, que nasce na serra de Batovy, no município de 
S. Gabriel, banha a cidade deste nome e recebe o 8. Sepé 
e o Santa Bm·bara pela dil·eila · e o dos Ji'erreii'Os e o 
.lreal pela esquerda, além de outros. Pela esquerda o 
Jacuhy recebe : Jacuhysinho, Sereno, Lagoâo; o Bulu
tcu·ahy que na<·e na ~erra do mesmo nome ; o Pardo, 
nasce lambem na serra de llutucarah~r, recebe pela es
querda o Pm•dinho e banha a cidade de SCll nome. O 
'l'aqua,:r nasce na scr1·a .Crcral com o nome ele Canâsas 
<:orn que COJ'I'C até reuoi1·-sc com o elas Antas, segue conl 

este nome alé o porto de Santa Barhara , tomando ent.:'lo 
o de Taquary; seus pL'incipaes tributarias são : á direita 
o Prala com o Tm'\'O, Carreira, da Brava, Guaporé, 
li'orqueta , Sampaio e Taquary-mirim, c ú esquerda o 
:rainhas que é o pt·incij)Ul. O Cahy nasce nos Campos 
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de Cima da Ser·ra e corre com o nome de Lageado de 
Santa Q,·u:; até o mun:icipio de S. Leopoldo, onde toma 
então o de Cahy com que eutm no Guahyba. O elos Sinos 
ou Ztapuhy- nasce nos serros das Pedt•as Brancas, i::to mu
nici]Jio da Conceição cl<> At•roio, banha a cidade de S. Leo
poldo e entra no Gual1yba, proximo ao Cahy. O Grar>a
tahy nasce no banhado de Chicolomão, perto da cochilba 
das Lombas e cahe no Guahyba. 

lHo Grande do Sul. - Baera ([O RiJJeiro1 ccnl!·o de cu!~ura de arroz . 

O Jacuhy é l'io mais ilnJlOrtante do Ili<> Grande do 
Sul, não só por srra extensão, cerca de 4oo kms., como 
tamhem pot•que estabelece a communicacào entre a 
capital do estado e numerosos centros productores agri-
colas. j 

Camaquam, que nasce na cochilha de Santa Tecla e 
desagua na lagôa dos Patos por 3 barras : Grande, Funda . 
e Falsa. 

O Piratinim nasce na serra dos Tapes e entra no can~l 
de S. Gonçalo. 

O Jaguarâo nasce na serra de Aceguá, recebe o Jagua~ 



ESTADO DO Rro GRA:NDE DO SUL lÔI 

rào Chico pela direita, o Candiota pela esquerda e entra • 
na lagõa Mirim. E' notavel por Sel' divisa com a H.epu
bliea Orien lal. 

A' bacia occidental pertence apenas o Uruguay, im
portante por sua grancleza, posição gêographica e nume

. rosos aftluentes que recebe, cujos principaes, são: o For
quilha, Lageado, Passo Fundo ou Uruguay-mirim, 
perto de cuja barra está o passo Goyoen um dos mais fre
quentados para a passagem ao estado ao Parand.; o da 
Varzea ou Uruguay-puitam, Fortaleza, Guarita ou Albe
ry, Cebolaty, acima do qual fica a cachoeira do Salto 
Grande, no U ruguay, e á sua margem esquerda a colonia 
militar do Alto Uruguay; o Yjuhy-Gzwssú, Piratiny, 
Camaqumn, o Ibicuhy, o maio de todos ; nasce nas ver
tentes occidentnes da sert·a de S. l\1artinbo co1n o nome 
de Ib~cnhy-m.irim; seus principaes tributarias são, pela 
direita, o Toropy, Jaguary e o ltú c pela esquerda o Santa 
Maria, que nasce na cocbillú do Taboleiro e recebe o 
Ibicuhy da Armada, o Ibirapuitan com o Inhanduhy. 

O Quarahy, que é o ultimo affluente do Uruguay e 
sçrve de limite entre Rio Grande do sul e a republica 
Oriental, nasce na cochllla de Haedo e recebe os arroios 
da Invernada, Gurupá, Camuatim, além de outros. 

Ilhas. -Do Curral Alto, da Paciencia, do Fanfa, no 
Jacuhy; Pintada, Junco , Fornúga, Francisco Manoel, 
Casa da PolPora, do Qzzilornbo, Lages, do Aguiar, no 
Guahyha ; Barba Negra, dos Tapes, Cang11ssú, Sarttn
gonha e as Desertas, na lagôa dos Patos. A dos Latinos e 
as Taquary, na lagôa Mirim. A Torotam,a e a dos Mari
nheiros, que é a maior de todas as ilhas do Rio Grande elo 
Sul, no ca11al deste nome. 

No Uruguay ha muitas, sendo as principaes a Grande, 
Japejú, Paczí, Zapallo, Quadrada, Batahy, Iaporti, Sant' 
Anna e Santa Luzia. 

Aspecto physico. - O Rio Grande do Sul, estado o 
mais meridional do Brasil, apresenta aspectos diilcr"cntes 
segundo suas regiões. 
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Seu litt<>l'al, que se estende da f<>z do 1\Iampituba á do 
Chuy, é complctamf"ntc arenoso, cheio de dunas c como~ 
ros de areias constantemente agitadas pelos ventos. Desde 
o l\{ampituba á barra do lUo Grande ha uma estreita e 
longa peninsula ai·enosa, apertada entre o oceano c a 
vasta lagôa dos Patos, onde existe um g1·ande n1Unero de 
lagôas de diiTerentcs dimensões. mais ou 1nenos se com
municando. 

nio Gl'andq do Sul. - Colonia italiana. 

O interior do estado Rio Grandensc apresenta duas 
regiões distinctas: a do norte, regn.da por grande numero 
de affluentes do Uruguay, pelo Jacul1y c seus importantes 
tPibutarios da margem direita , é elevada, montanhosa c 
coberta de csptendidas florestas seculares ; é a região 
serrana, onde notam-se os campos da Vaccnria, do Passo 
Fwulo , do Bugre ~llorto, da Palnteira , S. Angelo c ou
t,·os, e onde flo•·escmn importantes nucleos coloniaes. A 
regiüo elo su~com_ suas vastas campinas entrcameadas de 
algnmas montanhas é meUs propria á creaçúo tlc gado 
pelas exccllentcs pas tagens que possue. 
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Clima. - O clima é temperado, sauclavel e an1eno c as 
estações são bem pronm1ciadas. No inverno o frio é rigo
roso, principalmente na campanha onde o thet'Inometr(} 
marca n1ui tas vezes temperatura in rerior a zero. No verào 
o calor é forte. Chove n1uito na estação invernosa; nlui
tos rios transbordam e alagam os campos em grande ex
tensão. E' na região serrana que chove n.1ais, sendo no
municipio da CI'uz Alta que se tem observado maim· 
numero de dias de chuva em um anuo. No inverno sopra 
b minuano, vento frio e secco, que vem dos Andes e muito 
concorre pal'a a salub1·idacle do est.aclo. Ha na estação dfr 
ou tom no uns vinte dlaS:, bellos e agt·adaveis, que form<-Lm 
o veranico de :Maio, :por ser neste mez que geralmente se 
apt·esen tâ. 

Infelizme11te não ha observações mcteo••ologicas com
pletas donde possa-se co1n segm·ança tirar as tempera
turas n1édias.; só na cidade do lUo Grande e desde algun1 
tempo em Porto Alcgt·c têm sido feitas essas observações. 
com regularicladc. Alli a temperatura média de 11 anuo& 
é de r8'88, sendo a maxima de 33'4o e a mínima de o'. 

A temperatura média geral é avaliada. de r5 a r8° no
verão e de 8° no inverno. 

Producção. - O Rio Grande do Sul é extremamente 
rico, nüo ~l'ó por seus productos naturacs, como por sua 
desenvolvida e prospera agricultura e industria flores-

_. cente. Bem favorecido com um m.agnifico systema hydro
graphico que facilita..o commercio interno, soffre entre
tanto com o seu com me rei o externo por falta de um port() 
com entrada f"ranca, pois o m1ico em communicação di
recta com o oceano, o elo H.io Grande, é de accesso não só 
clifficil como perigoso mesmo. Presentemente trata-se de 
1nelhoral-o e oxalá que isso se consiga IJara que o estado 
possa desenvolver-se desassombradamente. 

Nas Suas fi01·estas ha abm1clanci~ de magnificas madei
ras de construcção, como jacarandá, cerejeira, cedro, pe
roba, púo ferro, canella, i pé, cabriuva, sobragy, ang-ico,. 
grapiapunl1a, ·pinho , grajuvü•a, louro, ·yinhatico, etc. 
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Em seu sólo existem riquezas mincracs impoJ•t.antes, 
cncontranclo-se ferro, cob1·e, chum_bo, kaolim, marmores, 
ouro, prata, salitre, granito, grés; pedras preciosas, como 
topazios, col'nalinas, esmeraldas, agalhas e outras. Ha 
muito car·vào de pedra. 

A a.griculllu•a, que parece de,rer ser no futuro a maio1· 
riqueza do estado, já se acha bastante desenvolvida c 
continúa a prosperar, não só pela J'ertilidacle das Lcrrns. 

Hio Grande do Sul. - Corlc da madeira 11a colonia Garibaldi. 

como pela cm·,·ente irnmigratoria de colonos agricultores 
que pm•a este estado se tem dirigido. lia notaveis l'lanta
ções de feijão, niilho, mandioca, batatas, arroz, cannn de 
assucar, de que se faz muita. aguardente, algodão, fumo, 
vinhas, etc., e em menor esca la linho, t1·igo, cevada, alfafa 
c muitas outras plantas al imenticias c ft·uctife•·as . 

