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AOS QUE LEREM 

o tr·abalho, que offereço aos estudiosos, foi traçado em 
u1na de suas partes de accordo com o rico subsidio que 
.rara a historia do Brasil fornecem Varnhagem, St. Hilaire, 
Mello ;•,Joraes, Macedo e o Barão do Rio Branco. 

Segui-os conscienciosamente na minha lntroducção Histo
rica, buscando salientar os episodios de nossa vida colonial, 
mooarchica e republicana~ que mais possam acot"dar na alma 
dos meninos e dos moços-o amor da patria-que vai esmo
recendo em uo.s. e em outt~os tomando os tons rubros de odio 
inexplic.avel contra os Portnguezes, nossos companheiros de 
lutas, de glorias e de trabalho. 

São de heroismo as lições do passado, gloriosos os feitos· 
que propositalmente reso.mi, porque é mão vezo pejar de 
datas, nomes e factos insignificantes a mamaria elas crianças, 
que por fim repelle tudo quanto é fastidioso e inutil. 

Meu objectivo foi provar, peregrinando entr<>ttumulos, que 
a geração que passou, bem mereceo da que vai passando, e. 
da que inicia seus primeiros passos na vida nacionaL 

Como foram valentes os que pelejaram nos Guararapes, 
nas ruas do Rio da Janeiro, na Bahia, em Pirajá e Cabrito, 
na Colonia do Sacramento e nos campos do Rio Grande ! 

Que audacia a dos bandeirantes varando desertos, desde 
S. Paulo até o Perú, d'ahi ao Paraguay, destruindo e oon
struindo,levando por toda parte a ene.rgia;mascula e as ambi· 
ções dos primeiros habitantes civilisados da I capitania de S. 
Vicente! 
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Que protesto tragico co o tra o captiveiro lãvrat>am os chefe s 
negros dos Palmares I 

Que o.nceio pela liberdade vib rou a alma de Tiradentes, 
de Felippe dos Santos, e de tantos outros que a m e tropole 
-victimou! 

Como se apagou sem sangue a mancha negra da escravi
dão, no periodo monarchico! 

E a epopéa do Paralluay! 

Na outra parte do meu livro, guiei-me por E. Vappeus, Ca
pist-rano, Rebouças, Gorceix, Morise, Fa.Tilla Nunes., Mo
reira Pinto, etc ., utilisando-me tambem do relato rio doactual 
ministro da Fazenda e ol.o da Industria, fartos em infor
mações sobre finanças, telegraphos, estradas de ferro, im
migração, etc. 

Os constructores de casas_, uma vez estas promptas, arran· 
carn e desprezam os andaimes ; os ~ue fazem livros, não 
podem proceder assim . 

D'ahi as citações acima, que salvaguardam minha probi
dade litteraria, e dão prestigio e autoridade ao meu trabalho. 

Ar.BERTO BRANDÃO. 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1895. 



SuYMARIO.-Descoberta.-Primeira missa.-A posse.-Habitantes pt·i
rnitivos.-Deoominação dada á região achada pela segunda expe
diç·ão .-Portuguezes e bcspanhóes. 

A descoberta do Brasil deve-se a um acaso, por
quanto a esquadra de treze embarcações que, sob o 
commando de Pedro Alvares Cabral, deixou a foz do 
Tejo no dia 9 de Março de 1500, destinava-se á 
India. 

As célrrentes oceanicas, porém, desviaram-na do 
rumo a seguir e ella veio ter ás costas do Brasil, 
avistando o~:~ navegantes, em 22 de Abril do mesmo 
anno, um monte, a que deram o nome de Monte 
Paschoal, em attenção á festa da Paschoa, que aca
bavam de celebrar a bordo. 

Pensando achar..se em frante a uma ilha, Pedro 
AlTares. Cabral procurou uma enseada onde po
dasse abrigar sua esquadra, encontrando-a dez 
~eguas maís ao Norte e denominandc;>-a, pelas segu
ranças que ofl'erecia, Por-to Seguro. 

Ahi, em 26 de Abril, domingo da Paschoela, cele
brou-se em uma restinga a primeira missa, á qual 
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assistiram muitos indígenas, dois elos quaes já ha
vünn estado em contacto com os holllens do borclo, 
manifestando-se, segundo narra Poro Vaz Cami 
nha, apenas attonitos, quando mostraram.-lhcs un:~a 
gallinha. " Não lho quizeram, diz o chronista. pôr a 
mão ; e depois a tomaram como espanCados"· 

Em 30 de Abril, em outra missa, effectuou-se a 
cerimonia ela posse da região achada par11 a Corôa 
de Portugal, levantada no alto de um morro uma 
grande cruz de madeira con1 a divisa do rei 1 l. J\1a
nool. 

Julgando-se Cabral, pelas informações colhidas dos 
naturaes, corno dissemos, e!lp. uma ilha, deu-lhe o 
non1e do Ilha da Yera Crus. 

Da sua esquadra, reduzida já a doze na vim;, des
tacou elle uma caravella para levar a nova a Portu
gal, e nella formn enviados vestuarios, arn1as e 
outros objcctos dos selvagens, seguindo os outros 
navios caminho do Oriente, a 2 do Maio, tendo dei
xado em terra clous condemnados a degredo, no in
tuito de aprenderem a língua do paiz. 

Um anno depois foi a supposta ilha visitada por 
tres caravellas, fazendo parte da expediç.ão, como 
piloto, Americo Vespucio. 

Esses exploradores verificaran1 que es;lavanl em 
um continente, e não em uma ilha,e a elles devem-se 
os nomes dos cabos de .S. Roque, Santo Agostinho, 
São Thomé, SantaMaria, dos port.os elo lho de Ja-
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neíro, Angra dos Reis, S. Vicente, Cananéa, llallos 
ás re.giõos que iam visitando. 

Em 1503, nova frota, composta do navios do go
verno e de particulares, na qual veio de novo Amo
rico Vospucio, saliio de Lisboa e descobria a Bahia 
de TadoB os Santos, fundando a primeira feitoria 
poriugueza, com o pessoal de 24 homens apenas, a 
qual foi denominada Santa Cru:;. 

Proveio da.b:i o primeiro nome do nosso paiz, 
substituído mais tarde pelo de Bra3il, em virtude da 
grande quantidade de uma madeira nelle encon
trada, que os indígenas. chamavam ibirapílanga 
(púo vermelho) e quo dava tinta igual à de outro pão 
que vinha do Orien.te, cmn o nome de brasil, e Yen · 
dia-se na Europa á razão ue dois ducados por arroba .. 

A parte noYte do Brasil, desde o cabo de S. Hoque 
até o Pará, foi explorada pelos bespanhóes AlonRo de 
Hojerla, Vicente Pinzon, cornpanheiro de Chrislo
va~ Colombo, Diogo Lepe e outros, antes de Cabral. 

Su~t:\!A.RIO. -Periodo colonial.-Capitani.a.s .-Uoverno geral.-LuttLS 
horoicns.-0 almin1.nte Pater e o cornmaudnnte do uRos:nio,o.
Copitulação~ 

Com o intuito de evitar o desenYoh,imento do com
mercio Jrancez, resolveo o goYcrno portuguez diúdir 
o paiz em quinze quinhões distribuídos a doze dona-
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tarios, aos quacs foram dados largos. privilegias, 
:poderes absolutos, e entre estes o de captivarem gen
tios para o seu serviço e de seus navios, e o de ma
darem vendei-os, até 39 cada um, livres ele cisa em 
Lisboa. · 

Entre os çlonatarios conta-se Martim Affonso, a 
quem D. João IH deo cem leguas de costas, desde o 
rio Mucuhé até a bahia de Paranaguá. 

Foi elle quem fez transportar da Madeira a carma 
de assucar- para a colonia de S . Vicente e diversas 
especies de animaes d0m.esticos. 

Em 1548, porém, o governo da metropole creou na 
Bahia um governo geral, sendo escolh ido para go
v~rnador Thomé de Souza, que veiu acompanhado 
}!YOr alguns religiosos da Companhia de Jesus, entre 
0s quaes Manoel da Nobrega e José Anchieta. 

A esse primeiro e notavel governador deve- se a 
i:undação da Cidade do Salvador-, mais tarde S. Sal
vador. 

Em 1550, D. João III pediu ao Papa a creação do 
bispado da Bahia, sendo sagrado bispo Pero Fer 
nandes Sardinha, que em Outubro de 1551 achou-se 
na Bahia exercendo seu cargo. 

A Thomé de Souza succedeo corno governador 
Duarte da Costa, sob cujo domínio fundou-se S. 
Paulo,« no alto (diz Varnhagem) de um morro so
branceiro e ilhado pelos valles de dous pequenos 
ribeiros, que com os nomes de Tamandoate - hy e 
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de Anhanga-hy, isto é, Agaa do tamandoá-ban
deira e Agua da diabrura, vão affiuir ao rio que 
então se denominava por adulteração d'esta ultima 
palavra "Amambay » e é o grande tributaria do Pa
raná, o que hoje vale o mesmo que rio do Tié Ver
dadeiro. A Nobroga deve-se a es.colha do local, e em 
25 de Janeiro de 1554, dia de S. Paulo, celebrou-se 
a primeira missa no novo estabelecimento, denomi
nado por isso S. Paulo. 

Sob o governo de Duarte da Costa deu-se o triste 
episodio do naufragio da náo Nossa Senhora d' Ajuda, 
em que voltavam para Portugal o primeiro prelado do 
Brasil, occlesiasticos c muitas pessoas e famílias 
gradas, tendo Jogar o sinistro nos baix.os chamados 
de D. Hodrigo, quasi na foz do Cururipe. 

Os naufragas foram trucidados pelos gentios, mais 
ao Norte, á margem esquerda do rio S. Miguel. 

A Duarte da Costa substituio Mem de Sá, que com 
seu sobrinho Estacio de Sá expellio os fi'ance.zes do 
Rio de Janeiro e mudou os fundamentos da cidade, 
da Praia Vermelha para o morro do Castello, deno
minando-a S. Sebastião, em homenagem ao jovem 
rei portuguez dcsapparecido na Africa. 

Depois de Mem de Sá, foi o Brasil dividido em 
dous governos (1573),sendo a séde de um a cidade de 
S. Salvador, e a de outro a de S. Luiz do Maranhão, 
CJUe comprehendia o Pará, Maranhão e Ceará. 

D u.rante todo o período colonial seguinte acharam-
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se os portuguozes a braços, ora com os indígenas, 
ora cornos europeus, fl·ancezes e hollandezes sobre
tudo. 

O episodio, que mais convém assignalar, foi a luta 
com os hollandezes, que prolongou-se por trinta 
annos, constituindo, por assim dizer, a phasc hcroica 
de nossa historia. 

Destacant-sc nesse combater sem troguas os yultos 
do : 1'\'lathias de Albuquerque, que commanclou du
rante sois annos, sem n1.n1ca ter cobrado ordenados; 
o inclio Poty, mais conhecido por D. Antonio Fe
lippe Camarfw, vindo elo Ceará; Pedro de Albuquer
que, unico dos vinte homens da guarnição do forte do 
Hio Formoso que escapou com viela lutando com os 
hollandezes; Bagnuolo, o libertador da Bahia;Henri
que Dias, André Vidal, Fernandes Vieira, Luiz l3ar
balho, que commandou uma celebro retirada ; e o 
almirante hollandez Patcr, que, vencido, depois de 
sete horas de combate, por Oquendo, envolveo-se 
na bandeira da patria e atirou-se ao mar, excla
Inando :. 

« O oceano é o unico tumulo que póde receLer o 
corpo do um almirante \'encido "· 

TamLem em um combate naval entre Do 'lVith e 
Silva Telles, em frente da Bahia, em 1648, um com
nJandante portuguez, Pedro Carneiro, tendo seu ga
leão, o Rosario, abordado por dois naYios inimigos, 
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poz fogo ao paiol da polvora e fel-o saltar, causando 
a perda elos clous navios hollandczes. 

O primeiro facto, citado por Varnhagem, é contes
tado ; o segundo, porém, mencionado pelo Barão do 
Rio Branco, encontra-se no relatorio de 19 de De
zembro de 1648, do general Schkope. 

Os hollandezes tiYeram por si o auxilio de Cala
bar. natural de Porto Calvo, mulato, conhecedor do 
theatro da guerra, que os guiou muitas vezes á Yicto
ria, até quo em 19 de Julho de 1635 foi prisioneiro de 
Albuquerque e por olle executado em Porto Calvo. 

A habil direcção do príncipe .João Mauricio, conde 
de ::'\a.ssau Singen, nomeado governador geral elo 
Brasil Hollandez, muito concorreu para o prolonga
mento da luta, que terminou depois .da sua retirada. 
sendo o general Barreto de Menezes, em 19 ele Abril 
de 1648, o vencedor da primeira batalha dos Guara
rapes, e da segunda no mesmo logar em 19 de Feve
reiro de 1649. 

A pezar d'isso, só em 26 ele Janeiro de 1654 o gene
ral Schkope capitulou, entregando ao rei de Portugal 
todas as fortalezas hoilandezas do Brazil. 

SUlfM..:\.RIO.-GuetTa dos Paulistas.-A'\5 mlnas de ouro. -Os bandei
rante!e.-Emboaba~. 

O interior do Brasil começou a ser explorado em 
1573, durante o governo de Brito e Almeida. 
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Diversas expedições se deram, sobresahindo 
porém as guiadas pelos Paulistas, que não só pro
-curavam o ouro, como escravisavam os índios, em
pl·egando-os nas plantações da costa. 

A primeira guerra foi contra os Tupiniquins de 
Anhemby; dirigida por Jeronymo Leitão, durou 
seis annos, destruindo os Paulistas tresentas al
deias e escravisando grande numero de índios. 

De 1592 a 1599 as expedições, commandadas por 
Affonso Sardinha, Jorge Correia e João do Prado, 
tiveram por theatro o Rio Grande; de 3.601 a 1602 
penetraram em Sabará; em 1602, sob a direcção de 
Nicoláo Barreto, Manoel Preto e outros, foram até 
o alto Araguaya. 

Em 1606, com 1800 homens, sendo apenas 300 
brancos, associaram-se os Paulistas aQs aventurei
ros do Rio de Janeiro e do Espiriio Santo, munidos 
de armas de fogo e usando couraças de couro forr a
do de algodão, chegando o chefe Manoel Preto, por
tuguez, impropriamente denominado o heroe de 
Guayra, a ter sob suas ordens 1000 combatentes 
Indios. 

Essas expedições eram denominadas bandeira.,, e 
bandeirantes os expedicionarios. 

Por toda parte penetravam os bandeirantes, des
truindo aldeamentos dos índios, cidades fundadas 
:pelos hespanhoes e jesuítas, como Ciudad Real, 
nas margens do Pi'luiry, Villa Rica, sobre o Ivahy, 
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Loreto e Santo lgnacio, á margem do Paranapane
ma, S. Miguel, Santo Antonio, Jesus lv.laria etc. 

Esses audazes aventureiros investiram muitas. 
vezes contra o Paraguay, descobriram o Piauhy, 
as minas de Sabará, as de Paracatú, entral'am 
pelas solidões de Cuyabá e de Goyaz, pelo Rio 
Grande do Sul, foram no norte do Brasil até o Ma
ranhão e o Amazonas, atravessando a cordilheira. 
do Perú e atacando os hespanhóes no proprio 
centro de suas possessões. 

E em 1661 proclamaram rei a Amador Bueno, que 
recusou-se, fazendo acclamar D. João IV, já reco
nhecido em todo o Brasil portuguez. 

Em 1708 deu-se a lucta contra os Emboabas (ho
mens de longe) ou Forasteiros, como os Paulistas 
designavam os rorluguezes. 

Aquelles, vencedores no combate do Rio das 
Mortes, sob as ordens de Domingos da Silva Mon
teiro,foram batidos por BentodoAmaralCoutinho, (*) 
natural do Rio de Janeiro, e r etiraram-se para Pi
tanguy. 

Em 1709 Antonio de Albuquerque poz termo a. 
essa guerra civil. · 

Foi ainda um Paulista, Domingos Jorge Velho, 
quem deu cabo do celebre quilombo dos Palmares 
em 1697, quilombo que manteve-se independente 
durante 60 annos, repellindo hollandezes, portu
guezes, e brasileiros. 

(") Será o mesmo que com mandou os estudantes na lucta contra 
Duclerc Y 
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Os chefes negros vencidos ti,·erarn uma morte 
horoica: lançaram-se do alto de um rochedo. para 
não n1ais seren1 escravos. 

SUM"-!ARIO.- A colonin do Sacramento.- Tratado de Santo Ilc.le
fonso.- Invasão franceza no Rio de .Janeiro.- Heroismo dos 
estudantes.-- Duguay Trouin.- Castigos exemplares.-Tratado 
de Utrecht. 

A c:olonia elo Sacramento, fundada IJU margem 
esquerda do Prata por D. Manoel Lobo, foi causa de 
prolongadas luctas com a Hespanha. 