A incluslria vai progredil1do; além ele muitas fabJ•icas 
de sabão, sabonetes, calçndo, hanha , oLeos, moveis, etc., 
h a a notar a fabrica 'de tecirlos de H hei ngantz & C., na 
cidade do Rio Grande e outras ell]. PoPto Alegre. 

A fabricação ele vinhos 6 importante. A principal t·i
(fU.eza do esLado consisle, porém, na creação do gado, 
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principalmen to vaccum, cujos productos são exportados 1 

em ku·ga escala. 
Os principnes productos de exportação são : co uros 

vaccums, scccos e satgados, xarque, graxa, sebo, feijfío, 
Ütrinha de mandioca, banha de porco, fUmo, he1•va mattc, 
lii., ca.bello, cinza de ossos; além destes, diversos out,·os 
em n1cnor quantidade . 

Estradas de ferro.-A dePorto Aleg•·e a Uruguayatla, 
com ?53 lmls. de extensão. 

A do Rio Grande a Bagé com 3o2 kms . 
A do Couto <Í. Santa Cruz com 32·kms. 
A de Port.o Alcg,·e a Nova llambuL·go, com 43 kms. de 

extensão, passando pela cidade de S. Leopoldo, prolon
gando-se á Taquara, com 45 kms. 

A de Qua•·al ty a ltaqui, com 18o kms., passando por 
Uruguayana. 

A :Miuas de S. Jcronyn1o, em estuc.los, e cuja linha pro
jcctada parte das minas de carvftO do arroio dos Hatos, 
att·avessa a sct•ra do Herval, liga-se á esLPada de Pelotas 
c colonias, no passo do 1\iendonça, rio Camaquam, e, p1·o
curando a vi lia de Lavras, ou ponto mais conveniente, 
·vai encontrm~-se con1 a de Bagé a Cacequy ; tem en1 tJ~a
lego 64 kms. 

A ele Santa Mm·ia a Itararé em trafego até Passo Fundo 
com 356 kms. 

A do porto elas Torres a Porto Alegee, simplesmente 
cn1 projecto, e a da capital â Triesteza com zerca de 
10 kms. 

Convém fazer 1nenção aqui do canal da Laguna; em_ 
Santa Catharina, á Porto Alegre que estú em estudos. 

População. - Calcula-se em r.6oo.ooo habs. o que dá 
para densidade 6 habs. poe km. quad. 

Cidades.- Porto Alegre, aos 3o0 J 15'j'1 L. S. e 8° '}'2011 de 
Long-. Occ. do Hio de Jaueit·o, capital elo estado, á mar
gem esqueJ•da do Gnabyba, que lhe fórma nm magnilico 
porto e em pittoresca situação, coru. 100.000 habs . 
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E' umn cidade apr~tziYcl, com seus lindos a•·•·abaldes 
do Menino Deus, ParLhenon, Caminho Novo, Moinhos 
de Yenlo e Floresta servidos po•· linhas de bondes ; é a 
}Jrinleira do eslado, por sua popula~·;io, commercio ani
mado e industria florescente. Sêde elas primeiras auto•·i
dadcs do csta<lo, de um lr·ibuoal de Relação e de um bis
pado; é illuminada a gaz, l1avcndo tamhem illuminaçã.o 
á electt·icidaclc em n1uitas casas de coounercio. Tem suas 

1\ io r.r:tnde do Sul. - r 1011 la (I e Cl'e a ,,â'J d o gatlo. 

ruas t·eg-ularmcnte calçadas e differcntes 1wac;as ajardi
nadas, nolando-se na de Benjamin Constaut a cslatua do 
conde elo J)o•·to .Alegl'e. Entre se11s eclificios notam-se : o 
}J:llacio do pr·csidenlc , o do congresso, seminario C'}Jisco
}Jal, nr·chi\·o publico , onllr se acha a hibliotheca puhlicú, 
<JHC possue cer t:a de 8.ooo volumes de hôas obras, arse
n<tl de Guer1·a, lahw·atorio pyrotec1udco, escoJas de cn
gcnhat·ia! lle 1ncdicina e de di1•eito . .A esco]a de guert•a, 
CaSa ela 1\liseJ·icOJ·dia, asylo de Santa There:.-:a, delegn c ia 
fis<·ul de thesouro, n1esa de renda s federal, Lhesouro 
est~u.loal , aH~mdcga , thcalro S. 1:>edro, 1nercado, Obras 
publicas, Lancos da Provincia, IngJez, do Comn1ercio, 
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cadeia, hospital de Beneficencia Brazilcira c o da l'ortu· 
guezn, hospicio de alienados, estação central da estrada 
de ferro de Porto Alegre ú Uruguayanna, a de Porto 
AlC"gre a Novo J-Iap1burgo1 trapic]le n1unici)?al, da compa
nhia Flu·vial, intendencia municipal, egrejas cathedral, 
de N. S. das Dores e outPas, quartel genera 1 e o bel! o 
quartel da forÇ'a do exercito assim. como os da força 
1nililar estadoa1. 

Pelotas, á margem esq um·da do S. Gonçalo, 3'! .ooo habs. 
notaYel pela elegancia de seus edif1cios e llelleza de mas 
suas c p1·aças , sendo dignos de n0ta a egJ•cja n1atriz, a ele N. 
S. da Máe dos Homens, hospital da Santa Casa de Miseri· 
cordia, mercado, theatro, intendencia Jnunicipal, cadeia, 
llibliothcca, Iyceu de agronon1ia e veterinaria, estação da 
estrada de ferro do Hio G1•andc a Bagé c ontros. E' uma 
cidade bastante commerdal e cuja riqueza, princillal está 
e1n suas ntuuerosas xarqueadas, pois Pelotas é o centro 
da inclustda bovina do estado. Rio Grande, 2S.ooo habs., 
primeü·o porto e grande em poria con1mercial do estado; 
é uma cidade planq. e regularmente calçada; possue urna 
])ella alfandega, unt importante cacs de cantaria, Casa de 
Misericordia, bibliotheca, estaç·ão da estrada de ferro do 
lHo Grande a Bagé c outroS, assün como mna beBa praça 
ajardinada e um Jnercado se1upre hem sortido. Perto 
delta fica uma excellente estação balnear. Jaguarilo, com 
uns 6.ooo habs., á nHt l·gem esquerda do rio do mesmo 
nome c em frente ú villa oriental de Artigas, com sua ca
Jnal'a municipal, JllCJ'cado, egreja matriz, bella praça 
ajaJ.•dinada, sendo, })OI'ém os seus principacs c mais ~el
los edificios os dous palacetes particulares siluados na 
Tua I5 ele Novembro, e os elos clubs Harmonia e J agua
rense. Arroio Grande, antiga villa do mesmo nome, á 
1nargem elo HrJ·oio deste nmne que desagua na lagóa 1\li
riJn, na altura da IJonta Alegre, com uns 1.Soo hahs. E' 
uma cidade nova, Cl'Cada l)Clo a c to do 6 de Dezernhro de 
18go~ Bagé, á margem direita do an·oio do Dlestno nmne 1 

com 8.ooo habs., é uma das bellas cidades da campanha 
.O importante l)Or Sell com.mercÍO e pela industria }JUStO-
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ril do seu municipio. PosSue alguns .edificios dignos de 
menção : a casa da Caridade, em um dos ar1·abaLdes, a 
Benericencia. Porlugueza, a Beneficencia Italiana; egreja 
matriz , intendeucia, theairo 28 de Setergbro, capella N. S. 
da Conceição, o vasto e bonito quartel de linha, mercado 
e a elegante estação da estrada de ferro. A sua principal 
rua é a da 7 de Setembro, onde se encontra quasi todo o 
movimento commercial. D. Peclrito . á margem dieeita 

Ri l) Grande. - Casa de um colono. 

do Santa Maria. S. Gabriel, á margem esquerda do 
Vaccacahy, com algum commercio. E' o centro m ilitar
do estado. Sant'Annado Lú•ramento, com uns 7.ooohabs., 
fica sobre a cochilha do mesmo nome e em frente á villa 
ol'iental de Bivera; seu muuicipio é creador de gado. Ale. 
grete, 6.ooo habs. , á margem esquercla do Ibirapuytan c 
em cujo municipio ha grande CI·eação de gado. Urugrwy
ana, á margem esquerda do U rugnay e f1•onteira á villa 
m•genbna da Restauraçiío, com uns IO.ooo habs., bôa al
fandega e muito commercio. Itaqui, 5.ooo hahs.) á mar-
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gem esquerda do Uruguny. SatnboJja, tamhcm á margem 
esquercla do Uruguay, com 3.ooo habs; uma das mais 
antigas povoações do estado, pois foi fundacla em 1690 pe
los jesuilas e era uma das sele 1nissões. Q,.u::. AI ta, central 
e sobre uma ramificaçüo da scrr·a de S. 1\lartinho; com 
uns Lj.ooo habs., e em município rico de her·va matLe. 
8anla Jllaria da Bocca do Monte, 4 .ooo habs. , na entrada 
da serJ'a de São ~lm•tinho , com uma eslaçiío da est1·ada 
de ferro de P. Alegre a Uruguayaoa, em rico municipio 
agricola. Dahi l}al'tC a eslrada de fe1-ro que vai á Passo 
I?undo. Caçapaoa, no alt,o da serr·a de mesmo nome, em 
municipio agrico]a e CJ'cadoJ'. Cachoeira, 6.oOlt habs., á 
ma1·gcm esquerda do Jacuhy, flol'escente, commercial e 
com_ cslaç·ào ela estt;acla de forJ•o ele P. Alcg1•e :1 U1•uguay
ana. Rio Pardo, 4.ooo habs., tamhem á mat·gcm esquerda 
do Jacuhy, com estaçüo da eslratlade ferro, camal·amuni
cipal, escola praticado exercito, etc. S. Leopoldo ,6.ooQ b., 
sobL'C o do elos Sinos e ligada á capitall)OI' uma estrada 
de fcri'O; cidade de costumes allemàes e cujo municipio 
p1·ospéra, por sua ag1·icullura e industria. Sanla Victoria 
do Palmar, no extremo do sul do estado e rwoxin1a á 
tinhadivjs01·ia com a B.epublica OrientaL1 com 3.ooo babs., 
1,asso Fundo, prospera, em municilYfo rico e ú n1arge1n 
esquerda do rio de seu nome~ com 5.ooo habs. 1'aquary T 

á mm•gem do I'io do mesino nome e perto da conllnencia 
com o Taquary-mirim, em município rico de madeiras 
de coustrucção e géneros alimentícios. S. Lc.d: Gonzaga. 
Santa Cruz·) sobre' o rio Par·dinho. Caxias. 