Tomada e retomada por vezes em. 1681, 1704, 1735, 
1737, bloqueada de 1772 a:1775, só passou a pertencer 
á Hospanha em 1777, quando esta apossou-se tam
bem de Santa Catharina, graças ás numerosas for
ças de terra e mar com mandadas por Ceballos. 

O tratado de Santo Ildefonso, de 1• de Outubro de 
1777, arrancou de vez a Portugal a colonia, restitu
indo-lhe entretanto Santa Catharina e o territorio 
oriental do Rio Grande etc. 

Em 1710, Du-Clerc, com 1.100 homens de tropas, 
um navio e quatro fragatas, veio ao Rio de Janeiro, 
desembarcou em Guaratiba e por Jacarépaguá al
cançou as mop.tanhas da Tijuca, penetrando na ci
dade a 19 de Setembro. 

Sahiram-lhe ao encontro os estudantes, comrnan
dados por Bento do Amaral Gurgel, secundado pelo 
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coronel Gregorio de Caslro, tendo se travado san
guinolento com bale na rua Direita, no qualDu-Cierc 
foi vencido. 

Duguay-Trouin, sahido ela França em 1711 , Yeio 
vingar a derrota de Du-Clerc, que fôra apunhalado 
em :Niarço desse mesmo anno na càsa em que habi
tava por motivos de vida privada. 

Apezar ela retistenc;ia das fortalezas e da esquadra 
portugueza; ancorada perto de Villegaignon, Duguay
'I'rouin desembarcou na praia de S. Diogo 3.800 ho
mens a 13 ele Setemb:-o; e a 20 tomou posse da cida
de, abandonada por Castro Moraes. 

A cidade foi entregue a 4 de ~ovombro aos Portu
guezes, depois de pagarem estes o resgate, a que 
Castro Moraes por conselho dos jesuítas subme1<-
teo-se. 

Essll infeliz governador foi deposto pelo povo e 
substituído por Antonio de Albuquerque, que com 
6.000 homens viera de Minas em soccorro da cidade, 
teve seus beris confiscados e foi morrer em uma for
taleza da India. 

O com mandante do forte de S. João foi declarado 
trahidor e infame e executado em effigie, o de Santa 
Cruz, Alves Pereira, foi deportado pará Angola; o 
da ilhas das Cobras foi expulso do serviço e o contra 
almirante Costa Athayde, que incendiou os navios 
portugueses, morreu louco em Lisboa. 

Em 11 de Abril ele 1713 assignou-se o tratado de 
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Utrecht em que a França renunciou suas pretenções, 
sobre a propriedade das terras chamadas elo Cabo 
Norte, situadas entre o Rio Amazonas e o ele Oyapoc 
ou Vicente Pinzon. 

SUM:rvJARIO: Os J~ii.nz·Yice-Reinado do Bobarlella-Nova Capital 
do Brazil o Aquedncto da Carioca- O Cafeeiro- Imprensa-Precur
sores da [ndepe nd enci a. 

Em 1759 foram expulsos de Portugal e suas colo
nias os Jesuítas, que prestaram grandes serviços ao 
Brazil, redusindo "a civilisação milhares de índios, 
criando estabelecimenios de instrucção e educação, 
em que foram aproveitados homens, como Gregorio 
de Mattos, Basilio da Gama, Durão, Claudio Manoel 
da Costa, AlvartJnga Peixoto, luzeiros do nosso pe
ríodo litterario elo seculo XVI ao seculo XVIII. 

Em 1762 foi nomeado Vice-Rei do Brasil o gene
ral Gomes Freire de Andrade, conde ele Bobaclella, 
que já governava o Rio ele Janeiro, as capitanias do 
sul, Minas e S. Paulo, e foi transferida para a cidade 
do Rio elo JaneiJ"o, que contava então 30.000 habi
tantes, a capital elo Brazil. 

A administração ele Bobadella foi fecunda em bene
ficios, desenvolveo a calonisação na parte meridio
nal do Rio Grande e Santa Catharina, construio c> 
aqueducto da Carioca, abastecendo de agua a nova 
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Capital pelo que foi censurado pelo governo por
tuguez. 

Foi em seu tempo quo o cafeeiro, importado nCY 
Pará pelo Major Palheta, graças á um presente de 
Mm• Claude de Orvilier, mulher do governador de 
Cayena, começou á ser cultivado no Rio de Janeiro. 

Em 1762 alguns pés trazidos do Para por .João Al
berto Castello Branco deram sementes, que foram 
plantadas em Rezendo e S . Gonçalo, propagando-se 
d 'ahi a cultum pelos outros municípios do Rio de 
Janeiro, Minas, S. Paulo, Bahia c Espírito. 
Santo .. 

Foi ainda sob sua protecção que em 1747 Antoni<> 
Isidoro da Fonseca fundou a primeira imprensa no 
Rio de Janeiro, supprimida logo depoi:;; por ordem· 
da metropole . 

Em 1789. deu-se a chamada conspiração da Incon-· 
fidencia, na qual tomaram parte os poetas Gonza
ga, Claudio Manoel da Costa, Alvarenga Peixoto, o 
lugar tenente Freire de Andrade e Joaquim José 
da Silva Xa-,·ier, denominado - Tiradentes- que 
foi executado, sendo os outros condemnados a de
gredo, menos Claudio Manoel, que suicidou-se om 
foi assassinado na prisão. 

Foram esses os precursores da nossa indcpen
dencia, notando-se que em 1720 uma rebelliãc.> 
havia rebentado em Villa-Rica contra o conde 

GEOGJi;APHTA DO BRAZ!L 
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cl'.\.ssLlm ar, lendo sido enviado prc~'<o para 
Lisboa o bravo general Veiga Cabral, que moneo 
na prisão, c enforcado e esquartejado em Om·o Preto 
Felippc dos Santos. 

Em 1817 uma revolução republicana e separa
tista havia rebentado t.ambem em. Pernambuco. sob 
a chefia de Domingos l\'Iartins. Treze chefes desta 
revolução Coram mortos. 

Su:u:MARJO- A \'indn da familia de· Bra,ga.nr,:.n }l).ra o Brasil
O Reino do B1·o.sil. lnd~?pcnclencia. 

Do que temos narrado resulta a convicção de que 
o governo portuguez tolerou mais elo que favoreceo 
a colonisação elos vastos territorios elo Brasil. 

Os europeos foran-:t sempra ropellielos, quer 
viessem pacificamente, quer amparados pela força. 

Os proprios portuguezes encontravam taes em.
baraços, c1ue a sua immigração 'tornava-se quasi 
impossível. 

A transferoncia da Côrte Portuguoza, ropellicla 
da Europa pelas ar1nas napoleonicas, modificou 
completanrenle esse estado de causas, tendo D. 
João Vl, que chegára á Bahia no dia 22 de Janeiro 
de 1808, em 28 do mesmo mez c anno publicado 
um decreto abrindo os portos do Brasil ao com
mercio das naç-ões em paz com Portugal. 
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Essa ruoclit!a, clefonclicla e insinuada peJo Yisconcle 
de Cayru, foi seguida pelo decreto ele 1 ·de Abril, que 
revogou as leis contra a liberdade de indus!ria, per
mittindo-se aos estrangeiros a posse de proprie
dades tcrritoriaes e creando-sc no Rio do Janeiro um 
banco do deposito, desconto e de ciL'culaç.ão. -O 
elo Brasil. 

Em 26 do Dezembro de 1815 foi concedido ao 
Brasil o titulo de Reino; os brasileiros foram então 
chamados a alta administração; i1zeram-se explo
rações scieniiflcas pelo interior e estabeleceram-se 
communicaçõcs com os Estados do Korte e elo Sul, 
começundo-se a obra da unificação. 

Em 1815 os primeiros francezes que chegaram ao 
Rio, foram recebidos no meio das acclamaç.ões po
pulares; vieram. em 1818 tambem os fundadores da 
Escola, de Bellas Artes, Lebreton, :Xicoláo Antonio 
Taunay, João Baptista Debret, Augusto Taunay, 
esculptor, Zopherino Ferres, gravador, e Grandjean 
de Montigny, architecto. 

A rovolu<DãO de 1820 em Portugal fez. com que 
D. João VI se retirasse, dejxanclo o Brasil em 
Abri I do 1821, fteando como regente o príncipe D. 
Pedro I, seu filho. 

Foi este quem proclamou a indepenclencia do 
Brasil a 7 de Setembro de 1822, nos campos elo 
Ypiranga. 

Foi causa desse acto a politioa seguida pelas 
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Cortes Portuguezas, que votaram a suppressão das 
escolas e tribunaes superiores, dissolveram o go
\•crno central do Rio de Janeiro, attentaram contra 
a unidade brasileira e chamaram a Portugal o re
gente. 

St.:)l:'tL\Rt0.-0 primeiro Imperio. - Lu tas .-0 7 de Abril. -O se
gundo Irnperio.-Regoncia.-0 Padre Feijó .-Maioridade .-Leis 
sobre -a escraviclão.-Guerra do Pamguay. 

A independencia custou-nos sangue na Bahia,/ 
graças ao general J\Iadeira, que resisti o muitos mezes 
aos brasileiros commandados por Labatut e depois 
por Lima c Silva. Capitulando, depois da chegada 
da esquadra sob as ordens de Cochrane, Madeira 
deixou a Bahia no dia2 de Julho de 1823. 

Tambem no Prata,Macedo, sitiado em Montevidéo 
por L ccor, capitulou em 18 de Kovemoro, comman
dando a esquadra brasileira Pedt·o Nunes, que bateo 
a esquadra portugueza. 

D. Pedro I teve de re!;!rimir a revolução republi
cada de Pernambuco e Ceará em 1824, na qual foram 
-condemnados e executados 16 revolucionarios, entre 
os quaes o Padre Caneca. No Sul em 1825 Lavalleja 
levantou-se, dando causa á guerra da Cisplatina, 
em que a sorte das armas por mar e por iena foi 
n1uitas vezes desfavoravel ao Brasil-como em Rin
on, Sarandy e Ituzaingo. 
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A convenção ele 27 ele Agosto ele 1828 deu em re
sultado a creação da Republica Oriental elo Uru
guay. 

A polilica violenta e arbitraria de Pedro I trouxe a 
sua abdicação no dia 7 ele Abril ele 1831, em favor de 
seu filho, e sua partida para a Europa, onde morreo 
aos 36 annos de•idacle, depois de ter collocaclo no 
throno portuguez sua filha D. Maria II. 

D. Pedro H tinha apenas 5 armos, quando seu pai 
abdicou ; por isso o imperio foi governado até 1840 
por uma r egencia. Composta de tees membros 
(Marquez ele Caravellas, Vergueiro e Lirna e Silva); 
essa regencia foi até17 de Junho de 1831, sendo sub
stituída por outra que governou até 1835, e foi trans
formada pelo Acto Addic ional em uma regencia 
unica, sendo eleito regente o Padre Feijó, que cle
mittiu-se em 19 de Setembro de 1~37, tomando o 
seu logar Araujo Lima, mais tarde :Marquez de 
O linda. 

Feijó ora um typo ele energia : abafou todas as 
revoltas que se deram no Rio de Janeiro, ao exer
cito indisciplinado oppondo a guarda nacional , crea
da em 18 ele Agosto ele 1831. 

A 7 ele Novembro de 1837 deu-se na Bahia uma 
revolta militar separatista, vencida, depois de sau
guino Lentos com bates, pelo general Callado. 

O imperador foi declarado maior em 23 ele JulhCJ, 
de 1840 pelas duas camaras . 
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Em 1ScJ1 o general Lirna e Silva pacifieou o ~Iara
nhão; em 1842,:Minas Geraes; em 1845,o Hio Grande 
do Sul; em 2 de Ftwereiro ue 1848 terminon-se a 
ultima rcvoluç~w interna que se deu no Bmzil, du
rante o segundo irnperio, a qual leve por theatro Per
narnhuco. 

Em 1851 Lima e Silva (mais tarde barão, mar
quez e duque de Caxias),á frente ele 20.000 brasileiros, 
alliado a Urquiza, invadia o Uruguay . A 19 de Outu
bro, Oribe capitulou; a 17 de Dezembro, Grenfell 
forçou as baterias ele Tonelero e a 3 de Fevereiro de 
1852 deu-sa a batalha de Monte Caseros, que deu 
cabo ela tyrannia de Rosas . 

Em 1850 votaram as camaras a lei ele 4 do Setem
bro, que reprilnio de vez o tratico dos negros. 
Deve-se esse grande serviço a Eusobio de Queiroz, 
então rninistro ela justiça, bem corno ao Visconde do 
Rio Branco cleYe-se a lei de_28 de Setembro ele 1871, 
que estancou a fonte que restava a escravidão, deéla
rando livres touos quantos nascessen1 ele mulher 
escrava cl'aquella data em diante no paiz. 

A escravid-ão, porém, só recebeo golpe de morte a 
13 de Maio de 1888, sendo presidente do conselho 
J oão Alft·edo Corrêa de Oliveira e tendo sanccionado 
a lei a Princaza Isabel . Apenas nove deputados con
servadore,; do IUo de Janeiro vo-taram contra a Lei, e 
bem assim seis senadores. 

Terminadas as lutas intestinas do Brasil em 1848, 
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organisado o paiz política c adminislratiYamonle, a 
paz só foi perturbada em 18t'i'i por causa do reconhe
cimento do general Venancio Flôres. chefe üo p~lr
tido eol01·ado, em luta com 6 partido blanco no go
verno ele l'.1onteYidéo, o quo nos tronxo guerra com. 
esse paiz. 

O exercito brasileiro tomou do assalto Paysandú a 
2 de Janeiro de 1865 o sitiou MonteYicléo, já bloqueocla 
pela esquadra sob o conunando elo Tamandaré. Flô
l'osloi reconhecido como goYorne1dor provisorio da 
Republica Oriental pelo tratado de 20 de Fevereiro 
do 1865. 

Em 12 do Xovembro de 1864. Francisco Solano 
Lopez começou a guerra contra o Brasil,aprisionando 
un1 paquete brasileiro e sua equipagem, e inYadindo 
Matto Grosso. 

A 13 de Abril . de 1865 in \'adiram. os paraguayos a 
prov-íncia ele Corri entes o apossaram-se de duaR ca
nboneinJ.s argentinas. 

As signo u-se então a 1' de l\Iaio do mesmo anno o 
tratado di\ Tt·iplice Alliança, sendo dado o com
mando das forças alliaclas a Bartholomeu ::\Iilre, 
presidente da Repuulica Argentina. 

A primeira victoria coube aos brasileiros na bata
lha naval de Hiachuelo em 11 do Junho ue 1865, sob 
o commanclo (a esquadra brasileira) do alrnirante 
Barroso, que nessa batalha transformou a fragata 
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Ama.::onas em aríete, acto que foi mais tarde repro
duzido em Lissa na guerra entre a Austria e a Italia. 

A 18 de Setembro renderam-se em Uruguayana 
<OS paraguayos, que haviam invadido o Rio Grande, 
<eornmandando D. Pedro li as forças alliadas. 

Em 16 de Abril de1866, sob o commando do gene
l!'al Osorio 10. 000 brasileiros atra Yessara.m o Passo 
-da Patria. Lopez entrincheirou-se em Humaytá, 
<transferindo seu quartel-general para Passo-Pucü, 
-entre aquella fortaleza e a de Curupaity. 

A 2 de Maio de 1866 deu-se a batalha de Estero 
<Bellaco, e a 24 de Maio a de Tuyuty, or>de Osorio 
operou prodígios de valor, obrigando Lopez d'ahi em 
.diante a manter-se na defensiva. 

Depois do assalto a Curupaity, a 22 de Setem
tbro, e'-1. que Niitre foi derrotado, o commando ·em 
chefe das forças de mar e terra foi concentrado 
nas mãos do Duque de Caxias. 

Seguiram-se varias combates, como os de Es
tero Rojas, Pilar, em que salientou-se Andrade 
Neves com sua cavallaria, Parê-Cuê, Tatayibá, 
Potrero-Obella, Tay etc., e o memoravel de Tu
_yuty (3 de Novembro) em que Porto Alegre com
bateu valentemente e repellio no reducto centra:l 
as forças paraguayas, que até ali tinham chegado 
victoriosas. 

Em 19 de Fevereiro de 1868 a esquadra brasi
leira forçou Humaytá pela madrugada, sob o com-
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mando de Delfim de Carvalho. Houve entã.o o 
episodio do monitor Alagoas, que teve de passar , 
de dia e só, pelas baterias de Humayiá, soffrenJ.o 
vivo fogo dos inimigos ; commandava esse mo
nitor o l' tenente Maurity, hoje almirante. Ca
xias levou o exercito sempre vencedor até As
sumpção, tfepois dos terríveis combates de Itororó, 
)\.vay, Lomas Valentinas e Angostura, e em 1869 
retirou-se doente para o Rio do Janeiro. 

Foi substituído pelo Conde d'Eu, a 16 de Abril 
de 1869, e este poz termo á guena em 1' de Março 
de 1870, tendo tómado de assalto em 12 de Agosto 
de 1869 Pirabebuy, e vencido Caballero em Campo 
Grande a 18 de Agosto. 