Villas. - Viamào, a cerca de 26 kms. da cap.; possue 
algumas praças, estando em uma clellas uma bella egreja 
com ricas obras de talha. De 1763 a 1773 f'oi capital do 
Rio Grande do Sul. Grae>alahy, antiga N. S. elos Anjos 
d'Aldeia, ú margem do rio elo seu nome e pei'Lo da cal)Í
tal; com alguma agricultur·a c industl'ia de fabricação 
de louça de barro, tijollos, etc. 8anta Chrislina do Pi
nhal, á mm·gem do 1•io dos Sjnos, com bOa agricullura. 
Santo Antonio da Patl'ulha, villa desde r801, situada em 

lO 
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um Yalle da serTa elo Mat· e perto da lagoa <los Barros, 
Conceir,rio do ili'I'Oio, uns r5oo habs., proximo á costado 
1nar· e cercada de muitas lagôas, OLn tm•rcno fertil em 
cauna de assucar de que se faz rnuita aguardente. Ahi 
nasceu o lcgendario Osotio. S. D01ningos das Torre.<;, 
junto aos n1orros desle nome, ao norte do !)StaJo; a h i 
projecta-se formar um por·to de mar. Taquara, pm·to do 
arroio de Santa ":\olaria, em l'cgião f'crtil e agrícola. La
geada, ·vi lia moderna IJerlo da Eslrella . tambem nova , á 
margem. do Taquary, oom uma egreja cuja lOI"L'e é a rnais 
alta de todas, neste estado, dizem. Caxias, sédc da antiga 
e prospe1·a colonia do mesmo nome; centt'O agi·icola nu 
encosta da serra Geral. Benlo Gonca.lPes, séde da ex-colo
nia D. Isabel, muito florescente por sua agpjcullura. 
S. Sebastião do Cahy, á margem esquerda elo rio Cahy, 
florescente e agl'icola. S. Joâo do Illontenegro, á margem 
do Cahy, com uns 3.ooo habs., e cuja prosperidade é de
vida ú desenvolvilla cultura de seu municipio. S. Je-
1'onynw, á ma1·gem diJ·eila do Jacuh y , importante e flo
rescente, com uns I.2oo hahs., c em cujo 1nuni cipio estão 
as n1inas de car·viio de pedJ·a do Ar•J•oio dos Ratos. Triunt~ 
pho, COJn uns r.ooo habs., ú margCJn do Jacuhy e na con
fluencia com o Taquary. Quasi em. fl'cnte, na outra mar
gem, fica a estaçiio da Margem da estrada de ferro de 
Pot•to Alegre á lJrllguayanna. Sto. Amaro, á n1argem es
querda elo JacuhY, com uma estação da estrada de ferro 
-ele Porto Alegre <.i. Urugnayana. S. Prancisco de Paula de 
Gbna da Serra. S. Jliartinho, na SCl'l"U do seu nome. 
S. Vicente, perto elo rio Jaguary: S. Francisco de Assis, 
1.000 hubs., á maPgem do arroio lnhacundú. Qaarahy, ú 
margem direita do ·Quarahye Ji•orlteit·a á povoação orien
tal de S. Eugenio. Ro.rwrio , com uns x.4oo hahs., á lllô\1'

gem esquerda do rio Sant::l ·Maria , e junto ao passo de 
seu nome. Perto fica Saycan, onde o govcJ•no federal 
mantcrn uma invernada com o fim de desenvolver e me
lbOI•ar a r:içn cavallar. Lavras, na encosta da serra de 
Batovy. S. Sepé, co1n uns r..)oo habs., á ma1•gem do HP
roio elo 1nes.mo nome , Oorcscenle. Piralin:J'", uns t.fioo 
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hahs., ;i maegem do rio do mesmó nome, com ioduslrla 
de se~·icu llura, bom clima c em municipiocl·eadorcagri
cola. E' nola,•el}lOrque em 1836 os l'evolucionarios esta
bclece•·am ahi o governo da llcpublica de Pit•atiny. Ca
cilnbinhaJ\, ()u capella da Lm1, perto da cochiha das Pe
dras AI tas. Cangussú, com 1 .6oo habs:, bn_n hada pelo rio. 

_ de se u nome. Herrat, proximo ús nascentes elo a1Toio de 
scn nome ou Grande. Santa f.r.;abel~ á ma l'gcm do rio 
S. Gonçalo, com uns 1 .ooo habs. S. Jo.r;é do JYortP, com 
uns r.8oo habs., á margem esquerda do HioG1·anclc c em 
frente ;í_ cidade deste nome. S. Loarenço, pe1·to do arJ•oio
de seu nome, muito florescente, antigacolonia do mesmo 
nome. S. Joâo de_ GQ/naqu.aut, ;í margem do a.r•roio Duro~ 
e pet·to da serra do I-I erva!, com uns 1.ooo l1abs. Dóres 
de Crunaquam, na encosta orient.:'ll da serru do ller\'al e 
perto da Jagôa dos Patos. Bncrusilhada, prospc1·a e flo
rescente villa, assentada Cfll ricos terrenos mincraes e na 
cncos la da serra do IIm·val, com llns 2.ooo J1abs. Vacca
ria, ao norte, nos campos do mesmo nome. Lagôa Ver
melha; perto do rio das Antas, com uns 1.200 habs. So
ledade, 5oo habs., florescen le. Palmei1•a, en1 l'egi5.o agri
cola c perto do rio Guarita . S. Angelo, r.3oo habs., 'perto 
do Yj'uhyguasú, ce1ltl'O agricola e indl.lSlL'Üll, mna das 
sete missões dos jesuitas. S. Thiago do Boqueirão. Ve
nancio Ayres, antiga l'rcguezia de S. Sebastirto Martyr. 
Villa Rica, serl'ida pela estr:ula de ferro de Itararé . AL 
fredo Châ.ves, sede da ex-colonia do mesmo nome. 
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Resumo Historico. - As pt·imeiras explorações do territo1·io 
de Minas Geraes for·Um feitas por Sebastião Francisco Coutinho, 
em r5?3, que partindo de Porto Segut'o penetra em ICI'l'aS minei
ras pelo rio Doce e regr•essa depois pelo Jequitinhonlla, h•azen
do noticias de minas de esmeraldas. A' cllc succcde_ Antonio 
Dias Adorno que vai ao serlfto mineiro e volta lambem pelo 
Jequit.inhonha, com lJôas noticias das referidas minas. 

Os que porém mais avanço deL·am pelas te_rras de 1\finas foram 
os incançaveis c irül·epidos sertanejos paulistas. levando suas 
bandeiras a l'emot.os lagares á caça do gentio1 sem se importarem, 
á pl'incipio, com as 1·iquezas mineraes. Mas logo excitados pela 
cubiça de enriquecimento rapido, atiram-se elles a descoberta 
de minas de pedras preciqsas e de ou I'O que, segundo informa~ 
çôes, existiam em .a.Uundancia no tenitorio que veio a dcnomi
nar·se !Jfina& Gcl'aes .· 

Augusto Barbalho, em 1662, descobre esmeraldas e em 1664 
Fernando Dias Paes descobre ouro e pedras preciosas; á estes 
seguem-se outros : Bartholomen Bueno, Garcia Hodrigues, Sal
vado•· Fernandes e outros muitos paulistas e portuguez-es que 
entraram lo,go em rixas seguidas de brigas, que afinal degenera
ram em serias hLtas que p['oduziram a guerra dos emboabas. 
Paulistas de um lado, coJl)mandados pelo intrepido Dorpingos 
da Silva Monteiro, e portuguezes do outl'o, sob a chefia de Ma
noel Nunes Vianna, travrun mortifet·o combate, em 17o8, junto a 
1un J'io que por isLo ficou se chamando das Mortes. Os emboabas, 
que eram os portuguezes, f'oralll derrotado~; ma~ seu chefe, trai
dor e dissimulado, apparenla conciliação e, apanhando os pau
listas dcsprevcnidos 1 dei'J'Ota-os e os faz abandonar o territorio. 
Vümna é então pelos seus acc1amado governador get·al das mi
nas e os paulistas }H'eparam-se para medonha desforra, quando 
o go,•e,·no de Portugal, em 3 de Novembro de I?OQ, pe1·dóa a t.o
dos, CI'C~ndo ao mesmo lernpo a capitania de S. Paulo e l\Hnas, 
independente da do llio ele Janeiro, sendo .t\.ntonio de Albu
querque Coelho de Carvalho nomeado pal'a governador. 

l\1in~s Ge1·aes pacificada llol'eScetL 1·apidamente sob o incen
tivo das immensas ri.qnezas do seu solo; povoações e vil las se 
levantam c o sen pt•ogresso ê tal que é elevada a capitania in
dependente em I)20, anno em que houve uma gL•aVc suhleveção 
po1' causa do modo vexalol'io pOI'(jUe era trjiJutado o OUI'O. Tão 
nuil se houve o então governador, Conde de Assumal' , que l'oi 
substituldo -por D. Lout·cnço de Almeida, que foi o pl'imeüo go
vernador .da capitania intl.epemlentc. 
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Patria de homellS illust1·es, foi tem bem o berço do alferes José 
Joaquim da SLlva Xavie1·, por alcunha 'l'il·adenlcs, o heróe 
mal'LYl' da conjuração mineira, em I?8g, cujo fim era a inde
pendenci.a de Minas, l-li o de Janeiro, S. Paulo e, pl'OYavelmente, 
outras capitanias, do j llgO a a metropole e instituição do governo 
t•epublicano. Descobcl'ta, porém a conspil'ação foram pr·esos os 
pt'Íncipacs cabeças, e entre. elles Tiradentes, quando se achava 
no Rio de Janeiro, angru·iando.meios de triumpho para a santa 
causa que defendia, c que um seeulo depois tornou-se realidade. 

Preso 'l'iradenlcs, foi julgado e executado á 2r de Abril de 1792 
na rua Visconde do Rio B1•anco, no lagar onde existiu a em preza 
de carros funerarios e hoje existe a escola Tiradentes, sendo a 
sentença de" morte de seus companheiros commutada em degredo 
perpetuo-. 

Com a proclamação da independencia., do Brasil, Minas teve 
justamente o titulo de provincia do imperio, sendo seu primeiro 
presidente José Teixeira da li'onseca. Vasconcellos, depois vis
Conde de Caethé. 

Durante a monarchia a nobre provincia por <hras ve·zes se su
blevou, embora pa.N~ialmente; uma, em 22 de l\fai'ÇO de r833, de
pondo o _l)t'esidente, e oult•a, em 10 de Julho de 18!,2, por motivos 
Qa reforma do codigo criminal e dissolução da camara dos de
putados, pelos quaes tamJ)em S. Paulo se 1evantáJ.·a. 

Vencida pelo l'tlarcruez de Ca..x.ias, commandante das forças le
gaes, e arnnistiados todos em r84lj, entrou Minas em pleno regi
meu de paz, jámajs alterada até hoje em que, sob o governo re
publicano federati~o, é dos primeil·os estados pelas suas riquc· 
zas, pelo seu p1·ogresso e desenvolvimento e pelo seu amor á 
o1·dem e a estabilidade das. instituições vigentes, de que é forte 
e solido balua•·te. 

Limites. - Ao N. com a Bahia; a L. ainda com Bahia, 
Esplrito Santo e Rio ele Janeiro; ao S. com H.io de Ja
neiro c S. Paulo :O. com S. Paulo, Ma_tlo Grosso e Goyaz. 

A linha divisaria, e1n pa,rtcs contestada, é a seguinte : 
Thalweg do rio Carinhanha, até sua foz, rio Sào Fran

cisco até á bar·ra do Verde G1•ande, po1• este e pelo Verde 
~equeno; serra das Almas, n1orro Crundiuba, Vallo 
Fundo c uma recta a foz do rio Mosquito, no Pardo1 e 
outl'a deste po1lto a S. Sebastião do Salto Grande, no rio 
J equitiuhonha, é o limite com a Bahia; do ponto de 
S. Sebastião do Salto Grande segue pela serra dos Aymo
rés, até a cachoeira Ue S. Clara, continúa 1)ela serra dos 
Aymorés, se •'l'a do Souza, espigão do Guandú, riacho José 

• 1'0. 



1}4 ELm.mNTOS DE CIIOROGHAPillA DO llllASIL 

Pedro, cor rego Jequitibit,tbalweg do rio Preto, afauente'l" 
Itabapoana, é o limite com Espil·ilo Santo; segue depms. 
pelo rio da Onça e direito a encontL·ar a cachoeira dos 
Tombos, no 1·io Car·angola,seri~a do Batatal e Gctviào até á 
cachoeira do Fundão ou Poço Fundo, no t'io l\luriahé, 
serra das Frecheiras, S. Antonio até ús nascentes do rio 
S. Antonio, ]_)OP este até sua foz no Pomba, rios Eva, Pi
e~IJitinga , Parahyba do Sul acima até a foz do l:lara hy-

Minas Get•a es . - Be llo Tiol'izonte. 

bunaJ IJor este e pelo rio Pt·eto é o limite com ll.io de Ja
neiro; serra Ua l\iantiqueira até o morl'o ·do Lopo, dahi 
segue pelo Ribeirão da Ext1·ema, vai a S . .fosé de Toledo, 
ao rio Corrente, Espirito Santo, rnontes Pellado, Bah1\ 
proximo á Borda da Matta, dahi aos il'lontes Alegres, 
dahi á foz do rio S. :Matheus, onde faz barra o Pio Pm~do, 
pelo S. Nlat.hcus até ás suas nascentes e rumo direito á 
barra do cm·rcgo das Areias, no rio Pardo, pol' este cofL 
rego até suas nascentes e dahi ao nlorro do Carvalhaes, 
e deste ú serra das Neves, Fodaleza, SeJJada, Palmcirá.s, 
rio Canoas até sua foz no Rio Grande c pm· este até en
contrar-se com o Paranahyba, é o li1nite com São P.aulo: 
rio Paranahyba, de sua foz ao .rio A_ppré, é o li.mite com 



MINAS GEHt\l;S 

l\1:atto Gt·osso ; da foz deste pelo Paranahyba, COI'rego ou 
ribeirão Jacaré e por este acima até encontrar a serra 
Andeequecé, por esta e pelas dos Pilões, Til'irica, Ara
ras, Para11a111, até o Váo do Pa1·aná, na margem dü•eita 
do Carinhanha, é o limite com Goyaz. 

Superficie. - 5J4· 855 kms. q11ad. 
Montanhas. - As 1nontanhas deste estado _pertencem~ 

essencialmente ás duas cadeias: do Mar e Central ou: 
Goyana, 

A' primeira pertence a serra da Mantiqueira, exl.remo 
sul do estado, que e1n seu clcsenvolvimento tem os nomes 
de Serra do l\'iacaco, Geraldo, S. Sebastião·, Chibata e ltne
se com a ser·ra do Souza e AJmorés. Na regiào de TiaL'ha
cena destaca-se a serra do Espinhaço, prolonga-se para o 
norte até á Bahia, com as denominações principaes de 
serra de Quro Preto, Antonio Pereira, do Cara~a, Serro 
Frio, ItacoloJTii, do Chifre, ltacambira, Grão l\'Iogol e 4as 
Almas. A cadeia do Mar nne":"se com a central por uma 
lomb<ida t1•ansversal que divide as aguas do São l<ran
cisço das do Hio ÜTande. 

A' cadeia Central pertencem a serra da. Canastra, 
l\laua da Cordll, Andrequecé, mais conhecida hoje por 
serra da Gallinba (I), Pé do Morro, Santa Fé e provàvel
tnente a ella pertencem tambem as serras deAndrequecé~ 
Tiririca, Araras e Paranam, sob o nome generico de 
seJ'ra das Divisões. 

Os picos n1ais elevados são: Itatiaia, com 27r2 m., nos 
limites deste estado com o do Rio de Janeiro c S Paulo; 
o Caraça com Ig55m ., ltambé, r823nl..~ ltacolo1nÍ, I?5:! m. 

Lagôas.- lnhaúma e Agua Preta são as llrincipaes. 

Rios. - O S. Francisco, que ten1. suas Jwsccntes na 
serra ela Canastra, na cachoeira da Casa da Anta; con·e 
por este estado na direcção geral do norte até receber 
pela direita o Verde GPande e pela esquePda o Carin
hanha, tendo neste trecho a cacl1oeira de Pirapóra. Os 

(r) .Anuacs da Escela de :Minas de Ouro PI"elo. To~oq_. 
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se us -principaes g. f'fluentcs súo : c'L dil·eital\u·á , Paraúpéba , 
das Velhas. separados estes dons pelo mono do Paiol (1) 
J equitahy , Cauna Bt·aba, Pacuh)' , llôtt Vis ta , Mangab y e 
o Verde Grande com seu tributaria Verde Pequeno; p ela 
esquerdttrecebe: Bambuhy, fndayá e Bol'l'achudo, separa
dos pela serl·a deste no mo, Abaeté , Pat'acatlt com o Som
no, Urnc uya com o Claro , Pardo , Pandeiro, P eruassú, 
J apor é e Carinhauha. 

O Rio Graude co m seus afnue ntes principaes : das 
Mortes, Jacaré, Piumhy e Verde , p ela clireita; e pela es
que t·da Ayuruóca e Sapuca.hy . 

O Parana.hyb a e seus afOucutes : Dom·aclos , elas Ve
lhas c da Prata: 

O l' ardo e J equitinhonha (2) , que correm para a Bahia; 
o Mucul')·; .o Doce, que segue para o E spil'ito Santo (3) ; 
o Muriab,é, Pomba e Pa ra bybuna, a flluentcs do Para.hyba 
do Sul. 