Lopez foi sorprohondido em Cera-Corá. nas mar
gens do Aquidaban, pelo general Camat·a, mais 
tarde Visconde de Pelotas, e ahi foi morto no dia 
1 o de Março de 1870. 

D. Pedro li reinou desde 7 de Abril do Ül31 
até 15 de Novembro de 1889, em que foi desthro
nado por· uma r6volta militar. 

SUMl\L\Rl0.-0 Governo Provisorio. - Periodo das grandes lois .
Golpe e contra-golpa de Estado.- O 1\iarechal Floriano. - A. 
revolta de G de Setembro. -Prudente ele Moraes. - Resposta 
celebre de Flol'iano. 

Foram principaes chefes da revolta de 15 de 
Novembro de 1889 o marechal Manoel Deodoro da 



-26-

Fonseca e o tenente-coronel Dr. Benjamin Con
stant Botelho de Magalhães. 

O imperadoe cl"eposto e sua Jamilia embarcaram 
ás 3 horas da rnat.lrugada do dia 17 de Novembro 
na Parnahyha, tomando na Ilha Grande o paquete 
Alagóas. 

Foi constituído o Governo Pro\·isorio pelo rnare
chal Deodoro, quo teve por companheiros Quin
tino Bocayuva, Huy Barbosa, Benjamin' Constant, 
Arislides Lobo, WandenkolkJ Campos Salles e De
metrio Hibeiro. Suas primeiras leis foram ten
dentes a estabelecer a federação, a separação da 
Igreja do Estado e o casamento civil, aspirações 
nacionaos a cuja realisação se oppuzcram sempre 
o espírito conservador do monarcha decahido e as 
morosidades do systema parlamentar. 

Em 15 de Setembro ele 1890 realisou-se a elei
ção da. assembléa constituinte, cujos trabalhos 
durat·am até 24 de Feycreiro de 1891, em quo foi 
pmmulgada a Constituição da Bepul.Jlica, sendo 
eleitos presidente da Republica o :vrarechal Deo
doro e Vice-Presidente o marechal Floriano Pei
xoto. 

Em 23 de Novembro do 1891 o primeiro cle
mittio-se e entregou o -poder ao segundo, que 
governou até 15 de :Novembro de 18U1, passando 
o Governo ao actual presidente Dr. Prudente de 
Moraes, que fôra eleito a 1" de ::'.1arço de 1893 pelo 
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voto directo elo povo, e bem assim Vice-Presi
dente o D1·. :.\lanoel Victorino Pereira. 

O marechal Deodoro havia dissolvido o Con
aresso em 5 do Novembro de 1892 ; mas o vice
~lmiranto Custoclio José ele Mello, apossando-se. 
do Riachuelo, intimou-o a cleixaro.,roder no dia 23 
de Novembro em virtude cl'aquel~ acto, reliran
do-se o Marechal, apozar dos elementos ele resis
tenc~ia do que dispunha é entregando o governo ao 
seu substituto legal o marechal Floriano Peixoto. 

Floriano Peixoto falleceu no dia 29 de Julho 
de 1895, tendo desenvolvido gt·ande energia c te
nacidade para por termo á revolta naval do 6 ele 
Setembro de 1893, á testa da qual se achou o 
vice-almirante Mello, a quem se ligaram os fede
ralistas do lho Grande do Sul, que já combatiam 
com as armas nu mão a' administração elo gover
nador Julio ele Castilhos. 

Durante a revolta os ministros estrangeiros 
reunidos em Vvashington resolveram fazer de
sembarcar as guarnições dos navios quo estavam. 
!lo porto do Rio de Janeiro, afim de ~aranti rem 

a vida e bens dos estrangeiros rcsiden~cs na capi
tal ela Repu blica. 

Consultado o Marechal Floriano pelo telegrapho 
como receberia esse desembarque, pelo tclegrapho 
respondeu: 

«.A' uala', 
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Tão concisa e energica resposta conteve ;1s es
quadras estrangeiras e determinou a attitude sym· 
pathica dos americanos em relação ao governo d( 
nla<echal. ' Revela clla tambem a energia mascula do ex-

presidente da Republica. 
o 



QKOQRAPHIA PHYSICA 

St:~1MARto.-Posição astronomica.- Limite:a.- Superficie . -- P o pll 
lttçfio. 

O Brasil está situado entre· 5'10' K. e 33' 45' S o 
entre 8' 19'26" E. e 30' 58' 26" O. do Rio de Janeiro, 
na parte mais oriental da America do Sul, compre
hendendo 1/ 15 da superficie terrestre do globo, e 1/ 5 
da do novo mundo. 

E' limitado ao Norte pelas Guyanas Franceza,IIol
landeza e Ingleza e Venezuela; ao SE., E. e NE . 
pelo Oceano Atlantico; ao NO.,O. e SO . pela Colum
bia, Perú, Bolívia e H.epublica Argentina; ao S. pela 
Republica do Uruguay. 

Os limites com esta republica foram fixados nos 
tratados de 12 de Outubro de 1851 e 15 de Maio do 
1852 ; e os da Republica Argentina no tratado de 14 
de Dezembro de 1857; os do Paraguay no tratarto de 
9 ele Janeiro de 1872 ; os do Perú no tratado de 23 <i e 
Outubro de 1851 ; e os de Venezuela no tratado do 
á de Maio de 1859. 

Não ha tratado em relaç.ão á Guyana IIollandeza, 
nem á Guyana Ingleza. Com a Guyana Franceza,pelo 
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art . .107 do Congresso de Yienna em 1815, e pela con
venção de Pariz de 28 de l'gosto de 1817,a linha divi
saria fica no Oyapock entre 4• e 5• N. e a serra ele 
Tumucumaque. 

H a um territorio n eutralisado-o doAmapà-desde 
1841. 

A superfície do Brasil é avaliada em 8.337,318 kilo
metros quadrados, dividindo-se o territorio do se
guinte modo : 

Estados 

Atnazonas ............... . 
Pará .................... . 
Mara11hão ............... . 
Piauhy .................• 
Coará ................... . 
Rio Grande elo Norte ..... . 
Parahyba ............... . 
Pernatnbuco ............ . 
Alagoas ................. . 
Sergipe ................. . 
Bahia ................... . 
Espírito Santo ........... . 
Districto Federal .......•.. 
Rio de Janeiro ........... . 
S. Paulo ................. . 
Paraná .................. . 
Santa Catharina ......... . 

kilornetros quadrados 

1.897.020 
1.149. 712 

459.884 
301.797 
104.250 

57.485 
74.731 

128.395 
58.491 
19..090 

426..127 
44.839 
1.39i 

68.982 
29.0.876 
221.319 
74.156 
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EstadooS 

Rio Grande do Slll ...... . 
Minas Geraes .... , •....... 
Goyaz .................. . 
Matto GrosO?O ............ . 

hilometros qu,adrqrlos 

236.553 
574.855 
747.311 

1.370.651 

8.337.218 

A popul;:tção do Brasil esta calculada em 15 mi
lhões dé habitantes, sendo o Districto Federal a cir
cumscripção em que é mais densa. O torritorio do 
Brasil, se fosse povoado como a Belgica, poderia 
conter 1.667.443.600 habitantes, isto é, diz Favilla 
!'\unes, população superior no rnomento á do mundo 
inteiro. 

Sü:\1:\-rARW.-Topogra.phia.-Montanhas e ·vertentes. 

O s61o elo Brasil é na sua maior parto montanhoso, 
embora contenha vastas planícies ao Norte e ao Sul e 
seja atravess.ado por extensos Yalles. 

Levanta-se no centro um grande planalto de 300 a 
1. 000 metros de altura, limitado ao N. e ao O. pelas 
depressões elo Amazonas o do Paraguay ; tom, além 
deste, parte do planalto da Guyana, parte da depres
são do Amazonas e a parte supBrior ela do Paraguay, 
e uma estreita facha entre o Oceano e o grande pla
nalto brasileiro, que 6 a região marítima. 
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Ha no Brasil duas cadeias de montanhas: a Orien
lal ou ;tiaritima, que vai pela costa do Atlantico 
desde o cabo de S. Roque até os limites meridionacs; 
e a cadeia Central, que occupa uma parte meridional 
ele Goyaz, parte do Estado de Minas ao oeste do 
rio S. Francisco, juntando-se á cadeia Oriental pot~ 

uma serra que faz parte da divisaria das aguas do 
continente, e se denomina Ser·ra da~ Vertente8. 

Os pontos culminantes da cadeia Oriental são na 
Serra do Mar, os picos dos Orgãos, com 2232'" ; na 
Mantiqueira, o Itatiaya,com 2712"'; na serra do Espi
nhaço, o Itacolomy, com 1752'" , o Ca:raça com 1955'" , 
Piedade com 1783'", Itambé com 1823"'. 

Os pontos culminantes da cadeia Central são : a 
serra da Canastra com 1282'";e os Montes Pyrenêus, 
junto á cidade de Goyaz com 2310"' a 293~"'. 

A vertente principal do Brasil e a unica é a do 
Oceano Atlantico ; para elle correm todos os rios, 
quer directamente, quer por intel'medio dos systmnas 
chamados-amazonico e platina. 

Para isso concorre a collocação da Cordilheira dos 
Andes, que, prolongando-se pela costa occidental da 
America da Sul, detém do lado oriental as humida
des trazidas pelos ventos do Oceano Atlantico, abas
tecendo com ellas as nascentes dos grandes rios, uns 
exclusivam.ente pertencentes ao Brasil, outros qu 
correm lambem por outras regiões do continente. 

Na hydrographia da America do Sul represen-
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tão os Andes o mesmo papel que o Himalaya na 
Asia; determinam por assim dizer a almndancia de 
rios em uma parto do continente e a falta quasi que 
absoluta na outra parto_. 

Muito poucos e insigniticantes são os cursos 
d'agua que buscam o Pacilico do lado da America, 
ao passo que o Atlanlico delles recebe grandes 
n1assas d'agua. 

N5o achamos para o pbenomeno senão a explica
ção que acima damos. 

Estudando os rios mais importantes do Brasil, 
trataremos das suas respectivas di vi sodas. 

SUlllf~RIO.- A costa, direcçiio, cabos, portos~ jlbas o gt'upos de 
ilhas. 

A costa do Brasil é baixa, coberta ele manguCJs, 
inaccessiYel a grandes CJmbarcaçõos elo cabo Orango 
ao cabo Norte, na e;'étCJnsão do 1\JO milhas, dir~cção 
S. S. E. 

Deste ullimo cabo ai6 a poni 1 da Tij·1ca, 180 
Inill!a<;, estende-se a foz elo Amazonas com as 
ilhas formadas por seus sed intentos. 

D-.l Tijoca ao Gurupy notam-se as bahias Je 
i Prin-Unga e a de Caiié, ond•' se lanç;l. v rio do 

mesmo no1ne. 

A . BRADDÂO O BH.ASlL 3 
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Do Gurupy aíé a I:::tlli:.:. de S. :\Iarcos a cesta 
f6nna unut curva pat·a S. E· . e ahi se encontram a 
enseada de Tury-assú e as bahias ele Cabellos ela 
Velha o a de Cumú, e bem. assim algumas ilhas, das 
quc:esa mais notavoló a do S. Joiio; a bahia ele S. 
Man;os a lósLc do morro de Itacolorny é, granJ.e e 
n'eila se acha a ilha do Maranhão, recebendo as 
agnas do Meul'im, onde se manifesta com violencia 
o pltenomono da pororóca. 

Na parte occidental da ilha fica o porto de S. Luiz, 
e na oriental o de S . José, onde desagua o Itapi
curú. 

Essa l<lahia é fechada em um dos seus lados pela 
ilha de Sant' Anna. 

Desta ilha até Tutoya, uma das seis boccas do 
Parnahyba, na extensão do 100 tTlilhas, a costa pelo 
seu aspecto torna o notne de Lençóes; da foz do 
Par:1ahyb.1 até a ponta do Touro é curva e não tem 
nem portos , nern cabos importantes. 

Da ponta do Touro até o cabo do S . Roque, d'ahi 
a O linda, é a costa cheia de dunas, tendo dous portos 
noíavois : :"'ata! na foz do Rio Grande do Norte, e 
Parahyba na embocadura do rio do mesmo nome. 

Ahi começa o banco de coral, ora proximo, ora 
afastado da costa, que vai até a Bahia, formando os 
portos de Pernan1.buco e Rio Grande do NClrte. 

Notam-se tambem nesta região a ilha de Itama
racá e o cabo Branco. 
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De Pernambuco atô a Bahia de Todos os San tos 
notam-se os cabos de Santo Agostinho o Santo An
tonio o o porto de ::\'Iaceió, dosembocanLlo nesse 
trecho os rios S. Francisco , Cotinguiba, Vasa 
Barris ou Sergipe e o Real. 

Do cabo de Santo Antonio abre-se a bah ia de 
Todos os Santos, que se extencle cinco milhas para ó 
Norte c onde so encontra a ilha de Haparica. 

Da Bahia ao Rio de Janeiro a dirocçio da co~ ta é 
N . S . notando-se o porto· do morro de S . Paulo, n~ 
foz do Una; a bahia de Camamú, a du Ilhéos, Ol~vca
ça, Cannavieiras, a de Santa Cruz, onde desern
barcou Cabral, a de Porto Seguro e o montePascho
al, a 20 m il has do cabo Iocoma, elevado a 586m 

acima do nível do mar, ponto que Cabral , como já 
dissemos, prüneiro avistou . 

Dos recifes do I taculomy até o Espírito Santo a 
costa corre de N . para o S. até a ponta da Baleia, 
sendo seus pontos mais notave is a barra elo Prado, 
Caravellas quo recebe n avios de grande calado, 
Porto A legre, S. Matheus, Santa Cruz e a bahia do 
Espírito Santo . 

D 'ahi em diante a costa vai-se elevaado a té a en
trada do Rio de Janeim, bah ia vastíssima c uj a en
tra da tem apenas 1500 metros do largura, a m plian
do-se depois n o meio de montes elevados, cheia de 
ilhas e de en sead as graciosas. 

D o Rio de J a n eir o em diante a direcção é O. até a 
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Marambaia, e a costa segue escarpada até a ponta de 
Guaratiba, descrevendo uma curva para S. O. 
acompanhando a ilha Grande, e indo na clirecção de 
S S O. até o porto ele Santos, d'ahi até a bahia de S. 
Francisco, e indo depois em linha recta até 
Santa Catharina. 

Em toda essa extensão notam.-se a ponta ele Gua
ra tiba, a ilha de Marambaia, a bahia ele Sepotiba, 
a ilha Grande, onde ha um lazareto, a vasta e se
gura bahia de Angra dos Reis, a ilha de S. Sebas
tião, a babia de Santos, a de Paranaguá, o cabo 
J oão Dias , a ilha de Santa Catharina e o cabo de 
Santa Martha. 

Desse cabo a costa vai direcção S. O. até o Rio 
Grande, tendo apenas o porto das Torres. 

De 31'S. até o Rio Grande notam-se as dunas, 
chamadas Praia il.e Pernambuco e do Estreito, se
parando do mar a lagôa dos Patos. 

D'ahi em diante toma a costa a denominação de 
Albardão até o rio Chuy, que limita o Brasil com. o 
Uruguay. 

Além das ilhas que assignalamos, temos o 
grupo dos Abrolhos ou de Santa Dc.rbara, com
posto de Santa Barbara, que é a maior, Redonda a 
éste d'aquella, Seriba, Sueste, e Guarita, beiradas 
por um grande banco ele coral, denominado parcel 
dos Abrolhos. 

Temos ainda o grupo de Fernando de Noronha, 
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uma ilha grande rodeada de recifes e ilhotas, fican
do entre elle e o continente o banco de coral das 
Rocas, perigosíssimo. 

Pertencem. lambem ao Brasil a ilha da Trindaale e 
as ilhotas de Martim Vaz. 

A Trindade é um rochedo coberto de vegetaçã.o 
rasteira corn um pico central de 2020 pés inglezes 
acima do nivel do mar. 

A pretexto de estabelecerem ali uma estação te
legraphica os inglezes apossaram-se dessa ilha, que 
espera-se voltará ao Brasil, como sua propriedade 
legitima que é . 

&UM:r.t.A..RIO-- Hydrograph1a : Bacias do Amazonas, Oriental a Pla
tina. . 

A bacia do Amazonas é egual, diz J. E. vVap
peus, a 5 / 6 da Europa; metade mais ou menos per
tence ao Brasil, medindo o rio desde o lago Lau
ricocha até a foz principal, com as curvas, 5288k; 
pela embocadura do Pará chega elle ao Oceano 
depois de um curso de 5,571 kilometros, correndo 
no territorio brasileiro 2882 kilometros. 

Sua largura em Tabatinga é de 2775m, na média, 
medindo 4 a 6 kilometros entre a foz do Madeira e 
Japurá; ha logaros em que parece um mar. 