Aspecto pbysico . - O estado de l\Iinus ·Geraes é. d e 
todos o mais montanhoso e pode·se considera t· diYidido 
nas quatro regiões : matta ou serra abaixo (serra da Man
tiqueira), campo ou ser r a acima, sertão (chapadas e cha
padões) e margmn de S. J,,r•ancisco. 

E' inteiramente centt·al ; ü·rigado por muitos rios o que • 
torna seu solo muito fertil e productivo. 

Clima. - O clitua varia seg undo as r egiões, havendo 
Jogar es doentios, corno na ma rgem do São F ran cisco , nas 
pades s ujeitas a inundações periodicas, on rle é quente 
c insalub re; nas Jnontanhas é muito frio no inverno. :Em 
geral, por·ém, é secco, sautlavel e ameno. As chuvas come
ça m cn1 Outubro e vüo até Fe~ereiro. 

(1) O l'io das Yel lt as nasce nn serra do t:a:pancma, Cúnll·at'or lc da d o An t. 
Pcrcir·a c é se par ado elo S. F l'flncisco pela sei'J'a do Piancó: I'<'Cebe a dire i la 
Parmíua, Ptlrclo, Curimaly c Pietlade : :t esque rda : TabolL'iro, Ouça, Sanlo 
Antonio c Bicudos. · 

(2) O Je<luiti n honha I'C4;cbc a direita: .tlrassuahy, Piauhy. 8. Joiio Grandt; 
e Piallanl1a i pe la csqucrtln: .llacambiras$Ú, Vaccaf'ia., Sltlitw.~, lt-ing1t e 
S. Pl'aflci~>~·o. 

(3) O Doce r~cebe a cSq\JCrJa: flir acicaha, San to Antonio c Sus.wl;y Grande; 
e a di1·eila : da CasL·a, .fiactwtwnlo !fl'ande e Manhua.~sli 
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E' difficil dar-se a lempe,·utnra média : no alto da serra 
da i\ I anti queira a tmnpet·alura maxima é de ::n° e a mini
tua de 15° enl Dezembro. Em Ubera.ba a média annual 
é de 21°, sendo a, maximrl de 33° e a mininla 2°,5 abaixo 
de zero. Ao longo elo vallc elo S. Francisco tem-se obsm·
vado até 37°,8, algumas vezes, raramente; sendo a média 
de 29°15. 

Producção. - Riquezas i mtnensas possue este estado 
e m qualquer dos trcs t•einos da natureza ; no -vegetal 
encontra-se madeiras de todas as espccics, podendo 
cita1·-se: ipé, gra(ma, jaca1·andá, sapucaia, canella, peróba, 
ced•·o, louro, etc., além de muitas plantas tnedicinaes, 
resinosas e outras pt~opl'ias para tinturaria. O animal é 
tan1bcm bastante rico, e o mineral apresenta O\ll'O, prata, 
antimonio, ferro, churnbo, estanho, cobre, manganez, 
diamantes, e muitas outras pedras pPeciosas, etc. ; e 
aguas 1nineraes dive1·sas. 

A agricultura é ben1 desenvolvida; seus productos prin
cipaes e que se cultivam em larga escala são: o café, fumo, 
algodão e canna de assucm·; muitos outros são cultivados, 
principalmente os cercaes. 

A inclustriã 1netallurgica do ferro conta mais de 
Ioopequcnas fabricas; a de tecidos é florescente, havendo 
muitas fabl'iC<.'l.S de tecer algodão, que preparam toalhas, 
pannos, colchas, mantas, etc. A et·eação de gado é impm·
tantissima, tanto vaccum como suíno ; grande quantidade 
delle é exportado para o Rio de Janeiro. A fabricação de 
queijos , conhecidos por queijos de Minas, bem como pre
pal'O do toucinho e a fabl'icação de manteiga é impor
tante. 

Estradas de ferro. - A Central do Brasil que chega 
atêPi••ap6ra, com um J'amul pm·a Ouro Preto e depois á 
l\1arianna. ALeopoldina, con1 os ramaes para Pil'apitinga~ 
l\1uri:.lhé, Lcopolclina ,SeJ'L'<ll'ia, Rio NoYo,SumicloUI'o,etc. 
A de ~li nas e Hio, de .Crnzeii'O a Tres Corações. A do Piau. 
A Oeste de ~li nas. A do Cordeiro aoHio Pomba. A União 
Mineii'U. A de_ S. Joilo cl'El-Hei ú Olivci_:a. A de Pitangny 
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a Patos. A de )luz:anüJinho, de Tt~cs Cot·ações a Areado. 
A Sapucahy. A Bahia c ~Iinas. 

H a em trafego cerca ele 4.ooo k. de estradas de ferro . 

. População.- 5.ooo.ooo habs . 

Cidades. - Bello llorizonte, cap. do estaclo, banhada 
pelo rio Armdas e s ituada no fertil vallc llo rio das 
Yelhas; cidade nova e el egante, construída segundo plano 
estabelecido para ser a primeit•a do· estado. E' a sede do 
governo e das principacs autoridades, com 3o.ooo habs., 
c ten1 como edificios pl'incipaes o palacio do presidente, 
pala cio da Justiça, da imprensa official, faculdade de 
direito, gymnasio, senado, camara dos deputados, the
som·o, Santa Casa de i\lisel'icordia, quartel da força poli
cial, mercado, etc. 

Ouro Preto, antiga cap., com 2o.ooo habs., na vcrlente 
meridim1al da serra do nicsmo nome e a 116o m. de altura, 
possue uma beHa egreja matriz, escola de ~1_inas, jardim. 
botanico, ele. Marianna, á margem do ribeirão doCarm,o, 
com uma elegante cathedral, sede de um arcebispado. 
Tiradentes, antiga S. José d'El-Rei, perto do rio da>; 
Mortes: commerciante. Berço de Tiradentes. S. João d'E.l
Rei. Barbacena, peeto do rio das -Mortes c da sc r·ra da 
l\iantiqueira., com bom clima, saudavel e a meno. RiQ 
Nooo e Pomba, exportadoras de fumo. 1'ur-oo. Leopol<lina. 
Mar de Hespanh.a. Rio Preto, á margem do ,.;o de seu 
nome. Ayuruóca. Baependy, notavel pelo fumo que 
exporta, e em cujo muuicipio estão as celebres aguas. 
mineraes de Caxambú.. Christina, ú margetn elo Lambary _ 
ltujabá. Paraiso. Jaguary. Ouro Fino. Pouso rllegre_ 
Calda..(}, noltlvel por suas aguas sulphtu·osas, muito pro
curadas. Campanha, com bom clima c agnas minera~s. 
'Tres Ponta.-.·. Lavras. JJo,nSuccesso. Oliveira, TarnandluL 
Formiga. Piun1hy. Quelu,;.l:Jomfi-n~. 8abará, outr'ora flo
rescente, sobre 9 t•io das Yelhas; a oeste fica-lhe o mon·o 
da Qui leria, no qual pensam existir thcsouros occullos e 
de difficil extt-acçiío. Pitanguy. Caelhé. Sete Lagoas, em 
hellu posit;ào, com industria agricola e de teciüosdealgo-
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dão. Cw·peflo, êÍ. margem .dir·eita do Santo Antonio, com 

· uns 5.ooo habs. , é um centro algodoeiro de p1·imeira 
ordem; tem uma importante fabrica de tecido. Serro. 
Diamantina, séde de um bispado, pe1·to do rio Jequi
tinhonha. Jlilontes Clm·os. Grilo Jl1odol, na sena ele seu 
nome, ]lm:to do Itacambil'assú. Jl1inas ]{ooas. ANL.ssuahy. 

Ouro Preto, antiga C..'tpital do Estado . 

. Conceiçclo. Zlabii'a. Santa Barbara. Ponte NOPa, sobre o 
rio Piranga. Piranga, á margem do rio de seu nome. Ubá. 
Nlariahé. Jdnztaria, :1 null'gcm esquerda do S. Francisco. 
'Paracatú . Bagagem .. Patracinio. Prata. Uberab~, com 
industria de tecidos de algodão. Araxá. Sacramento. 
Pf1f3.,os. Abaété. Parâ. Entre Rios.Rio Bi·anco. Viçosa de 
Sanl" Rita. Santo Antonio do Jlfonte . Cataguases. S. Gon
çalo . .hzio de Fóm, sobre o Pal'ahyhuna, hella cidacle 
com elegantes casas e o Forurn. },fuçantbinho. Dôres da 
Hóa E•pemnç". lllanlmassiÍ. Bcunbahy. Philadelphia, 
antiga 1'heophilo OUoni. 
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R.esumo Historico. - .As primcil'as cxploi·açõcs do tcJ'I'itorio 
goyano são devidas aos audo.zcs seJ·lanejos paulistas que pot· 
ri! e pcnctral'am ú captiva1· indios. 

:\lanoel Con·Ca l'oi o primeil·o que penetJ·ou nesse tel'l'itorio, 
em. 1647, (I caça de indios i <i ciJe scguiu·sc Ba•·tholomeu Bueno iJa 
Sil\'0., o A_nhanguera, que em 1682 chegou até ao l'iO Arnguaya c 
regressa ll'azcndo onl'oealguns indioscaptivos. Succcdeu-lhc seu 
fi lho, de cguot nome, qu~ cmiJ.2~ ex.plor•agrande pru·lcdo innnenso 
tcrritor·io de Goyaz, nome derlvndo dá l•·ibu índia go_ya ou goyaz 
([UC o habitanl. Elle descob1·e a.s minas de ouro c-xplorndas pül' 

seu pae. Em recompensa de seus trabalhos é llOfil.Clldo, em 1'731, 
capitão mór, com o governo das tcnas pol' eU e descobertas. 