Nas proximidades da ilha de Gurupá, 307 kilome-



-33-

1ros abaixo de Santarem, destaca-se o braço deno
nlinado Pará, que communica-sc por muitos furos 
coh1. o braço principal, envolve por um dos lados a 
ilha de Marajó e largo de 61 kilometros, desemboca 
entre Magoary e a Tijoca. · 

As ilhas das Frechas, Mexiana e Caviana acham
se no braço scptentrional, que pelo volume de suas 
aguas semelha-se a um mar. 

Dá-se n'elle, entre o Macapá e o cabo Norte, o ce-
1 ebre phenomeno da pororóca, que alguns attribuem 
á influencia da lua, e que o Visconde do Rio Grande 
procurou explicar por movimentos de areias no fundo 
do rio. E' uma illação tirada do que acontece com as 
enxurradas nos dias de tempestade, em que a agua 
fórma cachões c ferve qúando atravessa depressões 
do sólo. 

Contém elle muitos lagos nas mar.ç;ens e muitas 
ilhas, algumas rlas quaes notaveis, como as de Pari
catuba, Tupinambaranas e Marajó, maior do que a 
Suissa. 

Os principaes affiucntes do Amazonas no Brasil 
são, desembocando no lado meridional: o Javary, 
que com elle se junta pouco abaixo de Tabatinga e 
iórma o limite com o Perú; o Jundiatyba, navegado 
a Yapor pela companhia elo Amazonas; o Jutahy, na
vegavel em grande extensão, recebendo afiluentcs 
como o Mutum,que tem 176"' de largura em sua Ioz; 
o Teffé, o Coary, o Purús, que é o mais importante 
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dos affiuentes do Amazonas, na parte em qno se de
nomina Solin'ões ; o :;'viadeira, forma<lo pelo Bani e 
e Mamoró, quo nasce perto ele Cochnbamha c tem 
muitos affiuontes,entre estes o Guaporó, limite ~1osso 
com a DoliYia c muitas cachoeiras como Miscr;cor
dia, Araras, Tres Irmãos, Morrinhos, etc., <JUO im
pedem a sua navogação; o Canuma.n, :Niauó-Assú, o 
Tapajóz, muito importante, formado pelo Arinos e o 
Juruema; o Xingú, o Tocantins, resultante ela con
fluencia do alto Tocantins com o Aragunya. 

Os affiuentes septentriortaes do Amazonos silo : o 
Içá ou Putun~ayo, que nasce perto ele Pasto, na .-cr
tenlc oriental elos Andes; o Japuró, o Negro, que é 
um dos maiores e entra em Cucuhy, celebre porque 
para ahi foram deportados muitos brasileiros no go
verno do Marechal Floriano,tem entre os seus affiu
entes o rio Branco, o Jamundá, o Urubú, o Trom
betas, em que ha a notavel cachoeira da Fumaça, 
cuja quócla é ele 26 m8tros; oCuruá, o Parú e o .Jary, 
obstruido. pelas corredeiras e saltos da Pancada, de 
20m a prumo, Escada Grande e o do Desespero, de 
25 metros. 

Desemboca. clirectamente no Oceano :ao N. ,o Par
nahyba, originaria da serra ele Taguatinga, que re
cebe o Gurguoia, o Caninclé, o Poty e o Longá ; a L. 
o maior rio que procura o Oceano é o S. Francisco, 
mais largo um terc;o da que o Rheno, atravessa. 
Minas Geraos e Bahia, divide este Estado elo de Per-
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nambuco e Sergipe de Alagoas, tem por affiuentes o 
Pará, o Paraopeba, o Indaiá, Abac té, Paracatú, Ca
rinhanha, etc., formando as notaveis cachoeiras de 
Pirapóra, Sobradinho, acima do Joaseiro (cidade), e 
a Cachoeira de Paulo Affonso, 310 kilometros acima 
da baiTa do Rio, com 15 a 18M de largura,e por isso é 
enorme a impetuosidade de suas aguas. 

No sul desembocatn :o Itapicurú, o Paraguassú, o 
R.io das Contas, o Pardo, o Jequitinhonha ou Bel
monte, Mucury, S. Matheus, Doce, o Parahyba do 
Sul, que nasce na Bocaina, com um curso de 1059 
kilometros, o Itajahy, o Tubarão, o Jacuhy, o S. Lou
renço, o Piratinim e o Jaguarão . 

Constituem a bacia do Prata : o Uruguay, o Pa
raná e o Paraguay. 

O primeiro recebe o seu nome na juncção do Ca
nôas com o Pelotas, corre para oeste até a barra do 
Pipiri-Guassú,tem muitos affiuentes como o Forqui
lha e Passo Fundo, o Vermelho á esquerda e á direita 
os rios Chapecó e o Pipiri- Guassú, quo serve de 
limite entre o Brasil e a R.epublica Argentina. 

Os affiuentes mais notaveis no Brasil são: o Se
bollate ou Turvo, o Commandahy, o Butahy, o 
Ibicuhy-Guas sú, e o Quarahim, limite entre o 
Brasil e o Estado Oriental. 

O segundo rio da veetcnte platina é o Paraná, 
que toma esse nome na confluencia do Rio Grande, 
que nasce na serra da Canastr,1. 
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O Paraná tem por affl uentes o Cayap6, o Verde, 
o Pardo, o lvinbeima, o Amambahy, o Iguatemy, 
e na margem esquerda o Dourados, Tieté, outr'ora 
Anh'3mby, o Paranapanema, o Ivahy etc. 

O terceiro rio da vertente platina é o Paraguay, 
que tem sua origem nas Sete Lagoas, no Morro· 
Velho ; s eu ruaior affluente rio Brasil é o S. Lou
renço ; sua bacia estende-se em territorio do Bra
sil até a Bahia Negra e dahi á foz do Apa. 

~UMMARIO.- Clima. - Produc~ões naturaes e industrloea. - Com
mercio 

O Brasil gosa de dous climas bem distinctos : 
é quente e humido na zona intertropical durante 
a estação das aguas, e temperado e secco fóra 
destes limites. 

Nos sertões do Ceará, Pernambuco, Parahyba 
e Rio Grande do Norte, a falta de chuvas deter
mili>a en1 certos annos seccas extraordinar·ias. 

Em muitos lagares, porém, da zona intertro
pical o clima, modificado pela elevação do solo, 
ventos, rios e florestas, ó muito suave. 

E' em geral muito saudavel, a não ser á mar
gem de alguns rios e nos terrenos baixos e ala
gadiços, onde reinam as febres intermittentes. 

No littoral têm apparecido nas províncias ma-
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ritimas desde 1850 epidemias de febre amarolla, e 
depois de 1855 o cholera-morbus. 

Entretanto, a estatística do Hio do .Janeiro e de 
mitras cidades populosas do Drasil, comparati
vamente con1 a dos centros populosos europeos, 
mostra-se favoravel quan1o à salubridade. 

As chuvas começam de ordinario em :"'ovembro 
e vão ató Junho. 

A média annual da quantidade do chuva na 
costa do Brasil é de 2 metros (0,9 braças), indo 
ás vezes além. desse algarisrn.o, COITlO acontece em 
Pernambuco, onde attinge 2m,62 (1m,19 braça). 

A flora do Brasil 6 riquíssima: a vegrtação os
tenta-se vigorosa nos campos, serras, montanhns, 
na propria costa, em seus areaes. l\fais de 17.000 
espocies vegctaes já são conhecidas. 

Quer para a construcção naval o civil, quer 
para a marcenaria, ha nas mattas as melhores 
madeiras. 

Avultam entro as primeíras: a peroba, o tapi
nhoã, a cabiuna ou jacarandá preto,opáo-brasil, oba
cury, a sucupira, a aroeira, o i pé, o po'luiá-arnnrello, 
o páo-ferro, o cedro, o louro, o pequiá-marfim, o 
oleo-vermelho, o vinhatico e muitas outras. 

Fornecem mataria prima á tinturaria :· o páo-. 
brasil, a tatagiba, o mangue vermelho, o anil ele 
varias especies e o urucú. 

Possuímos o buxo, empregado nos trabalhos de 
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gravura ; as seringueiras, quo produzem a borra
-cha, tambem extrahida da mangabeira e de outr·as
plantas; as myristicas, que produzem sebo ve
getal. 

Entre a grande variedade das pl::mtas aroma
tioas distinguimos : a baunilha, o cumarú, o cuyu
mary, a noz-mascada brasileira,_ o pichurim e a 
pimenta de gentio. 

A' medicina fornece a nossa flora fartos recursos, 
quer em plantas depurativas, como a suma, o tayuyá 
a caroba c outras, quer em vomiLivas, anci-febris, 
balsarnicas, como a ipccacuanha, o páo-poreira, a 
copahiba, e muitas outras plantas adstringentes, 
resiüosas, oleosas e leitosas, cujas variedades são 
abundantes e de npplicações em muita!" enfermi
dades. 

O pinhão, a castanha da sapucaia, do Pará, o 
jacotupé, a mandioca, as tuberosas c muitas ou
tras plantas constituem o genero das alimentícias, 
não mencionando entre as muitas e saborosas 
fructas, que abundam, quer nos campos, quer
nas florestas, quer nÓs pomares, senão a manga, o 
cajú, a banana, o abacaxi,_. a jaboticaba, o cam
bucá, a pinha, a laranja etc. 

A palmeira carnaúba, oriunda do norte do 
Brasil, onde é abundante, se presta á medicina 
com as suas raizes, á construcção, que utilisa-se 
do seu tronco, á alim ntaçã.o, fornecendo-lho o seu 
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nutritivo palmito, com o qual se fabrica uma espe
cie de vinho, vinagre e uma substancia saccha
rína, como ainda uma abundante quantidade de 
gomma, semelhante ao sagu, cujas propriedades e 
gosto possue. 

Como cortiça emprega-se a substancia tenra e 
fibrosa do amago do talo e das folhas ; usando 
alguns em substituição do café, depois de tor
r ada e reduzida a pó, a amendoa, que é oleosa e 
emulsiva, e cuja ~olpa é saborosa. 

Uma farinha parecida com a mai:zena é ainda 
extrahida do tr onco da carnauba, o qual tambem 
produz um liquido muito alvo, como o do côco 
da Bahia . 

Fabricam-se chapéos, esteiras e vassouras da 
s ua palha secca, cuja exportação para a Europa 
Yde se tornando. importante. 

As folhas da carnaúba produzem finalmen te 
muita cera, com que se fabricam velas, muito 
usadas nos Estados do norte, sendo a producção 
annual dessa cera calculada em cento e muitas 
.mil arrobas. 

A borracha constitue um importante genero de 
exportação dos E s tados do Amazonas e do Pará. 

O café, introduzido em 1762 pelo major Palheta 
nD Pará, o cuj a cultura extensamente estabele
cida nos Es tados do Rio de Janeiro, S. Paulo e 
Minas Gcraes, con1 algum desenvolvimento no 
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Espírito Santo e na Bahia, de cujo município G.e 
Maragogipe é oriundo o café do mesmo nome 
notavel pelo grande desenvolvimento das folhas d() 
arbusto e do fructo, constitue o nosso mais impor
tante genero de exportação. 

A canna de assucar, que no psriodo colonial foi 
transportada da Madeira para a colonia·s. Vi-· 
cente, doada a Martim Affonso .por D. João III. 
tem cultura extensa em alguns Estados do norte, 
e vae sendo a cultura actual nas propriedades 
agrícolas, cujos tsrrenos esgotaram-se com a cul
tura do café nos Estados do Rio de Janeiro, Mi
nas o S. Paulo, que já fabricam da canna uma 
grande quantidade de aguardente. 

cultivado em Iguapo, município de S. Paulo, com 
grande incremento, e para consumo em muitas 
propriedades agrícolas, onde nestas como nas de
mais produzem abundantemente o milho, o feijão 
e varios outros l?roductos agrícolas. 

Os Estados de Minas e de Goyaz enviam ao mer
cado excellentes e variadas qualidades de fumo, 
como o ela Bahia, que fabrica em larga escala 
charutos, cujas melhores qualÍdades podem compe
tir com os de Havana. 

Do algodão, vantajosamente cultivado nos Estados 
do Norte, as fabricas de tecidos estabelecidas na 
Capital Federal, nos Estados d-o Rio o de ·Minas Ge-
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raos produzem já excellentes e variados tecidos, 
que são ainda insullicientos para o consumo na
cional. 

A cultura da twa é nascente nos Estados do Rio 
de Janeiro, Minas Goraos, S. Paulo c Rio Gmnde 
do Sul, sendo de espet·ar que, co:tn o correr do 
tempo e do seu aperfeiçoamento e desenvolvimento 
consequentes,resultc o fabrico de vinhos superiores. 

Ha pouco tempo descobrio o Sr. José de Vascon
cellos a utilidade do hedychium co,•onarum, vulgar
mente conhecido por bm·boleta, narciso ou lyrio 
do brejo, planta vulgaríssima nos terrenos humidos, 
pantanosos e considerada até damninha. 

Dá excellente polvilho, farello e fibra textil. O 
Sr. J. Vasconcellos obteve privilegio para a ex
ploração desse vegetal, e consta-nos que vai bre
vemente inaugurar a peimoira usina no H.io Bo
nito, Estado do Rio de Janeiro. 

E' mais uma riqueza até aqui desconhecida da 
nossa flora. 

O Brasil, diz o Sr. Gorceix, ex-director da escala 
de Minas de Ouro Preto, desde o seculo XVII foi 
sempre conhecido como um dos paizcs producto
res de duas materias as mais preciosas do reino 
mineral : o ouro e o diamante. Foi em busca da
quelle metal que os bandeirantes exploraram o 
paiz em todas as direcções, como fizemos vér no 
resutno his!orico. 
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GL"upam-se as minas de ouro ao longo da serra 
uu Espinhaço, de Dm·b:.wena até Jacobina, na 
Bahia; em Uma extensão do mais de 1200 kilo
metros as jazidas auríferas de léo;to a oeste occupam 
uma tira estreita, cuja altitude varia de 700 a 1200 
1118(1' os. 

As minus mais conhecidas são as do Estado de 
Minas Goraes, seguindo-se as da Bahia, as do Rio 
Grande do Sul, Paraná o 1Iatto Grosso. Seis com
panhias com o capital do 23.590.000 francos explo1'am 
o ouro no primeiro dess ·s Estados, que calcula-se ter 
produzido, de 1700 a 1888, 658.228 kiL no valor de 1 
milhar e 313 milhões de francos, produzindo os outros 
Estados, segundo CastcluaLl, Dpcnas 500 milhões. lia 
em Goyaz, perto de Meia Ponte, urna companhia para 
identico fim com o capital de 700 contos ; na Bahia 
taml>cm ha uma, perto de Jacobina, com 700.000 
francos ele capital; no Amapà descobriram-se abun_ 
dalltcs jazidas, cuja exploração deo lagar a sangui
nolento conflicto entre francezcs e brasileiros. 

Minas é tambem o E'stado mais rico em diamantes; 
as jazidas mais importantes são as de Cocacs, Dia
mantina, que é a mais farta, Grão Mogol, do Abaeté 
e da Bagagem . 

Na Bahia os terrenos diamantinos ficam no muni
cípio elo Rio das Contas, comprehonclido na bacia elo 
Paraguassú, perto da cidade ele L ençóes c de Sinco
ral. lia jazidas na bacia do Hio Pardo e m Canna-
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vieiras, em S. Paulo no Bom Jesus, no Rio Claro, 
em Goyaz nos Dois Irmãos, em Matto Grosso, etc. 

Os diamantes mais celebres dó Brasil são a Es
trellado Sul, descoberto em 1853 na Bagagem, e o de 
M. Dresden, descoberto em 1857 ; pertencem hoje a 
um pr:incipe índio e foram vendidos, o primei1:'o por 
2 milhões de francos e o segundo por 1 milhão. 

Minas sobresae entre os outros Estados pela abun
dancia do ferro, que existe tambetn mn S. Paulo, 
Santa Catharina, Matto Grosso, Goyaz, Espirito 
Santo e Bahia. Cerca de cem forjas trabalham o 
ferro em Minas, produzindo perto do 3.000 toneladas 
annualmente; em S. Paulo a producção da fabrica 
do Ypane1üa é de 740 toneladas. 

~ . ...,n ...... '":!::-.::: .::;.:;.. Cv ~ ...... :0 0.L.i.L lf \..Lc;.H.u.~Jc.u.J.u tHH :ivlaLtO VI'OSSO, 

Goyaz, Minas, Bahia e no Rio Grande do Sul, muni
cípio de Caçapava. 

O mercurio abunda no Paraná e Santa Catharina; 
o chumbo em S. Paulo (Iporanga,Sorocaba o Iguape) 
e em Minas no Rio Abaeté e perto de Sete Lagôas. 

O carvâ.o ele pedra encontra-se sobre tudo no Rio 
Grande do Sul, em S. Sepó, S. João do Horval, 
Arroio elos Rato,:;. na CanCI.iot"t e Jagua,.ão CL::!o. 

No Rio Grande, em S. Paulo e em Minas o mar
more está sendo vantajosamente explorado. 

Grande n umero de fontes mineraes do diversas 
naturezas, ferreas, gazosas, salinas, sulphurosaf', 
hennaes,existem no Brasil. Silo conhecidas as aguas 
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fet·reas do Andarahy Grande,Larangeiras e Serra da 
Tijuca na Capital Federal, e bem assim as gazosas 
do Lambary, Contendas e Caxambü em Minas, as 
sulphurosas do Araxá e Caldas, onde existe uma im
portante povoação ohoia de re~ursos, ligada a S. 
Paulo por uma estrada de ferro: 

O I'oino mineral, como o vegetal ostenta-se pois 
pujante em nosso paiz. 

A fauna é tambem riquíssima. Os vastos terr·ito
rios brasileiros são povoados por grante variedade 
de especies animaes, muitas das quaes fornecem 
preciosos 1_neios pa.:ra a. alimentação do homem. 

As aguas são abundantissimas em peixes como o 
mero, bijupirá, garoupa., badejo, cavalla., pescada, 
etc. ; notando-se nos rios o suruby, dourado, pira
rucú, robalo, etc. 

A vos as rnais lindas e uteis povoam as matas. Ra
ças rle animaes domesticas têm sido aperfeiçoadas : 
cavallos para corridas e tiro, bois mestiçados com o 
Zebú e outras especios européas, carneiros para lã e 
carne, porcos, etc. 

Na fauna do~Brasil a. melhor característica é o 
curioso grupo dos Desdentados, assignalando-se 
dentro olles dous typos interessantes, não encontra
dos em outra parte : a Preguiça e o Tatú. 

Estudadas as producções naturaes do Brasi], ,-amos 
A. BRAND-~0 0 BRA7.lL 4 
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ver o seu movimento~ industrial, seguindo o plano 
traçado por Andní"jHebouças, que dividiu o paiz em 
dez zonas : 

A primeira - a Amazonica -(Amazonas e Pará) 
exporta caoutchouc ou borrachs, cacáo, baunilha, 
guaraná, castanhas, oleos de palmeiras, piassava, 
salsaparrillw, ipecacuanha, fumo de Borba, couros, 
pellcs, pcnnas ele passaras, peixes salgados, etc . 

Del' de Janeiro a 31 de Maio ele 1893, a Amazonia 
exportou esses productos no valor official de réis 
28.456:254S726. 

Em 189 l, a Alfanelega do Para arrecadou ele réis 
14.116:872SOOO, e a de Manáos- 1.689:6938000. Em 
1893 o Pari(produziu em borracha8.392.246kil., no 
valor offieial de33.S86:175$772. 

Com as republicas do Perú, Bolívia, Venezuela e 
Colombia o eommercio internacional registrado foi 
o seguinte: 

.\nno de 1891 : exportação 3.211:7471)000; impor
tação 2.003:262$000. 

Annode1892: exportação 5.970:2808000; impor
tação 2. 280: 360SOOO. 

Das relações commerciaes da Amazonia com a 
Ame rica do Norte resultou para aquella no qu <1 trien
nio de 1888 a 1891 grande saldo na liquidação de 
·s uas operações ntercantis, por"l_nanto, segundo o 
competente Sr. Luiz Cavalcanti de Albuquerque, só 
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a exportação pela Alfandega elo Pará representa o 
quintuplo do valor da importação Americana. 

A ::ona do Parnahyba-(Maranhão e Piauby)-tem 
por prin c i paes prod uctos de exportação: o algodão, as
sucar, aguardente, madeiras, arroz,farinha, oleos de 
côco, quanto ao Maranhão ; quanto ao Piauhy, gado 
para as Goyanas, algodão, fumo, couros, milho, etc. 

O arroz foi duraute muitos annos o principal pro
dueto do Maranhão, Este Estado em 1889 na expor
tat;ão do assucar occupava o sexto Jogai·, na do al
godão o quinto, e o Piauhy o decimo primeiro,e na do 
fumo o nono. No exercício de 1894 a alfandega do 
Maranhão arrecadou 2. 320:.583$000, e a do Parna
hyba (Piauhy) 191:319$000 . 

A. terceira zona-(Ceará)-ex:porta borracha de 
duas especies (manissoba e mangabeira), carnaúba. 
café, algodão, assucar, laranjas para a Inglaterra, 
couros, chifres, pelles de veados, cabras e madeiras. 

:\a exportação da borracha occupil. o Ceará o se
gundo lagar, o quinto nil. do café, o terceiro na elo 
a lgodão, o setimo na do assuea:r, o quinto na dos 
ossos, couros, chifres, etc . 

Em 1891 a alfandegada Foetaleza rendeu de réis 
2 .025:300:JOOO. 

A quarta :rona- (Parahyba do Norte, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas)-exporta 
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assucar, algodão, madeiras, côcos, arroz, milho, ta
pioca, café, páo Drasil, cêra vegetal e phosphaios. 

Caracterisa-se essa zona pela producção do algodão 
e do assucar, tendo por emporio cornmercial o porto 
do Recife, já fazendo tambem algum commercio 
directo com a Europa. 

Renderam em 1894 as alfandegas o seguinte 

Pernambuco ......... . 
H.io Grande do Norte .. 
Parahyba ........... . 
Alagoas ............. . 

8.328:9078000 
,!27: 001$000 
432:1781)000 

31 :080SOOO 

Pernambuco em 1888 produziu 21. 912:000SOOO em 
em 1891-36.054:0008000. 

A quinta .3'ona-(Bahia e Sergiplll-tem os seguin
tes generos de exportação : ouro, diamantes, fumo, 
assucar, algodão, café, cacáo, aguardente, páo-Dra
sil, oleo de baleia, de ricino, borracha (de manga
beira), fibras textis, etc., etc. 

Na exportação do café a Bahia occupa o quarto 
logar ; nota-se em. Maragogipe uma -variedade de côr 
amarella e de fructo muito mais desenvolvido do que 
a do café· até aqui conhecido. Graças ás tarifas adua
neiras, o fumo tem progredido extraordinariamente 
na Bahia. 

A alfandega rencleo em 1894-8. 702:34.38000,e a do 
Sergipe 278:2748000. 
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A sexta zona- (Espírito Santo, Rio de Janeiro 
Capital Federal o S. Paulo) - é a zonacafoeira por ex
cellcncia; póde-se mesmo dizer que o café é o unico 
proclucto de exportação notavel, porquanto neste 
u ltimas a'nnos a cultura de ce"eaes tem qu asi que s~ 
annullado pela falta de braços e c.onsoquente alta dos 
salarios, importando esses Estados largamente ge
neros ele primeira necessidade, inclusive milho, 
feijão, xarque e até gado do Rio da Prata I 

Pôde-se calcular uma proclucção annual de dez 
milhões de saccas ele café,cu,ia exportação se faz pelo 
porto da Capital Foclcral, por Santos e pela Victoria, 
para os tres Estados . 

~:As alfandegas em 1894 renderam : 

A de Santos......... 24 .864:0805000 
A da Victoria...... .. 1.480:451$000 
A da Capital Federal. · 93.-180:326$000 

O movimento inclustrial de S. Paulo é mais vivo 
do que o do Rio de Janeiro, grac;:.as á productividada 
dà região cafeeira e á immigração italiana, que ha 
muito para alli se tem encaminhado. Serve- se o pro
gressivo Estado pelo porto de Santos, e sua capital é 
uma cidade em reconstrucção. 

O Districto Federal é o emporio commercial mais 
importante da União, estando tambem, pelo facto 
de ser nelle a séde do governo geral , concentrada a 
vida política da nação. 

/ 



-54.-

Quanto á industria, possue o Districto ,grande nu
mel'O de fabricas de prod.wtos chirnicos, instrunlcn
tos opticos, nauticos, do engenharia, calçado, olea
dos, tapetes, vidro, carruagens, charutos, cigarros e 
tecidos. A renda municipal attinge a perto de róis 
16.000;0008000. 

A setima zona-(Paraná c Santa Catharina)- ex
porta mate, algodão, pinho, ceeaaos,mantciga, queijo, 
moveis, etc., etc. 

A principal exportação do Paraná é omatc, qno, 
examinado na França, Allemanhae Italia, foi consi
derado superior ao chá e ao cafó para os doentes. O 
Paraná conta ta1nbern vastos pinheiraes, ondo ha 
arvores de 36m de altura o do 1'" 50 á 2"',de .dia
Inetro. 

Nos Campos Gcraes tem so des"nvolvido a criação 
de carncu·os Halllbouillct e Merinos. 

E1n Santa C;\t.barina,onclo a exportação do cere3,c~, 
manteiga, fructas em calda,;, qw•ijos, etc. ,pa:·aly::;ou
se depois da revolta de 6 de Setembro, na colonia do 
Grão-Pará, começou-se a plantm· a rarnie,que obteve 
já na exposição ele Anvers u•ua medalha ele ouro e 
foi julgada superior a qual1uer outra, 

Henderam em 1894 as }clfande!;aS : 

A deParanaguá: 734:841$000. 
A do Desterro: 1.478: 40!5S000. 
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A oitaDa .~ona, (Rio Grande do Sul), tem sido tra
balhada por uma guerra civil, ha tres anno.s, a qual:;;(, 
terminou em Outubro deste anno, graças ao general 
G a lvão, delegado do Governo d} Dr. Prudente de 
Momos; tem tido pois esse rico Estado seu movi
men:o commer.-cial o industrial . embaraçado. 

E' entrohnto a região em que a polycullura está 
estabelecida, e em que a inicialivaindiviclualclo irn-
migrante europeu majs se tem accenluado. 

Seus principaes productos de exporta<; ao são o 
xaeque (carne secca), sebos, couros, chifres, gnano
animal, ossos, rnatte, lãs, charutos, vinhos, fructas 
mn conserva, e cereaos. 

As suas alfandegas renderam em 18\H: 

Porto Alegre ....... . .. . . 
Rio Grande .... .. ...... . 
U ruguayana. , . .... . ... . 

Total ... . . . ............ . 

7.671:4JGSOOO 
6.21!'l : 7Cif\:IOOO 

605 :050ii0UO 

A nona zona, (l\1inas Gcraes), exporta pelo hio :lc 

Janeiro ; cafó e fumo emrgrande quan tidade, algodão 
bruto, ferro, ouro, d iamantes, bois , porcos , carnoi
r of4 ., etc. 

Seis. companhias estrangeiras exploram o ouro
em Minas e são : 

.A St . J ohn d'Elrey gold mines limited. 
S é !e em Londres, capital 6.388 .000 1rancos. 
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Santa Barbara gold mines . 
Sóde em Londres, cap . 1.515.000 francos . 
Pitanguy, cap. 631.000 fr. 
D. Pedro Northd"Elrey, cap. 3 .196.000 fr . 
The Oul"o Preto gold mines, cap. 10 .000.000 fr. 

Compa,qnie eles mines dor de Faria. 
Séde em Paris, cap. 1,800.000 franco. 

A ronda média annual da exportação de Minas 
arrecadada tem sido de dez mil contos e no exercício 
financeiro de 1893a receita subiu a 21.998:914:H83, ve
rificando 6 thesouro estacloal um saldo elo ró is 
9.199 :258$3;)<1. 

A industria pastoril, fonte elo riqueza dessa re
g ião, r1ue pela variecl11de de seus produotos pode 
viver sem o concurso de qualquer outro paiz, vai 
.em. completa decaclencia, tanto gue a representa
çiío m in eira n o Congress o <pliz taxar fortemente o 
gado do Rio da Prata. 

Ess:-t taxa foi ropellicla ; é provavel pois que por 
largo tempo desappareçado nosso mercado o gado 
mineiro. 

_.1 dectma zona, (Goyaz e ?11:atto Grosso central), é 
composta de vastos territorios, em que abunclão 
riquezas naturaes de todo o genero; mas estas ri
quezas muito pouco aproveitadas têm s ido . Seus 
terrenos fertiHssimos produzt'lm borracha, cacáo, 
baunilha, fumo, café muito clesenvol vi do, m u itas os-
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pocies selvagens do uvas. Goyaz exporta fumo muito 
apreciado, o o sou gado bem corno o de Matto .Grosso 
costumava vir, invernando em Minas, á Capital 
Federal. 

Diz um coinpotento que ninguem póde calcular o 
numero de bois criados no planalto de Goyaz, ca
beceiras dos innumeros rios que de saguão no Prata, 
Amazonas, Araguaya, e S. Francisco; e so fosse 
possível aproveitar-se a sua matança em xarquea
:l.ns iguaos a de Sybilles em Matto Grosso, que 
contém mais de 200000 cabeças de gado bravio, só 
Goyaa seria capaz rie f ornecer carne secca ou pre
parada ao Brasil inteiro. 

A alfandoga de Cornmbá arrecadou em 1894 
- 1.105:834SOOO. 

No anno do 1895, em dois mezes e meio organi
>'Ou-so nes ta Capital uma Exposição Industrial, sob 
ta direcção de uma commissão presidida pelo Sr. 
Vice-Presiuente da Republica-Dr. Manoel Victo
rino Pereira-. 

A estreiteza de tempo privou muitos estados de 
se fazerem representar, não se podendo conseguin
tementc avaliar completamente a situação das ln
dustrias no Brasil; póde-se, porém, deprehender 
do que apparecou, que o movimento progressivo está 
se operando em algumas zonas, sendo de admirar 
que o Paraná, Santa Catharina e o Rio Grande do 
Sul concorressem á exposição, fazendo melhor fi-
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gura elo que outros est-Jelos não perturl>ados pela 
guerra civiL 

Em trcs cdificios foram exhibiclos os productos 
apresentados-a Escola de S. José, o Cassino e o 
Barracão da Lapa. No primeiw o nume1·o dos ex
positore:s foi de 419, no segundo ele 128, 110 terceiro 
de 13- sendo 1 ela Bahia, 2 de S. Paulo e 10 da 
Capital Federal. 

Na Escola ele S. José f<>ram expcrstos os pro
duetos phannaceuticos e chimicos, perfmnariasl 
vinhos, cm·vejas, xaropes, licores, nguas rnineracs, 
aguardentes, olcos, impressos,<'nc.ardcnaçúes, litho
graphias, calçados de luxo e sortid .. Js para amba:;; 
os sexos, chapéos de Yarias especies, papeis pinta
dos, produ c tos elo terra cóh, phos phoros, marrno
res, sal, fumo, café, colla, sabã·.' , velas, biscoitos, 
massas alimentíc ias, fa rinlns, b a nha r e finada, cho
colate, herva maLt0, assucar, cera1nica em geral, 
Yidros, lonçn, scllins, telhns, tijolos,ferro esrnaltádo, 
folba, al'runc, ciruont.os, tnosaico~~, pyritcs feerugi
nosas, arsenicaes, antünon.io etc. 

A Capital Fedoral foi a que mais se destacou, 
seguindo-se S. Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Minas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Santa Ca
tharina, Espírito Santo, Alagôas, Pará e Para~ 

hyba do Norte pouco expuzeram nessa secção. 

J:\o cAssDCo-exhibiram-se tecidos de algodão, 
lã, linho, seda, de juta (S. Paulo), de p:·ta (?ará), 
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de crina ,;egetal (Hio Grande), artigos para medis
tas, gorgorões e chamalotes (Districto Federal), ren
das, camisas, meias, luvas, chapéos, joalharia, 
ourivesar~a, mobilias escolares completas, mobi
li»s ele luxo para habitações, espelhos, moYeis de 
madeiras do paiz, etc. 

"\.inda a Capital Federal levou a palma sobre as 
outras circumscripções, seguindo-se-lhe em fabricas 
do tecidos o Estado do Hio de Janeiro, Maranhão, S. 
Paulo, Hio Grande, Pai·aná, Bahia, Minas e Pará, 
que só teve um expositor. 

~o RI.RR.1.c.iiô DA LAPA-a Capital Fede1 ai teve 
10 expositores, S. Paulo 2 e a Bahia"!.. Constaram 
os objeetos apr,;sentados de alambiqu s para aguar
dente, machinas para café, mandioca, carros, wa
gons, wag.)netes, boncLs, etc. 

Cómo dissemos, o pouco tempo de que dispoz a. 
commissão para organisar a exposição arredou do 
cc1·tamcn muitos concurrentes; o quo se apresentou, 
porém, mostra muito mais do que na Exposição d0 
1875, tambem 1\ealisada na Capital. 

Continuamos porém a importar em larga escala 
do estrangeiro até generos.de primeira necessidade, 
'luo~o Drasil p6dc produzir e já produziu. 
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O porto do H.io de Janeiro recebeu no anno de 
1895, conforme o retrospecto do Jornal do Com
mercio, os segu1ntes generos : 

Agua-raz . .. . .. . 7082 caixas 
Alcatrão . . .... . . 1359 barricas 
Alfafa .......... 19"1. 784 volum es 
Arroz . ... . .. .. .. 1.198 .430 saccas 
Azeite doce ..... 28639 caixas 

(( (( 123 barris 
Bacalháo ...•... 66.052 volumes 

(( 76.541 caixas 
Banha ....... . . . 71.688 barris 

(( 7.357 caixas 
Breu . •... . ...•. 15.954 barricas 
Canhamaço . ... . 1126 volumes 
Carvão de pedra 462.742 toneladas 
Carne secca. .... 56.873.850 kilogrammas • 
Chá da india .... 123.255 )) 

Cerveja ......... 54.263 caixas 
Cimento . ....... 138.810 barricas 
Farello do Hio 

da Prata .. .. . 52.204 saccos 
Farinha do trigo 437.609 barricas 
Genebra .. ... . .. . 28.37,1 caixas 

('") Do Rw Grande vieram apenas 527 . 510 kilogrammns. A 
Noxpot.·tação foi de 7 .89±.040 k 0

• . 