Diversos a_,·cntm·c iros flCnetr:un então pelo tcrritorio de Goyaz 
a procura de ouro e pedras preciosas, o que dá Joga1·a levanta
rem-se diversas povoaçõrs Fe1Teiro, f;rulL'Anna, Ouro Fino, 
Barra., Meia-Ponte, Santa Ct·uz, S. Felix e ouli'RS erguem-se e o 
genlio soffre Cl'llcl guerra de cxterminio. 

Ém consequcncia do povoamento· dessa rcgifw é Go~·az elevada 
R comarca em 1:;36 c logo depoi-s, em r74~, é elevada n capitania 
independente, sendo seu pdracito governador O. Marcos de 
Noronha que o. 8 de Novembro de x:;r49 toma posse <lo cm•go em 
Villa Bôa, antiga povoação de Sant'Anna, que mais tarde, 
em ISIJ, é elevada á cidade com o nome de Ooyaz. ' 

Estabelecido o governo r·egular e cner·gico, cessaram ou velo 
menos diminuiram muito as deso•·dens entre os avenlu!·ci•·os; os 
indios foram mel h o!' ll'atados, estabelecendo-se mesmo alboumas 
Lribus em aldeias; os limites da capitania ro•·am marcados e ten
Larla a navegação de alguns rios, como o Araguayn, por meio do 

un.l se chegou a cstnbclecer· comm~nicnção com o P:trá. 
Declarada a independenciá do Tkasil foi Goyaz elevada t\ pro

vincia do Imperio, sendo seu pt•imeiro presidente Caetano i'Iada 
Lopes Gama, depois Visconde de Maranguape. 

Com n proclamação da llepuJ)Iica tcYc o titulo do estado como 
af.i suas CO·i.rmãs. 

Limites. - Ao N. con1 :Maranhão; a L. uinda com 
Maranhão, Piaul1y, Bahia e Minas; ao S. Minas e l\Iatto 
Grosso; a O. com MaLto·Grosso e Pará, separado destes 
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dous ullimos estados peJos Pios Araguayn, das Mortes e 
Apot·é (1). 

Os limites com Malto Grosso soff.·em contestações. 

Superficie. ?~;.3u kms. quad. 

Ilha. -Bananal, no rio Araguaya. 

Montanhas.- As suas montanhas pertencem_ ao g1·upo 
cenb·al ou goyano, que na sua parte mais typica, onde 
fo1·ma a divisa entre as aguas elo Parana c do Tocantins
Araguaya, tem o nome local de serra dos Pirinêos, alcan
çando a r385 m. de altura (2). O gt•upo dos Pirineus é 
<·onsliluiclo por tres picos, apt·esentando o do meio dous 
cumes. 

As denominações I)l'incip:tes são : serra de Ca)~apó, de 
Sanla Ma•·Lha, de Santa Rita e do Albano, na direcção S. 
O. a N. E., a encontra1· as sereas limitrophes São Lou
renço, S. Domingos, Tuguatinga, :Mangabeiras e outras. 

As se•·ras da Sentinella , Dourada, dos Angicos, de 
Sant'Anna e dos C•·ystaes. 

Por entre o Tocantins e A1·aguaya desenvolve-se uma 
cOl·dilheiJ·a com as denominaç·ões de sel'J'U de D. Luiza, 
Chavantes e Estrondo. · 

Lagôas. - Fo1·mosa, Feia e a Gt'ande, na ilha do 
Dan~al. 

Rios. -O Tocantins que nasce neste estado e por clie 
corre até l't:ceber pela direita o -1\Ianoel Alves Grande, 
servindo d'ahi por deante, até á barra do Araguaya,- de 
limite com o Maranhão (3). 

(1)0s limites sul solfrcm contestação. Goya7. •·cc\ama a pade de Ma1to 
Grosso comp•·che•ldida enlre os rios Aporé e r•arclo, c nesle caso terá 
S. Paulo p:lra limite. 

(:l) Sellin e •·elatoriocitado. 
(3) O rio Maranhão que se considera como ot·igcm do Tocantins, não 

nasce verdudeil·amenlc n:~ lagõn }'ormosa, pot•ém , um J)Ouco mais ao sul 
dessa lagôa, com a ()l.\UI clll' se communica por um canal de cet·cadc r k. de 
compl'imcnto durante a estação chu\·osa. As YCrdadei•·as nascentes do 
Ma•·anhâo fi ca m no longo de uma densa e compl"ida vereda de buJ•iLys 
f'lelalorio do /Jr. Alipio da Gama , membr·o da Comrnissào de eslwlos da NoPa 
Capital da U11ião. 

11 
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Os seus principaes afnucntes, :í. dil·cit.a, são : o Tocan. 
tinzinho, Pl'eto, Paranatinga , formado pelos P:uannn e 
Palma, o 1\lauoel Alves da Natividade, Som no Gl'ande e 
Manoel Alves Pequcrioi á esquenln.o Tocanlins Pequeno, 
Sanla Tltcrcza e o Araguaya, que tem por a f'flu enlcs pr·in
cipaes o Vc1·meJho e CrixH , pc.la direita, e das :Mortes, 
pela csqucnla (r) . 

O Paranahyba banlw o Sul do es tad o, sepaeanclo-o do 

Largo do Cho.fal'iz, em Goya:t. 

de -.1\linas, desde n barra do Jacaré a ~..lo Aporé, r eceb endo 
divel'sos affluentcs S. i\1aJ•cos, Yer issimo qlLe nasce na 
serra dos C1·ytaes, Corumb:'! , na sm·ra elos l) il'inêos, Meia 
Ponte, dos Bois, Claro , Ycrdinho e Cor,·entc. 

Aspecto physico -O tctTitorio é muito desegual :' é 
em gc1·al montanhoso, principalmente ao K., L. e S. AprC· 

(1) O A1·agunya I'CC4!be, á direita : Bonito, Cayaposi11li0, Clat·o, Agua 
Limpa, Ver111elho, Peixe, Crb.~d, Pintado, Jltcupd, Cha1•antes, Pit'aJ!ltas 1: 
Salomé; á esquerda: PilomlJas, Barreiros, .tlillgado, Cryslallilw, das Jlol'tcs 
ou Manso, Farto, 1'apirapé, Cu.:curú e Tacaynnas ou 1'acajumt. 
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senta florestas soberbas em grandes extensões, havcnJo 
entretanto CCI'lus porções ?o bel' las de mattocarrasquen]Jo , 
chamado catingus. E' atravessado de sul a norte pelo 
Tocantins e A1·aguaya , que co m seus muilos aflluentes o 
regnm bas tant e c tornan1 se u solo fef'ljl. I•'az parte do 
grande planalto ce1. tml do Brasil (r ). 

Clima.- E' quc11te e sccco, ameno nas montanhas , bem 
sadio ao sul e doentio para o norte, especi;,~lmcntc de 
.Agua Quente ao Pa1·anatingn. O hocio é muito comnuun 
nes te es tado . As ~ huvas süo abuudantt's 1wincipalmcntc 
d e Fevereiro a ~larço . 

• .A temperatura méd ia é de 25°; ha loga1·es entretanto 
en1 rt ue a tem pera t.urn elcva.se muilo, como no Porto 
1\rncional, oncle Caslelnau observou 3t),5 durante um 
mez inteiro, Setembro, esfriando considet•avelm_entc á 
noite t\\'appacus ). 

Producç:ão. - Suas florestas contêm l)ôas madeiras d e 
con strucção , de marcrnflria, plantas m cdicinaes, resi 
nosas c de tintui'Hria. Seu solo bastante f'er til produz b em 
cann::t de asucar, fumo , algodão, cereaes di\·ersos, etc. , e 
e m seu seio a,.J-wn1-se minas d e ouro, muitas pedras prc· 
ciosas, ferro , CJ'ystaes, et c . 

..-\ creação do gudo vaccum é importante ; é expút·tado 
em pé parn os estados limitrophes. Cria lambem gnclo 
s1.Tino e ovino e d es te aprovei la 'a là pm·a a ('a ln·icação de 
tecidos. 

População. - 3oo.ooo habs. 

(1) E' neste planalto, nus proximidades da lagõa F01·mosn, que serâ c!iln· 
belecida o futu1'a capital do "ll1·asil , de nccó r•do com a1•ligo 3.o da Constitui· 
çiio d;t B.epub\ica, deve lodo o lert·itol'io da no,·o Dist.r·icto Federal abranget· 
uma á •·ea de I--f.ooo kms. <f · 

E:.-te terl'ilorio já foi demarcado e fôrma u m l·eclangulo comprt:hendido 
enll-e os seguin tes a•·cos : 

arcos de paNll~lo j ;g·· ~~~ Jat. sul. 

arcos de meJ•ediano t ~ h · lgm;~s.long. 0. Grccu";ich . 
i'icstns co ndi ções a :u·ca excede de O kms. 1/2 a que foi dclcl'rninada. Sua 

dbtaucia ao Hi o de Jant•il·o C de oc1·ea de 1.000 kilomcll·ot=; . 
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Cidades. - Goya;, cap., com uns 18.ooo habs., ba
Hhada pelo rio Ver melho; tmncomocdificiosmaisno.Laveis: 
os palacios do govel'no e do bispo, casa da camar~a , facul
c~adc de din~ito, cathcdt~aL. hospilal de cat·idade e o semi
nado episcopal. Pirinopoli8, antiga Jlleia Ponte, sobre o 
rio das A lmas , pr·imcil'a cidade do estado pelo seu com
mercio e agl•icultut•a; possue fabricas de tecido de lã e 
algodúo. 8{.lnlrt Lu~ia, com inclusil·ia de fabricação de 
queijo,;. Bon~flm., perto da conffluencia do Santa Thereza 
com o T'ocantins, com impot·tantcs jazidas de out·o. Caia
trio, ao sul. Palrna, na conf1 lucuuia U.o Palma e Pa•·anan, 
com clima insalubt'c. Porto 1Yacional. ;í ma 1·gen1 direi la 
do Tocantins. Bôa Vista, ao nm·te, ú m:u·gcm esquerda 
do Tocantins. Santa Cruz. Jat•aguâ , honita cidade, nas 
cabccci t·as do Toca11tins. Ponnosrt, na encosta meridional 
da set'l'a do Albano. Rio Verde. A'Iorrinho., , pe•·to <lo •·io 
Meia Ponte. Pouso Alto, antiga Piracanjuba. 1\'alü,ir.lade. 
lpam.ery, outt•' ot~a Entre Hio.ç, com 2.000 habs. 7 entre os 
rios Co,·umbú e Vcrissimo. Corzunbá, g.OO) habs. ú mar
g em do rjo do seu nome . 



MA TTO GROSSO 

R.es·umo 11istorico. - O 1Cl'J'itorio de Cuvabá foi descoberto 
pelo sertanejo paulista Antonio Pil·es de C~tupos, <p•e em 16S:z 
enconll·a-se, jü de regresso 1 no Sltl de Goyaz, com o valente An
hangucra. 

Em 1'18 os paulistas Joüo .\ntonio l\Iaciel, Pa:schoal Moreira 
Cabral, Fernando Dias Fnlcfio c outros desco])l'Clll as pt·imciras 
Minas de out·o em Cu:\·ip6-mil'im e no Jogar denominado Forl]UÍ
lha levanlar·am uma povoaçilo i mas q noticia de q11e pCI'Lo do t•io 
Cuyabà havia ouro em abundancia pat·a lá cot·r·ctn todos os avcn
lnreit·os, cstabclecern-sc c dllo or·ig~em a actual cidade de Cuyab:i , 
{'lll J:J22. 

Os dono.~ dessas terras, os indios, JWincipalllJcnte os Pa.yagtui.': 
lwbeis <·anoci t•os que dominavam no rio Paragua,v, e os Guaxcu
r!l~, c.ximio'i eavallei•·os, ineouuuodavarn continuamente e cau
Sil\' lllll mui Los males aos a\'enlureiros, que JlOI' esse molivo Cl'<llll 
olll'igados ~~ Yiaj;ucrn expedições nume1·osas e fül'Lcs para enfren
tar com seus te•·rivcis inimigos. Estes aflnal suLHnCltCJ'am-sc em 
IJ9I e tOJ'IUu·am-se alliados dus colonos. 

O desenvolvimento que huviu tido a povoação de Cuyabá e a 
de!;CObCi'lU de numerosas mina~ de OUI'O em ouli'OS logm·cs le
vm•um o gove1·nador de S. Puulo, [{Odrigo Cezal' de l\lcne~es u vi
sitnr, Clll lJ:.lÜ, o LCI'J'itorio <lc l\Lutto Grosso com o filn de t·egu
l<u·iza•· a cobrança dos direitos sobre o ouro c outros metaes 
t)l'ecioso:-;; ahi chegando erigiu Cuyab{, em vil1a com o nome de 
Filla Rettl de Cuyabâ, que cn• xSrS foi elevada a cidade. 

Eru Ij~S é i\latto G•·os . ..;o clc"·ado á capitania indcpcndcnlc, 
sendo nomcRdo para gov~rnnrlor O. Antonio Holin de Moura 
Tavat·cs1 depois Conde de A:.!:arnbuja, que a I? de .lanci•·o de 1)51 
tomn posse do seu cnl'go na \'illa de Cuya!Jú, donde segue para 
as tuinas de i\-lalLo Gros!:õo, c funda no Jogar da povoaçào de 
Pouso Alcgt·e, em rg de 1\lar~·o de 1?52, a Villa Bclla com a r.:utlle
gorjn de capital da capitania. Elll 1818 é ella clcYada ú cidade. 

De·,•ido a pouca salub1·idadc do local foi essn cupiLal lransfe
rida JHU'a a cidade de Cuynhü em 18:w. 

Dcc lat·nda a independcncitl do n,·asil foi ~falto ÜI'OSSO el t'vado 
a provineia do lmperio. 

Em r8G't seu tel'l'ilorio ê invndido poz· forças riat·aguayns sob o 
eomma.ndo do gcnei"al Barrios, sem pt·évia declni'HÇfiO de guerr:;_, 
e assa ltado o Forte de C?ilttb1·u, rujo heroico eouuuandanle, te-
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ncute coronel Rcl'lnenegildo PorLocm'l'CI'O, rc si!:; lc por dons dia-;, 
apenas com 200 homens, a G.ooo inillligos; rcpcllc os assaltos c 
depois I'CLil'a·se com toda o, guv.miçã.o no ntpo1• .lnhambohy. 

Os pa.1•aguayos assolam então a n?ssa p1·•n·ineia c só della re
tiram-se para se rcunir·cm no seu t,p·anno chefe, Solano Lopes , 
que Jli'Ccisa de todas as suas f01•ças }lUI'IJ t·es isti1· nos alliadosquc 
o combatem em seu pt·oprio territorio, onde vem n mo.I'I'CI' a I. ' 

ele 1\Lai'ÇO de IS?o, nas margens do Aquidabnn, alcançado por 
f'urças sob o commando do General Camm·a, t1 c poi -> Visconde de 
Pelotas, cru e tenazmente o perseguia. 

Com s ua morte terminou a ct•uenla guel'l'a que dut·ou 5 an.nos. 
Com a pt·oelamaçtto da Jl e publica B..asile ira leve o lilulode es

la tlo c ~'oi tbealro de lutas sanguinolenta.:;, em t8!)2. deYido a 
polilica. 

Limites. -Ao N. com Amazonas c o Pa.r:._l.; a L. com 
GO)"az, l\1.inas, S. Paulo c Paranú; ao S. com a H.epublica 
do Pa1·aguay e a O. com a Republica da Bolivia. 

A divisoriapclo IIOI'teé pelo Madeira até a barra do Gi
pal'anft, por este pelo Uruguatás, Tapajoz abaixo até o 
seu affluente Tt·cs Barras, por este, p elo Cara1·y a.té sna 
foz no Xingú, pelo Xingú até á barra do l'io I1~rcsco, por 
este até ás nascentes do seu galho mais sel>len~ríonal e 
dahi por uma recta á maJ'gem esqueJ·da do Araguaya (1). 

As outPas divisões jú foram dadas. 

SuJ>erficie. - t.3;8.;83 kms. quad. 1~). 

Montanhas. -As montanhas de Matlo GJ•osso fazem 
parle do ohaJ>adão do Amazonas, que é.limit·ado a X. O. 
e S. pelos terrenos baixos do Amazonas, Madeirtt, Gua-

(z) Do il\u!;lrado S1·. l~~te,·azn de :'oTcndonça z·cccbcmos, lta lc mpos, uma de. 
li cndo. cnrtn ncompanhada de nlgumas notas correeliVll.<l. quanlo no estado de 
Malta Grosso. Em rcln.ç.ao a linltn didsoria, diz ellc que, com o Parã, dc,·e 
ser nssim: o rioS . . Manoel da sua conflucncia., á ma1·gcm di1·eita do Tapajoz 
no !.a lto das Sete Quedas, c uma t•ccla que pu·lc deste sallo c twolonga-sc 
all· n margem ('SCtnct•da doAragnaya. no t>ozllojnslamcnlc fronteiro :\ponta 
SC J)lcnlrion'al da ilha do Bananal. Ahi lica a indicaçao do Sr. :\le ndl)nça 
nqucm mui to agr•.aíkct•mos o intel'('SSC que tomou pot• csle uosso li no. 

Se nno aceitamos todas as cot·rcc r;0cs, acceitamos, entt·etanlo, alg\1mas. 
(~)Esta su pedlcic é metlOJ'do que a dada em edi~i)(•s nnlcl'iOl'CS po rcau!'óa 

da CC!\Sao fcila aBolida. em ''ii'Ludc do tratado de t~cl!'OJ•Oiis . 
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poré e Paraguay, e a L. em parte pelas montanhas de 
Goyaz. Este chapad:\o é parte elo grande planalto hrazi
Jeiro; a sua escarpa mel·idional, de uma alttu·a varia\~el 
de Soo a r .ooo m., estende-se, corno uma muralha conti
nua, desde as margens do 1\fadeil·a até a divisora das 
aguaS entre o Taqnary e Pitombas. 

As suas denominações IJrincipaes são: serra da Paca 
Nova, dos Pat•ecis, Diamantina, Pat•y, Cttyabá e S . .Te
ronymo. 

Desta cordilheira desprende-se para o uorte, em cli
recção ao Amazonas, a cordilheü•a do Norte, e para o sul 
e sueste a serra de S. Vicente, do 1\ágado, Santa Barhara, 
Salinas, que vão moJ 'J'el' nos alp8stres alcantis de Agua
pehy. (Dr. S. llonseca.) 