Gorduras ...... . 
)) 

)) 

Keroscne •.....• 

Manteiga •..•... 

Massas alimen-
tícias ........ . 

·Milho do Rio da 
Prata .....•. ,b.. 

Phosphoros ..... 

61 

7. 740 pipas 
4.151 quartolas 

729 barris 
288.180 caixas 

68. 182 caixas 

24. 986 caixas 

919.766 saccas 

25.864 caixões 

Pinho Sueco .... 27.637 6/12 duzias 

pés Pinho americano 

Pinho de pé .... . 

De resina ..... . 

Sal. ........... . 

)) 

Toucinho ameri-
cano ........ . 

)) 

Velas de compo-
sição ........ . 

V1nhos ...•..•. 
)) 

)) 

28.623.588 

5.523.712 

21.844.341 

24.417.327 
17.486 
13.400 

57.754 

4.690 

4.981 

7.574 
1.093 

17.860 

pés 

pés 

litros 
toneladas 
saccos 

barris 

meio barrris 

caixas 

quarto las 
barris 
caixas 
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GE)l"EROS KACIOXAES 

Algodão em rama 131. 265 
Assucar... .... . . 1. L92.952 

fardos ·~ 

saccos. 

Emquanto a importação foi a que acirria vai ex
posto, a exportação por este porto cifrou-se em café, 
no total de 2. 763.727 saccas, de GO ldlos cada uma 
sendo as entradas de 2. 853.907. 

(•) O algodão om rama ~ugmentou em 1895, em cerca de 
10.000 fardos mais do que em lS'H, o quo é lisongeiro para nós. 



Movimento do porto do fiio de Janeiw 
de 188G a J8ü5 

Entr;:ula~ 1le longo curso S:u.ltltlas 1lc longo cut•so 

--------------- -
A'K}'iOS NAVIOS TO.NBLADAS ANXOS N.&.VIOS I TO><JOILADAS 

1886 1.232 1. 3õ9. 993 183G 1.037 1.230.4-13 
1887 l 102 1. 235.292 lb87 82-l 1.0 l7 875 
1888 1.196 l..W5 410 1888 1.072 1.407.239 
1889 1.376 1.275.527 188\J 1.181 1.163.316 
1800 l.&:>G ] 842.513 1890 1.150 1.672.650 
1891 1.680 2.287. 91~ 18~1 1 387 2.088.3)1 
1892 1.:379 J.gl~.517 18~2 I 187 l.85tUl·17 
1893 1.3(17 2.0Gl.29l 1893 1.218 1. 024 . 449 
1H94 1.207 1. Cf20.127 1894 L1g2 1.778 834 
1895 1.101) 2.2-13.103 1895 1.327 ~.l:l6.474 

Enh•ftdas por cabotagctu. Sabidas J)or ca.botagern 

------------- -----------
t I! 1 ~ 

------=-----
1.347 189.487 18861~ --;;; 1.500 -570.fJ87 1886 13.96 661 

1887 578 025 
1888 475 671 
18'39 39'& 638 
1 8~10 -J38 652 
1891 547 766 
1802 413 934 
1893 371 712 
18ll4. 391 555 
1~9;) 431. 921 

1.203 .502.45'2 1887 833 G78 1.5\l 6f>O.t308 
1.146 560.~38 1888 685 G9.-l 1.379 688.141 
1. 030 5'20 372 1889 521 68H L 204 602.527 
1.0\10 U]3.730 189U I --92 73ô 1.328 738.462 
1.313 765.03] 1891 503 888 1.481 968.407 
1.317 ;97.057 18!!2 .-J72 967 l.43U 920.635 
1. 083 653.244 18931372 801 1. 173 77-i 641 

1 . ~~.>.81 7
:;g,s

3
_.1.coo7: 18?.-t 378 640 1.018 672.150 

~ "" 1895 440 l.OG; 944 914 8u6 
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Estado da divida externa fundada, em 51 de Dezembro de 1895 

CAPITAL PRIMITIVO OAPITAL AMORTISADO 

-------------------- Circulante 
EMPRESTIMOS Nominal Real Nominal Real 

nominal 

f, f f f s. d. f, 

l!:mpresitmo de 1883 a ven-
cer-se 1922 .. . , . .... .. .... 4.599.600 4.000 .000 947.000 749.686- 5-0 3.652.600 

Emprestimo de 1888 a ven-
oor-se em 1925 .. .. ........ 6.297 .300 6.000 .000 637 .600 488.172-5-0 5.659.700 

Emprestimo de 1889 a ven· 
cer-se em 1945 ....... . ... 19.837.000 17.213 500 634.600 628.414- 17-6 18.952.400 

30.733.900 27.213.500 2.469.200 1.866.273-7- 6 28.264.700 
-





Taxa média mensal do cambio sobre Londres nos ultimos cinco aimos 

MEZES 1895 1894 1893 " 189~ 1891 

Janeiro., .. . ............. . .... 10.43 d. 10.07 d. 13.31 d. 12.30 d. U.78d. 
Fevereiro ................ . . .. 9.30 d, ~.64 d. 18.25 d. 12.06 d. 19.3! d. 
Março ...................... 9 63 d. 9 69 d . • 12.63 d. 11 75 d. 18.62 d. 
Ab1·il ......................... ·9.47 d. 9.86 d . 12.20 d. 11.50 d. 17.69d. 
Maio ....... . ..... . ........ . .. 9.16 d. 9.47 d. 11.16 d. 11.12 d . 16.56 d. 
Junho . ....................... 9.55 d. 9.25 d, JO.Gl .d, 10 84 d. 17.59 d . 
Julbo ......................... 9.66 d, 9.25 d, 11.25 d. 10.22 d. 16.56 d . 
Agosto ....... .. ............. 10.66 d. 9.28 d. 12.06 d. 10.53 d. 15.81 d . 
Setembro ................ . .... 10.70 d. 10.88 d. 11.62 d. 12 31 d. 15.34 d . 
Outubro ...................... 10.21 d. 11.84 d. 10.62 d. 14.41 d. 15.41 d. 
Novembro ................... 9.38 d. 11.57 d. 10.86 d, 12.~1 d. 12.96 d. 
Dezembro ..... . ............. 9.16 d. 10.72 d. 10.19 d. 13.38 d. 12.09 d. 

-
Média do anno .............. 9.90 d. 10.09 d. 11.56 d. I 11.9Jd. I 16 .33 d. 





Rendas arrecadadas pela Alfandega do Rio de 
Janeiro no anno de 1895 

MEZES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ.\0 TOTA.ES 

J,anoir?·· ... ..... 10.025:295$000 10:219$000 11. 314 : 9418000 
lt evoretro ... ..... 8.192:525$000 10:266$000 9 .148 dJ938000 
Março .. . .. . ..... 9. 808' •1918000 7:6108000 1 o. 615' 5308000 
Abril. ....... 9. 868 ' 883$000 16:044$000 11. 632 ' 4898000 
~!aio ............ 9.239:176S000 25:9808000 11. 082: Bc"ôSOOO 
Jl.tDhO •••. .• , . . • . 8.112:458$000 19:2158000 9. 276: 259~000 
Julho ........... . 7 . 967' 664$000 23:148$000 9 . 093: 230 000 
Agosto .......... 7. 960' 934$000 28:9518000 8 . 363' 3688000 
Setembro . ... .... 6. 690' 355$000 35 :715$000 7. 02-1: 32•1$000 
Outubro ...• .. . .. 8. 3•16' 300$000 24:3638000 8. 764' 7248000 
Novomb1·o . ... ... 7. 741:2808000 12:3618000 8 . 068:494$000 
Dezembro ....... 9.088:0148000 29:0346000 9. 453' 7388000 

103.291:3758000 242' 0096000 113.838:8758000 

1894 ...•. " 92 616' 8418000 8. 333, 3I5Sono 102.195:9928000 
1893 ........... 1')5.409:7678000 6. 079:8808000 100.000:5698000 
1892 • • • • • • ••.•. &1.394:2018000 5. 692:565$000 90 .333 ' ~318000 
1891 ........... 71.149: 8498000 7. 391: 0008000 80.521: 28281)()0 
1890 ........... 50.157' 4018000 7. 807 '6098000 60.648:289$000 
1889 ........ . .. 48 .L'47:325SOOO 6. 9~8:8648000 55.896: 1808000 
1888 ...... . .... 41.850: 4WHOOO 6. 633 ' 8838000 48 . 483:8238000 
1887 ... . 88.726' 7308000 6.205:4378000 45.~32:1678000 
1886 ........... 36. 591 ' 7368000 6. 509' 8608000 43. 101 ' 3868000 
1seõ ........... 88:130:2888000 7 .198 ' 37 36000 40.329:6618000 
1884 ...... ..... 33.336:3.'xlSOOO 6. 961 ' 4758000 40. 287' 8888000 
1883 ........... 33 .261:4748000 7.915:396SOOO 39.176:8708000 
1882 ........... 32.991 '0078000 5.021: 8195000 40.013:7268000 
1881. •....• 32 .316' 1298000 9. 256 '227 sooo 41. 691' 3568000 
1880 ........... 33.319:8258001 9.531:170$000 42. 850' 9958000 
1879 .... .. ..... 31.954: 9978000 9 . 800: 327$000 41.755:3248000 

mal·tti~6~~!i%~e~.8~-:C~b~~~~ ~: ~Wa~~~~~~ â:P~T~0J!~5~d~ia:;~~ 
restituições. 





Rendas arrecadadas pela Recebedoria do Rio de Janeiro 
no anno de 1895 

MEZES I 1895 1694 1893 1892 1891 

---
890: 434HOOO 705: 3068000 71J2:Sil2SOOO 758: 0848000 

1. 75b:858SOOO 1. 351;8758000 1.571:4008000 ~. 053: 6998000 
797: 1248000 461:3918000 735:2848000 820: 79gj!000 
823:4~000 758:3178000 8. 500:4028000 8.237: 
685:585HDOO 645: 584!1000 1.042:2388000 641: 
671:2808000 696:2368000 657:5358000 573:905[1000 
9-13:5338000 731 :9'388000 1.191:1788000 9l0:938SOOO 

1. 79\J:MOHOOO 1.673: 12.98000 1. 470:0358000 1.874:715~ 
730:269HOOO 839:6988000 875:7941000 748:751 o 
705:7 428000 1.866:7918000 3.~4:912 000 8.886:8698000 
700:6908000 597:8948000 785:6588000 629:1615000 
718:1628000 884:4488000 558:8878000 703:1898000 

11.221:5688000 111.132:6018000 115.976:3628000 116.335:7418000 I 19.9tl2:232SOOO 





-75-

SoMMARJO.- Estradas de Ferro. - Telegrapbo. -Ool'reio. - Nave
gação. - Immigração. 

Possue a União em trafego, segundo o relatorio 
do Sr. Ministro da Viação,de 1895, nove estradas de 
ferro com uma extensão de 2.825.293 kilometros, 
representando um capital, gasto até 31 de Dezem
bro de 1894, de257 .674:9368793, como se vê do qua
dro abaixo: 

Estrada~~ de Ferro Data da !naug. Et»t. (Kil.) Capital 

Central do Brasil...... 1858 1.164,229-150.854:3288785 
Sobt·al............. ... • 1881 216,280- 4.476:1508775 
Ba\urité............... 1881 244,820- 11.200:7108100 
Prol. da E. F. da Bakla. 1881 383,HO- 20.756:142R566 
Central de Pernambuco 1885 89,210- 28.036:615$946 
Paulo Affonso. • . • . . . 1882 116,000- 6.454,9638484 
Rio do Ouro........... 1883 36,914= 2.188:000ff536 

2.825,293 257.67419368793 

Entre a receita e a despeza d'essas estradas veri
ficou-se um deficit de 11.118:48111029 até 31 de 
Dezembro de 1894. 

Das estradas subvencionadas pelo governo e não 
subvencionadas estão em t:raíego as seguintes : 

Estradas Estados Kilom. 
Natal a Nova Cruz Rio G. do Norte 121,000 
Conde D'Eu Parahyba...... 141,000 
Recife ao Limoeiro Pernambuco... 96,045 

>> a Palmares >> • • • • • • • 124,739 
Ribeirão ao Bonito >> • • • • • • • 26,000 
Central de Alag.ôas Alagoas... . . • • 88,000 



Estrarfas 

R. da Assembléa 
Bahia a Alagoinhas 
Ramal do Timbó 
Central da Bahia 
Tram Road Nazareth 
Central de Macahé 
Barão deAraruama 
Carangola 
St Eduardo ao Cachoeira 

76-

Estados 

)) 

Bahia 
)) 

•)) 

)) 

Rio de Janeiro. 
)) 

Rio de Janeiro 
E. Santo ..... . 

Cant. e ramal do R. Bonito R. de Janeiro. 
Leopoldina Minas ....... . 
Ramal do Sumidouro R. de Janeiro. 
Norte )) .... . 
Príncipe do Grão Pará 
Corcovado 

» ..... . 

Dist. Federal.. 
Bananal, Rio de Janeiro 
Minas e Rio S. Paulo-Minas 

~
Ribeirão Preto a~ 

Mogyana Jaguara e ramal S. Paulo e Minas 
de Caldas 

Jaguara a Catalão ............ . 
Paran:i (Paranaguá a Curityba)Paraná ... . 

(Prolongamento )Idem ..... . 
D. Thereza Christina Santa Catharina .. 
Santa Maria a Cruz 

Kilom. 

62,000 
123,340 

83,000 
312,000 
65,000 
44,000 
27,000 

223,956 
1,659 

327,000 
381,201 

92,772 
45,340 

3,760 
3,135 

28,000 
170,000 

270,594 

101,733 
111 ,000 
279,519 
116,340 

Alta Rio Grande do Sul. 160,400 
Rio Grande a Bagé 
Quarahim a Itaqui 

)) )) » 283,000 
)) )) )) . 175,500 
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lia muitas linhas concedidas· e em estudo, que 
não damos para não avolumar este trabalho. 

A rêde telegraphica da União, que em 1890 era do 
10,755 kilometros de extensão, com cerca ele 19,000 
kilometros ele fios coneluctores, elevou s e no corrente 
anno a perto ele 17.755 kiloms., com um desenvolvi
mento do fios coneluctores superior a 36.0.00 kiloms. 

A receHa elas linhas elo governo, quo em 1890 foi ele 
2.042:755$102, em 1894 attingio a 3.693 :600$484. 

O serviço do correio em 1894 custou ao governo: 
elo pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.859:562$581 
de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.615:46211236 

5 474:96411817 
Tendo recebido apenas .... . . . 3.171:37211960 

A União subvenciona as seguintes linhas do na
vegação ele cabotagem: 

Nomes Linhas 

Lloyd Brasi· 
leiro 

Norte. 

Sul. 

Escalas 

lVictoria, Bahia, Ma
ceió, Hocifo, Oeará, 
Amarração, S. Luiz, 
Belém, Obidos o Ma-

1 náos. 

1Santos,Paranaguá,An-

l 
to nina, S. Fr~ncisco, 
Desterro, Rio Grande, 
Pelotas, Porto Alegre 
e Montevieléo. 

' 



Nomes 

Lloyd brasi
leiro 
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Linhas Escalas 
Intermediaria.{As mesmas viagens da 

linha do Sul e lguape, 
Cananéa o Itajahy. 

Itapemerim, Victoria, 
Caravellas e Canna

Espirito Santo vieiras, Itapemerim, 
cCaravellas. Piuma, Banevente, 

Guarapary, Victoria 
e S. Matheus. 

/Bahia. 

Para o Norte:Estancia, 
S. Christovão, Ara
cajú, Penecto, Ma
ceió. 

Companhia 
Pernambu-

Norte. 

cana. Sul. 

Para o Sul:Ilhéos, Va
lença, Santa Cruz, 
Belmontc , Caravel
las e Cnnnavieiras. 

Parahyba, Natal, Ma
cáo, Mossoró, Ara
caty e Coará. 

Maceió, Penedo e Ara
\ cajú. 

Fernando de Fernando de Noronha. 
Noronha. \ 

Companhia 
Maranhen
se. 

1

1• Linha. 

!
Aracahú, Camocim, 

Tutoya, S. Luiz, Gui
marães, Tury!J.SSú, 
Bragança, Cmtra, 
Salinas e Vizeu. 
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Nomes Linhas 

Maranhen 
se. 

Companhil2• Linha. 