Das serras de Cuyabú para o norte encontra-se a serra 
Azul, cujas ramiflcaçües denominam-se Apiac;'ts, llacau
hyt·is, Tapirapés e Gradahús. 

Para o sul estão as seJTas Sellada, Santa Darbara, de 
Maracaj ú e Amarnbahy. 

Lagôas. - O grupo das 7 'lagôas, a Uberaha, Gua
hyb~ Grande, Mandioré, Cáceres e Bahia Negra, nos li
mites com llolivia. A Xaraes, lagôa periodica formada 
pelas innundações. 

R.ios. ~ O lVlamoré, que recebe o Guapol'é ou Itenez, 
engrossado pelo Aleg-re e pelo Verde ; une-se de1)ois .ao 
Beni e dá nascimento ao 1\{adeira, que banha o territorio 
de Matto-Grosso até á barra do Giparaná, recebendo 
nesse trecho o 1Vlutumparaná, Jaciparaná e o Jamary; o 
Arinos e o Ju,•uena que reunidos forn1am o Tapajoz, o 
qual, nos limites do estado, recebe pela esquerda o Uru
guatús, e pela di•·eita o Tres Bar-ras. O Xingú com oCa
rary e o Fresco. Pal'te do Araguaya com seu principal 
afll'uente o rio das l\1ortes. O Paraguay, cujas nascentes 
acham-se neste estáclo. IJOr onde corre até a Bahia Negra 
e depois limita-o com a BolÍvia até á foz do Apa; recebe 
Inuitos afnucntes, cujos principaes são: Sepotuba, Caba-
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çal e Jaurú com o .Aguapehy, á direita; á esquei~da en
tram o S. Lourm~ço, que é o n1rtis im}lOrtante de todos os 
tributt:u-ios do Paraguny, e cujas nascentes estão na serra 
dn Chapada, sendo seus prÍncipaes t1·ibutarioS o Cuyabá, 
á dir·cita, vindo da. serra Azul , e o Piqui1·y á esquerda, 
da serra S. Jeronymo; o Taquary, que uasce na serra de 

?llatlo Gt-osso. - Trecho de Cu ya bá. 

Cayapó, contraver·tendo com o Araguaya, e o 1\f.iranda 
ou Mondcgo. O Paranabyba, desde a bat•ra do Aporé :i 
sun canftnencia com o Rio Gr·ande, d'onde origina-se o 
Jlal·anú , que banha o sueste de Matto Grosso e ahi recebe 
o Cuacury, o Suctu·iú , Yerde, OreU1a d'Onça, P~ndo, Ivi
nhcima, Amambahy e o [guatemy. 

Aspecto physico. - O estado de Matto - Gt·osso per
tence, como se disse, ao chapadão do Amazona~; ellc 
apresenta duas regiões distinctas: o planalto eu baixada, 
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occupando aquelle cerca de 2/3 partes de todo o tcrritorio. 
O planalto é em gel'al montanboso e cheio de vallcs, em
quanto cruc a baixada é alagadiça. E' regado por nume
rosos rios e coberto t.le opulentas florestas virgens. 

Clima. - O clima é em geral quente e inconstante; 
doentio na l:iaixad<t e sadio, saluberrüno mesmo, no pla
nalto, não obstante as bem sensíveis vadações de tcml)C
''atura que üs vezes se dão. Cuyabú passa po1· ler um 
bel lo clima. Cbove abur>dantcmcnte de Outubro a Mat·ço, 
que é a força das aguas como dizem os camponezes, ha
vendo em Setembro a chamada chuva docujú. 

A tempcr·atnl'a média é em get·al de 27', havenclo algu
mas vezes casos de cal01•"es excessivos; no minimo de 
;

0 ,25 em Corumb;L 

Product:ão.- I mponei?-tes florestas com muitas e v a da· 
das especics de madeiras de construcçào, oleosas, medici
naes, etc., haveudo em abundancia poaya, baunilha, 
quina . japecanga, salsaparrilha, jalapa, copahyba, caró
ba , her·vn malte, c1·avo, cacúo, bol"l'acha, etc. Seu soloen
ecrra muito ouro c prata, havendo tambom paladio, pla
tina, cobre, mcrcu1·io, ahundancia de l'eJ'l'O, diamantes e 
outras pedras pt·eciosas, ag-athas , p ederneiras, kaolim, 
marmm~cs, at•dosias, salitre, ele. 

Produz adm iravelmente canna de assucar·, fumo, algo
dão, arroz, milho, mandioca, etc . , assim('omogNmdc Ya
J•iedadc de arvor·es f•·uctiferas. 

Ha grande creaçào de gado, de que se faz mui la expor
taçüo, assim corno de herva maLte, que juntan1ente com a 
mine i'HI,'ÜO rlu OUI"O e diamantes, constitue a principal l'i
q ucza do estado. 

Popula~ão. - t65.ooo habs.' 

Cidades. - Cu.rabá, cal)., :í margem Uci rio Jo mesrno 
nome, com uns .20.000 haLs. i gosa de bom clima e tem 
como edifícios principaes o palacio elo governo, o do bis

ti ·. 
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po c Casa de Mísericorclia. ll1atto-Grosso , antiga CUJl., á 
mar·gem da Gnapot•é; expol'tadora de poaya. Pocorzé, 
florescente. S'. Luiz de Cáceres, antiga Villa Maria, .{, mal'
gem esquerda elo Paraguay, grande exportadora de poaya. 
Corumbá, ü núu·gcn1 direita do Paraguay, bem saudavel 
e commerciante; defendida por cinco fortins; IH'oximo 
a ella fica o arsenal de marinha denominado Ladw•io. 



TERRITORJO DO ACRE 

Ó territorio do Acre, constituído em virtude do tratado 
de Petropolis de I? de Novembro de rgo3, com a Boli\' ia, 
é formaclo por uma extensão de terras situadas para o sul 
do estado do Amazonas , e ao qual o .governo da União 
decretou os limites, divisão e organisaçào p ) . 

Limites. - Ao norte o estado do Amazonas, s~parado 
peJa linha gcodesica Javary-Beni, desde a nascente do Ja
vary ú margem esquerda do Abunan; a léste e sul a Bo
lívia pela linha divisaria já citada e a oeste o Perú desde 
a nascenle do Javary até II 0 de latitude sul, I) OI' uma linha 
que segue a divisa das aguas dos rios Ucayali e Jnruá. 

Superficie. - rgr.ooo k. q. approximadamente. 
Todo territorio do Acre, de uma admiravel riquez:J., é 

regada por numerosos rios que vüo aflluir ao Juruú ou 
ao Purús . 

l'nl'a o J uruú, correm pela mnrgem diPeita o Breu, 
Tejo, o Mú e Tarauacá e pela esque1·da o Amonea, J u
ruasinho e l\1ôa. 

Para o Purús, correm, pela margem clireita o Acará, 
hoje Cilandles, o Hyacít ou Yaco com o Caeté, o Aquiry 
ou Acre com o Xapury, Riosinho e Antimary; e os Rapir
ram e Iquh·y que vão ao ltuxi; pela esquerda Curlnaha 
ou Santa Rosa. 

População. - Avaliada em 7o.~oo bahs. 

Divisão. - E' .dividido administrativamente em tres 
depat•tamentos ou pre feituras, sob a j urisdicção de um de

' legado Federal. Cada Jlrel'eitura é administrada por um 
prefeito de nomeação do governo federal. 

- (1 ) Decreto d e 7 de AbJ•il de _I 'JO~ . 
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Ao sul da nascente do J"avary, a jnrisdicção das autol'Í
dades fcderaes vae até a linha que di Yide as Yertentes do 
Ucaya le das do J u L'Uit e Pur(ts. · 

As prefeituras são : 
.l/lo Acre. 
Allo Parús. 
Alto Ju1'!UÍ. 
A prefeitll!'n do Al!o rlCI• e comprellCnde a rcgtao re

gada pelo Abunan, Rapir1·an, lquiry, Alto Acre ou 
Aquiry. 

A cidade Rio Branco, antiga Volta da Empreza, á mar
gem do rio Acre, é a séclc do governo da prefeitura. 

A prefeitura do Alto Purú11 comprchendc a região re
gada pelo Yaco ou llyacú, e pelo AltoPuri'ts com todos os 
outros afnuentes deste, inclusive o Gbandlcs, o CuJ·3.nja 
e o Curiuja av; as cabeceiras dos mesmos rios, contanto 
que não fiquem ao sul de 11 grüos de latitude austtal; 
e para o sul dessas cabeceiras, tudo quanto a BoUvia 
reclamava ou podia reclamar do Ptll~ú, nas bacias do 
Urubamba e do Ucaplc. 

A cidade Senna J11adureirrL é a sédc do governo , com 
3.ooo habs. tí margem esquerda do Yuco c a !35m. sobre 
o nivel do mar. E ' séde do tribunal de appelaçào elo ler
rit.orio do Ac•·e e do jnisado seccional. 

A prefeittu•a do Alto Júl'Zlá abrange as tcr1·as rega das 
}Jelo rio Tarahuacá e seus ai'llucntes c pelo Alto Juruá e 
todos os seus trihutarios, inclusive o Moa, Juruamirim 
ou Jm·uasinho, Amonea, Tejo c o Breu, até as cabeceil'as 
dos mesmos rios; e para oeste das cabeceiras, tudo o que 
a Bolivia reclamava ou podiarcclmnn1' do Pet•ú; na b:w:ia 
do Ucavale. · 

A ci~lade Crll '<leiro do Sul, marge m do Jui'UiÍ, é a 
séde do gove1·no da prefcitnra. 
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