E.çcalas 
Amarração, Camocim, 

S. Luiz, Cururupú, 
Turyassú , Bragan
ça, Cintra, Salinas e 
Vizeu. 

Além destas linhas o governo subvenciona outras 
internas, como : 

OLloyd,a Ama.zon Steam Navigation &C•., a Nave
gação L agôas Manguaba e Norte, a Companhia 
Pernambucana, Empre,za do Araguaya, Navega
ção do Rio Parnahyba, Navegação do Tocantins, 
Navegação interna de Matto Grosso, Serviço nas 
barras de Sergipe. 

A immigração para o Brasil diminuiu alguma 
cousa no tempo da revolta; a União, porém, procura 
attrahil-a de novo. 

Ainda ha pouco firmou-se o tratado com o Japão, 
e é de crêr que a população activa, intelligente, d'a
quelle paiz adiantadissimo venha collabor;J.r com. 
nosco, que só de braços validos carecemos. 

No anuo de 1894 deram entrada pelos portos de 
Santos e Rio de Janeiro 63.294 immigrantes, assill). 
distribuídos : 

Porto do Rio de Janeiro. • . . . . 33. 733 
" de Santos.............. 29.561 

Os do Rio de Janeiro vieram em 289 vapores de 
diversas companhias, sendo : francezes 115, inglezes 
78, allemães 50, italianos 44, portuguezes 2. 
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Predominaram os immigrantes de Lisboa 9.871, 
Genova 9.606, Napoles 2.936, etc., ficando na Capi
tal 16.488, indo para S. Paulo 11.989, para Minas 
1.511 e para o Rio 706 I 

Além destes, om nove vapores inglezes e ameri
canos entraram de Genova e Leixões 4.276 italianos 
para Minas e 378 portuguezes. 

Em Santos entraram 32 vapores com 29.561 im
migrantes, sendo: italianos22. 753, hespanhóes 3.092 
e 3.051 portuguezes. 

No Porto da Victoria 20 vapores deixaram 3.904 
immigrantes, sendo 3.154 italianos. 

Su:uMARIO.-A f6rma de governo pela Constituição .-Força publica.
Orçamento geral.-Instru'cçtto. 

A Constituição da União é modelada pela dosEs
tados-Unidos da America do ~arte, adaptando o sys
tema chamado presidencial. 

Compete ao Presidente da Republica: 

· a) Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis 
e resoluções do Congresso ; expedir decretos, ins
trucções e regulamentos para a sua fiel execução. 

b) Nomear e demittir livremente os ministros de 
Estado . 

e) Exercer ou designar quem deva exercer o com
mando supremo das forças de terra e mar dos Esta
dos-Unidos do Brasil, quando forem chamadas ás 
armas em defesa interna ou externa da União. 
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d) Adminisu·ar o exercito c a armada e distribuir 
as rcspcctiYas forças, conforme as leis fcderaes e as 
necessidades do Governo Nacional. 

e) Provee os cargos civis e militares ele caractev 
federal, salvas as rostricções expressas na Consti
tLtiç:fLo. 

/) Indultar e commutar as penas nos et•imes su
jeitos il jurisdição federal, salvo nos casos previstos. 
na !oi. 

g) Declarar a guerra e fazer a paz nos termos con
signados na lei. 

h) Declarar immccliatamente a guerra, nos casos. 
de invasão ou aggressão estrangeira. 

i) Dar conta annualmente ao Congresso Nacional,. 
inclícando-lhe as providencias o reformas urgentes, 
em mensagem quo remetterá ao secretario elo Se
nado, no dia da abertura da sessão legislativa. 

j) Convocar o Congresso extraordinariamente. 

k) Nomear os magistrados fecleraes, mediante pro
posta do Supremo Tribunal. 

l) )íomear os membros elo Supremo Tribunal Fe
deral e os ministros diplomaticos, sujeitando a 
nomeação á approvaç.ã<:4do Senado. 

Na auscncia do Congresso, designal-os-ha em 
commissão, até que o Senado se pronuncie. 

m) Nomear os domais membro;; do corpo diplo-· 
matico o os agentes consulares . 

A. BRADDÃO O BRASJL 
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n) lVIanter as relações com os Estados estran-
geiros . 

o) Declarar, por si ou seus agentes responsaveis, 
o estado de sitio em qualquer p0nto do territorio na
cional, nos casos de aggressão estrangeira ou grave 
com moção intestina. 

p) Entabolar negociação" ülternacionaes, celebt·a.r 
ajustes, convenções e trata.dos, sempre ad -refer~n
dum do Congresso, o approvar os que os Estados 
celebrarem na confol'lnidade da lei, submettenclo-Oil, 
quando cumprir, á autoridade do Congresso. 

O poder legislativo é exercido pelo Congresso ;'\a
cionai, com a sancção do presidente,e compõr.l-se de 
duas camaras, a dos deputados e a dos senadores. 

Ao Congresso cumpre lixar a despeza n orçar a 
rccc;ta,autorisar emprestimos.legislar sobre a divida 
publica, regular a arrecadação e a distribuição das 
rendas federaos, etc. 

Os ministros de Estado não pociem comparecer 
ás sessões do Congresso ; só se communicam com 
ello por escripto,ou pJssoalmento por intermedio das 
commissões. 

Não são rosponsaveis pelos con~elhos que dão 
ao P1·esidentc da Republíca. 

A fót•ma de governo presidencial , em que tão lat.a11 
attribuiçõcs cabem ao chefe do executivo, tetn como 
barreira: aos desmandos desse chefe a lei da respon
sabilidade e a temporariedade de suas funcções. 
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E' um systema muitíssimo delicado, transfor
mando-se em absolutismo logo que falhe a res
ponsabilidade. Entretanlo é aquelle em que mais 
facilmente e mais rapidamente se póde fazer o beJU. 

O exercito brasileiro consta de 20.487 soldados, 
divididos pelas armas de engenharia, ar~ilharia, ea
vallaria o infantaria. 

Acha-se <'lrmada a artilharia de canhões K.rupp, a 
cavallaria de carabinas Winchester e a infantaria de 
espingardas Comblain. 

O corpo da armada consta de um a1mit·ante, dous 
vice-almi:ç-antes, dez contra-ahnirantes, dezoito ca
pitães de mar e guerra, trinta capitães de fragata, 
sessenta capitães-tenentes,cento e setenta e cinco pri
nleiros tenentes, cento e sessenta segundos tenentes, 
além ele guardas-.-:narinha, corpo de saude, corpo ele 
machinistas navaes, corpo de fazenda, batalhão naval 
com. mil praças e corpo de marinheiros nacionaes, 
que deve constar do 4.000 p r aças, mas incompleto . 

A força armada naval compunha-se de nove en
couraçados, dous navios de instrucçào, cinco cruza-· 
dores, dezenove canhoneiras, quatro patachos, dous 
vapores de guen"a, dous rebocadores, oito torped~aE" 
e lanchas a vapor. 

!.'Iuilo soffreu essa esquadra com a revolta de ~ de 
Setetnbro; conta entretanto com o Riachue lo, po<~e
ll'osa rnachina de guerra, o ruernoravel Aquidaba.n e 
algumas torpedeiras. 
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lia cinco arsenaes no Brasil: no Pará, em Pcrn::im 
1uco, Bahia, Capital Federal e em Matto Grosso. 

A força policial da Capital Federal está organisada 
militarmente e deve ter 1A87 homens, sob o com
mando ele um coronel. Trata-se de.orgunisar a guarda 
nacional. 

A instrucção superior é dada na União em duas 
Faculdades de Direito,dc S. Paulo o Hecife, nas duas 
de Medicinas do Rio e Bahia, na Escola Polytechnica, 
na de Minas de Ouro P1·eto, nas Escolas Militares 
da Capital Federal, Hio Grande e Ceará, na Superior 
de Guerra, na Escola Naval, () na Escola de Phar
macia ele Ouro Preto. Ha duas faculdades livres de 
direito na Capital Federal e uma na Bahia. 

Dão instrucção especial o Asylo dos Yieninos Des
Yalidos, o Instituto Benjamin Constant, o Lyceu ele 
Artes e Officios, a Escola Nacional de Bcllas Artes e 
o Instituto Nacional ele Musica. 

Possue ainda a União o Observatorio do Castello, 
diversos museus, bibliothecas, sociedades scienti11-
cas, como os Institutos Hislorico, Polytechnico e dos 
Advogados, a Auxiliadora, da Industria Nacional, 
a Acadernia i\ acionai de Medicina, a Sociedade ele 
Geographia do Rio· de Janeiro, etc. 

A instrucção primaria e secuncl(lria da Capital Fe
deral está sob a inspecção elo governo em parte, e em 
parte é custeada pela Intendencia. Mantém. o governo 
o Gymnasio i'< acionai, Pedagogium. e a Bibliotheca 
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Nacion~l; e n Intendencia: a Escola Normal e a!'õ es
colas do 1· e 2• gl"áos. Além. do Gymnasio ~acio
nai, i n ternato c externato, o governo mantem. o Col
legio Militar. 

Nos Estados a instrucção primaria e secundaria 
nada tem com a L: nião . 

O orçamento geral da Republica liquidou-se em 
1894 do seguinte modo : 

Heceita arrecada .. . . 
Despeza .. ... .. .... . . 

Deflcit ...... .. .•... 

286.593:1958517 
371.175:118$882 

84.581:923$365 

que feita a reducção de 28.200:000SOOO descerá a 
56.:181. !)231!363. 

Pelos c1lcülos feitos pela commissão do or.;a
mento elo senado a divida nacional até o presente é 
de 1.888.475:6675 «Sem entrarem em conta os com
promis os p o r cont1·actos, garantias de juros e 
outr.)s pe;·tcncentes aos outros ministceios. » 

O governo está porém ~armado de coragem, e se 
pePRistir no seu programma de economias e fôr au
xiliado pelo Congresso, desenvolvendo corajosa
mente a riqueza publica, encontrará no augmento 
de matcria tributavel!rocursos para fazer face a tão 
grande encargo . 

LABOH. OMNIA VINCIT. 
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SUl\1:\,JARIO: Os estados, 5icu~ limit!!s,. ~uperticie, capihtes, dd~des 
principaes e população 

A Constituiç.ão adoptou a fórma federativa, :de 
modo que os Estados regem.-se pelas constituições 
a leis que adaptarem, devendo J'espeitar entretanto 
os princípios constitucionaes da União. 

Na divisão foi conservada a classificação do Im
poria, alterado apenas o nome de provincia para o de 
estado e de presidente para o de gove1·nador .. 

O município neutro passou a chamar- se Distric
to Federal . Temos pois àlém deste districto, :.em 
vez das 20 províncias, 20 Estados, de que vamos 
tratar. 

ESTADO DO AMAZONAS 

Lin11i.,es .- Confina com a Guyana Inglcza, He
publicade Venezuela, NoYa Granada, Perú e Bo
lívia, Estados do Pará e Mat.to Grosso. 

Superftcie: 1.897.020 kilornetros quadrados. 

(;;Hnui>: minorado pelas florestas e pelos nos o 
:intenso calor, o clima é quente e hum1do nas tr>rras 
b:>ixas 'c alagadiças, diminuindo progí'essivarnén.
te a h umidade nas terras altas e pedregosas. 
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Popula~iio: actualmente mais de 250,000 habi
tantes. 

Capitoal: Manáos, situada á margem do rio 
Negro, a 18 kiloms de sua juncção eom o Amazo
nas.Possuealguns edifteios publicas, Lyccu, Biblio
theca, estabelecimento de educandos artífices. A sua 
população é de 15 á 20.000 habitantes. 

Cldn.de11 a•rlnci(t&c.!ll: Teil'é ou Ega, Itacoatiara, 
Parintins. 

ESTADO DO PARA' 

Lbuiite .. : Ao N. o Oceano Atlantico c Guyanas 
l•'rancoza, Ilollandoza e Ingleza; á E, com os estados 
do :Yüu·anhão e Goyaz, pelos rios Gurupy e .\ra
guaya; ao 8. com o estado do Mat!o Grosso, pelos 
rios ~. :\Ianoel, Cairary, Xingu e Fresco, a O com 
o estado do Am~zonas. 

Snperficie: E' calculada em 1.149. 712 kilorne
tros quadrados 

Clhua! Quente e humiclo nas terras alagadiças, 
ameno e temperado nas terras altas; reinam febres 
intermittentes á margem de alguns rios o a popula
ção que se dedica á agricultw·aê, em geral, eadia. 
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1Popula~Ao: Mais ou menos 500.000 ha\)ts. 

Capital: Belem, em terrreno baixo e plano, á 
margem oriental da bahia de Guajará, contando 
80.000 habts. 

E' uma d as mais importantes cidades do norte: 
<pos sue edificios publicas, palacio ;do governador, 
e dificado como consta, pelo Marquez de Pombal, 
o theatro da Paz, que é o rnaior de toda a Republi
·Ca. 

Cidades pa•incla•ae li : Alenqucr, Maca pá, Ma.:~ 
zagão, Monte Alegre, obiclos, Santarem, Vigia. 

ESTADO DO MARANHAO 

Linaite~: Ao N. como Occeano Atlantico, desde 
a foz do rio Gurupy até o Parnahyba, a L. com o 
e stado do Piauhy, e o de Goyaz; a O. com Goyaz 
pelos rios Manoel Alves Grande e Tocantins até a 
i uncção com o Aruguaya ; com o estado do Pará 
por uma linha dusde esse limite ás vertentes do 
Gurupy. 

SnJ•erfieie: 41'>9. 884 kils. qs. 

Clinaa: E' saudavel, a r:ão ser nas margens dos 
r ios, nas praias, que circumdam a ilha de S. Luiz 
e a-; bahias S. José e S. Marcos. 
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Popcala!:'iio : 480. 000 habs. 

Capital: S. Luiz, na ilha do Maranhão, com 
27.000 habs, e a estatLla do poeta Gonsalves Dias 
'collocada na Praça dos Remedios . 

Cidades prioeipaes : Alcantara, Caxias, Ca
rolina, Vinnn a , Tury assú, Brejo. 

ESTADO DO PJAUllY 

Lintitc!!l : Ao N. o Oceano Atlantico; ao S. os 
<;lStados da Bahia e de Goyaz, ao O . o estado do 
Maranhão , á L, os estados do Ceará e Pernambuco. 

Sul,erficie; 301.797 kils qs. 

Clhna: Geralmente salubre, haYcndo Io•.,dades 
em que os habitantes vivem até 100 annos. 

Nas margens dos rios e campos alagado~ duran
te o inYcrno, ó endemica a malária. 

Popula!:'iio: 300.000 habs. 

Capital, Therezina. a margem do rio Parnahy
ba com 27.000 habs. 

Seu nome primitivo foi-Chapada do Corisco-de
vido as frequentes faiscas eletricas qne ahi cabiam. 

Poss ue alguns oclificios notaveis e em honra do 
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:5enad0l' S~raiva ha, na praça da Constituição, uma 
columna de marmot·e. 

Cidades prlncipaes : Amarante, Ociras, Par
:->ahyba, Piracuruca, Jaicós, ltarnaraty. 

ESTADO DO CEARA' 

LilnUc!il: Ao N, e a N. E. o Oceano Atlantico, 
á E. o estado do rio Grande do K orle; ao S. o,; 
estados da Parahyba e de Pernambuco, a O. o es
tado do Piauhy. 

!!iupe••Hcie: 104.250 habs. 

Clhna: Quente e humido no littoral, socco e 
quente no sertão. 

So tem duas estações; a chuvosa- inverno- de 
J\.Iarço à Junho, a secca-verão-em todo o resto do 
anno, havendo por veses J'alta absolulacde chuvas 
cltuant~ annos . 

Popnla~ito: 800.000 habs. 

Capital: Fortaleza, e1n planície arenosa que se 
vai elevando da praia em uma declividade de 1'" 

25 pog 100, a 5 kils da ponta do Mucuripe, conta 
27 . 000 habs • 

Cidades princlpaes: Baturitó, Aracaty, Bar-
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balha, bt•eço do senador Alencar, Grato, Marangua·· 
pe, Quixcrarnubim, Quixadá. 

ESTADO DO RIO GHANDE DO NORTE 

Lionites: Ao N. e a E. o Oceano Atlantico; ao 
S. o Estado da Parahyba do Norte, pelos rios Gaujú 
e Pot(l e serra de Luiz Gomes; a O . c NO. o Estado do 
Ceará, pela barra do Apody. 

Supet•dicie: 27.4.85 kilm. qs. 

Clilna: Quente o sadio, appare<:endo periodica
rnente a ,·ariola e o sarampão. 

População: Mais ou menos 300.000 hs. 

Cat>ital: Natal á margem do rio Potengy, di
vide-se em dois bairros, a cidade alta {Natal) e O diR
trictO da Hibeira, que é a parte exclusivamente com
mercial. 

Cid•1.<les priocipaes : Assú, Coará- mirim, 
Martins, S .. José do Mipibú, Caicó. 

ESTADO DO P AHAHYR\ DO NORTE 

Lilnites : O Estado da Parah yba occupa a parte 
mais oriontal_do continente , sendo o cabo B1•anco a 
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sua parte mais salicmte; tem por limites: ao N. ·e m. 
oda a sua extensão o Estado do Rio Grande do :'\arte, 
do me;;;mo modo que ao Sul todo o de Pernambuco; 
a L. o Oceano Atlantico; a K 0., a O. e S O. o 
Estado do Ceará . 

Superficie: 74.731 kilm. qs. 

UliDJa.: Quente e secco, sendo frequentes as 
~huvas. 

Kão ham.olestias endemicas,a nãosercmfebrespa
lustres no interior, após o escoamento das aguas de. 
inverno . 

Popnla.çilo: E' estima da em 354. 700 hs . 

Uo.pitol: Parahyba, situada no alto e na encos
ta de uma collina, é dividida em. cidade alta c baixa, 
possuindo alguns ediflcios notaveis. 

Ultla.tles princlpaes: Arêa, Cajazeiros, Ma.
manguape, Pombal, Souza. 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Li•uites: Ao N. os Estados da Parahyba e Ceará 
ao S. o Estado de Alagoas; aoS O. o Estado da Bahia; 
a E. o Oceano Atlantico; a O. o Estado do Piaub.y. 

Supea•Ocle: 128,395 kilm. qs . 
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Clirua: Em geral saudavel, é quente c secco. 

A topographia consta de uma parte baixa, em al
guns lagares coberta cl& extensas mattas, denomi
nada zona da matta, c de outra alta e n1ontanhosa, 
chamada o sertãc-

Potndaçiio: 1. 000 . 000 de h s. 

Ca1tital: Hecife, com mais de 100.000 hs., é ba
nhada pelos rios Biberibe e Capiberibe, notando-se 
entro os seus lindos bairros o de Hecifo, na entrada 
ela Barra, o de Santo Antonio, S. José e Boa Vista. 

Conta edificios importa~tes pertencentes ao Estado 
e á União. 

Cidades prineipaes: Broj o da Madre de Deus, 
Caruarú, Escada, Goyana, Jaboatão, Kazaroth, Olin
aa, Triumpho. Victoria, Bezerros, Bom Jardim etc. 

ESTADO DAS ALAGOAS 

Limites: ·Ao~. o Estado de Pernambuco; aS E. 
o Oceano Atlantico; aS O. o rio S. Francisco, que 
o separa do Estado ela Bahia e elo ele Sergi po. 

Superficie: 27. 592 kilm . qs: 

Cliruo: Quente e humido, e o solo ainda em. 
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parto coberto de grandes florestas. São pa.lurlosas as 
margens dos rios e o beri-beri apparece esporadica
mente. 

Popnla<9do: 500 . 000 hs . 

«!:apitaS: :Maceió, pouco distante do seu porto do
nominado Jaraguá, com 25 . 000 hs . , possue edificios 
importantes . 

CidadeS~ p r inci p.-.es: Alagoas, Penedo, S. Mi
guel dos Campos, berço do senador Visconde ele Si
nimbú, Porto Calvo, Palmeira dos Indios. 

ESTADO DE SERGIPE 

.iJhni t.,s : Ao ::-;- _ o Estado das Alagoas, pelo rio 
S . Francisco: ao S . o E:staclo da Bah ia, pelo rio 
Real: a E . o Oceano Atlantico; a O . com a Bahia. 

S uper ilicic : 39.190 kilm. qs . 

C lin 1a : Quente e lnunido no litoral, quente e 
secco no sertão. 

Reinam diversas molest ias, entr e as m ais perti
nazes snlientando-se o impaludismo e o sarampão. 

Pop nlaçiio: · 176.243 hs . 

(':apitai: Aracajü, vantaj osamente situ ada para o 
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commercio na margem do rio Cotinguiba, conta 
10.000 hs. 

Cidades prlncipa.e~: Estancia, Itabaiana, La
garto, Laranjeiras, Maroim, Propriá, S. Christovão. 

ESTADO D \ BAHU. 

Lhnite": Confina com os Estados dil Sergipil, 
Alagoas, Pernambuco, Piauhy, Goyaz, Minas Ge
raos e Espírito Santo. 

O oceano Atlantico banha-o a L. ; os rios Real & 

Xingó separam-n'o do Estado de Sergipe, o S. Fran
cisco do de Pernambuco, o Carinhanha c o Verde do 
de Minas Geraes e o Mucury do do Espirilo Santo . 
Cordilheiras o separam dos Estados de Goyaa e Pi
auhy. 

Snper~cie : 4~6.427 kilni. qs. 

CHata: No reéoncavo é quente e humiclo, sendo 
o calor abrandado pela brisa que sopra pelo lado da 
erra durante o d ia, e pela aragem do mar á tarde . 
No sertão ê quente e secco. 

Populaçao: E leva-se a 1.500.000 hs. dos quaes. 
s-ão, como se calcula, analphabe1os 900.000. 

Cap i tal : S . Salvador, à margem da Bahia d<:J 
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Todos os Santos, é a cidade mais antiga do nrasil e · 
compõe-se de dois bairros : a cidade Alta c a cidade 
:Baixa ; o primeiro é o centro ela vida social, o se'-
gundo da viela commercial. 

Conta 123.000 hs . 

Cidades prlnci(taes: Barra do Hio Grande, 
Bom Fim, Cachoeira, celebre pelos seus magníficos 
charutos, Feira de Sant'Anna, Ilhéos, Lcnçócs, 
Santo Amaro, Valença, S. Felix etc. 

ESTADO DO ESPIRITO SA~TO 

Lianites : Ao N . o Estado ela Bahia, pelo rio Mu
cury; ao Sul o Estado do Rio de Janeiro, pelo rio 
ltabapoana ; a E. o Oceano Atlantico ; a O. o Es
tado d e Minas Geraes . Fica entre 18' 5' o 21 • 18' do 
Lat. S. e 1' 40' e 3" 35' de Long. E. do Rio de Ja
neiro . 

S upet•Oc i e : 44.839 kils . qs. 

C liann. : Quente e humiclo nas Yisinhanças do 
littoral , bl·ando para o interior. 

E' geralmente saudavel, reinando o impaludismo 
nas margens dos r ios . 

PoJ••Iaçilo : 820.375 hs. 
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Capital: Victoria, na ilha do Espírito Santo,com 
5.000 hs. 

CJdade .. J>ri•l<'.ipo.é.-;. : AnchiPta, S. :Matheus, 
Conccit;ií.o ela Barra, Cachoeira elo Itapomirim. 

ESTADO DO RJ0 HE J,\JXE1RO 

ILhnitcs: Ao N. o Estado Espírito Santo, pelo rio 
Ilabapoana; ao K. e ~O. o Estado de Minas Geraes, 
pela serra ela :tviautigueira, pelos rio:- Parahybuna, 
Parahyba do Sul, serras Frechoiras , Gavião e Bata
tal; a E. e S. o Oceano Atlanlico : ao S. o a O. o 
Ee5tado ele S. Paulo, pelas serras Paraty e Bocaina. 

ll!h•l•erfieie : 68.982 , ki!s. qs. 

CllrQo. : Quente e hum ido no littoral, doentio nas 
regiões baixas e pantanosas,é saluberriwo nas zonas 
altas. 

Por•ula~ilo: 782.724 hs. 

Capital : Petropolis, na serra da E~;trella, a 803 
metros acima do nivel do mar, é banhada pelo rio 
Pia banha. 

Com edificação luxuosa, ligncla á Capital Federal 
por oxcellente estrada ele ferro o um serviç.o de bar
cas,que do porto de Mauá vem aoda Prainha, na vasta 
c bellissima bahia de Guanabara, Petropolis é a re-

A. BRANDÃO O BRAZlL 7 
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·sidencia de verão do corpo diplomatico, ela maioria 
dos membros do governo e de grande. numero de 
negociantes abas lados. 

Conta entre muitos estabelecimentos importantes, 
como lyceus e collegios de religiosos, algumas fabri
cas de tecidos, onde já se fabricam excellentes teci-· 
dos de seda . 

CJdacles priueipaes : Nictheroy, na margem 
oriental da bahia de Guanabara ou do Rio de Janeiro, 
foi a capital primitiva do Estado até a revolta naval de 
6 iie Setembro de1893,soffrendo da esqnadm g1·andes 
.avarias nas suas odiücações, com o bombardeio que 
durante longos mezes a damnificou. DiYide-se em 
dois bairros : Praia Grande e S. Domingos, e a sua 
1Jittoresca praia de Icarahy, neste batrro, é muito 
frequentada como estação balnearia. 

Conta algumas fabricas e é ligada á Capital Fe
deral por barcas de navegação a vapor. 

Angra dos Reis, Cantagallo, Cabo Frio, Macahé, 
Valença, Vassouras, Parahyba do Sul. Barra do 
Pirahy, Barra Mansa, Rezende, Nova Friburgo, 
Campos dos Goytacazes, S. Fidelis e outras . 

DISTRICTO FEDERAL 

.Lia.Jtes : Ao N. o município de Maxarnbomba, 
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pelo rio l\Ierity e pe lo Pavuna; ao S. e a E. o OceaRo 
Atlantico; a O. o município de Itaguahy. 

Superficie: 1.892 kils. qs. 

CUnuo. : Geralmente 6 salubre, oonsiderando-so 
que as febres de máo caracter só apparecem nc 
verão para os que abusam das fructas, g elados e 
acepipes incompatíveis com a hygiene. 

Popula~ão: 600.000 hs. 

Capital : Rio de Ja n eiro, á margem da bahia do 
mesmo no me , tambcm chamada bahia de Guana
bara, divide-se em Cidade Nova e Cidade Ycllla; 
uma parte em suburbios e lindos arrabaldes. 1 

ESTADO DE S. PAULO 
' 

Lionites : Ao N. o Estado de Minas Geraes ; ao 
S. o Oceano Atlantico e o Estado do Paraná; a E. o 
Estado do Rio de Ja.neiro e Minas; a O. o Estado de 
Mauo Grosso e Paraná. 

Superficie: 290.870 kils. qs. 

Cliona : E' sadio, ao noroeste quente, feio e hl!l
mido ao sul, onde as neblinas e geadas são exces-· 
si v as. 
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O tropico de Capricornio corta o Estado, que se 
estende para o norte pela zona torrida e para o sul 
pela zona temperada. 

De norte a sul a extensão ele terrenos desse Estudo 
é de 148 leguas . 

Popnla~ão : 2.000.000 hs . 

Capltul: S. Paulo, á margem do rio Tamandoa
tehy, a 3kils. do Tietó, aos 23• 36' de Lat. S. e 3• 27' 
do Long . O. do Rio de Janeiro, a 750 metros acima 
do nível do mar. 

Conta mais de 7. 000 predios e edificios de dispen
diosa e beiJa architectura, sondo a sua população de 
60.000 hs . 

Kessa cidade nasceu o poeta Alvares de AzeYedo. 

Cidades p.-incipaes: Bananal, Batataes, Cam
p inas, Franca, S. Sebastião, Santos, Sorocaba, 
Mogy-tnirim, Mogy das Cruzes, Lorena, Taubaté, 
Queluz, Jundiahy etc., etc. 

ESTADO DO PARANA' 

Li-it~•: Ao N. o Estado de S . Paulo ; a E . o 
Oceano Atlantico; ao SO. o Estado de Corrientes, da 
Republica Argentina; a O . o Estado deMatto Grosso 
e a Republica do Paraguay . 

Supea·ficie: 221.319ldls. qs. 
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Clhna. : Quente o humido no littoral,ó muito sau
da vel na região dos Campos Geraes. 

O inverno 6 rigoroso, acontecendo algumas vezes 
a geaaa cobrir o sólo durante dias. 

I-opulaçil:o : 200.000 hs. 

Capital: Cueityba, aos 25' 25' de Lat. S. e 60' 9' 
de Long. O. do Rio de Janeiro, está a 900 metros 
acima do nível do mar, contando13.000hs. 

Cidade-s ~·rincipaelll : Antonina, Guarapuava, 
Morretes, Paranaguá,' Ponta Grossa, Lapa, celebre 
pela heroica resistencia do general Carneiro, etc. 

ESTADO DE SA'NTA CATHARINA 

Limites : Confina na costa. do Oceano entre o 
E. do Paraná ao N. e o do Rio Grande ao Sul; a O. 
com o Paraná. 

Su[terficie: 74.150 luis . qs. 

Clima : Temperado e saudavel. 

Populaçiio : 269.622 habs. 

Capital : Desterro, aos 27• 35' 37" de Lat. S. e 
5' 34' 45" do Long. O. do Rio de Janeiro, conta 
27.000 habs. 

Acha-se na costa occidental da ilha de Santa Ca
tharina e possue alguns cdificios notaveis. 
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Uitladeli principaes: Itajahy, Joinville, La
ges, Laguna, S. Francisco, S. José e Tubarão. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Li10ites : Ao N. ~os Estados de Santa Catharina 
3 do Paraná; ao S. a Republica Oriental do Uru
guay ; a L. a Oceano ; a O. a Hepublica Argentina: 

Superfieie: 236.553 kils. qs . 

Ulilna : E' saudavel, achando-se esse E s tado no 
axtremo meridional do Brasil, sob a acção do tropico 
d e Capricornio, na zona temperada austral. 

No inverno lo ;frio é intenso, cahindo geada mn. 
muitos Jogares ; e o verão tambem se faz sentir com 
iguall'igol'. 

População: 1.200.(00 habs. 

Vaa•ital : Porto Alegre, á margem do do Gua
h yba, com 35.000 habs., possue eclificios notaveis e 
a estatua do Conde de Porto Alegre. 

Cidades ~(U'h•cipo.es : Alegrete, Bagé, Cruz 
Alta, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Hio Pardo, 
Uruguayana, S. Leopoldo, S. Gabriel, Taquary etc. 
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ESTADO DE MINAS GERAES 

Limiltcs : Ao N. o Estado da Bahíu; ao S. 0 5' 

E!>tados de S. Paulo e Rio de .Janeiro ; a E. o Espí
rito Snnlo, Bahia e Hio de Janeiro; a O. os Estados 
de Goyaz , S. Paulo e Matto Grosso. 

Snt»cr·ficic : 574.855 kils. qs. 

~;litua. : Nas margens de alguns rios, entre os 
quaes o S. Francisco,reinam febres palustres, sendo 
porém nas cidades de S. João d 'El-Rei, Baopendy. 
Ouro Preto, Bm' bacena, Diamantina e em outros. 
pontos o clima saluberrimo e tompm·ado. 

••ottnlaçau: 3.500.000habs. 

C»pita! : Ouro Prelo, situada na serra de iguat 
nome, a 1.160 metros acima do nível do mar', na 
bacia do rio Doce, conta 10.000 habs. c é frequen
wmente cGberta de nevoeiros. 

Possue a maior• casa de detenção do Brasil e urria 
Golumlla em hom·a a Tiradentes. 

Ainda existem alguns edificios histor·icos : A casa. 
dos contos, onde foi preso e assassinado CJauclio
J\fanocl da Costa;· A casa dos ouoidores, onde morreu 
Gonzaga, sendo o ediflcio hoje a repartição da po
licia. 

Ouro Preto é o berço de Bernardo de Vasconcellos, 
Bernar·do Guimarães, visconde de Ouro Preto e vis
conde do Serro Frio. 
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Cidades p•·lncipae"' : Araxá, Barbacena, Cam
panha, Diamantina, Curvello, Juiz do Fóra, 1-Ia
rianna, Sabará, S. João d'El-Rei, I3aependy, 
Bagagem, Caldas, Caeté, Cabo-Verde, Leopoldina, 
Cataguazes etc. 

ESTADO DE GOYAZ 

Linl.itcs: Ao N. os Estados do Pará e Maranhão, 
pelo rio Tocantins ; ao S. o Estado de l\fatto Grosso 
e Minas Gcraes ; a O. os Estados elo Pará e Matto 
Grosso, p3lo rio Araguaya; a L. os Estados de Minas, 
Bahia, Piauhy e Maranhão. 

Sup•wficie 714.311 kils. qs. 

Clit11a. : Saudavel na parte meridional, é doentio 
ao :X., manifestando-se a malaria nas margens dos 
rios. 

Popula.~ão : 170. 000 hs. 

Cil.ftltal : Goyaz, situada na encosta de dous 
morros, em um valle pr-ofundo atravessado pelo rio 
Vermelho, cGnta 3.500 hs 

Cidades princiltnes : Bomfim , Pyrenopolis, 
.Santa Cr-uz, Santa Luzia, Catalão, Jaraguá, For
mosa etc. 



- 105-

ESTADO DE i\IATTO GHüSSO 

Lhnitcs : Ao N. os estados do Amazonas o 
Pará ; ao S.E. os estados de S. Paulo e Paran;!t e a 
Republica do Paraguay ; a O. e S. O. a Republica 
da Bolívia ; a L. os estados de Goya~ e Minas Ge
raes. 

l!iu1u~•·ficie : 1. 379.654 kils qs. 

Clhna : Insalubre na região baixa e alagadiça, 
onde ha varias onfermidados como o snrampão, a 
chloro-anemia e impaludismo, sendo essa região 
muito quente. 

No planalto, que conta duas terças partes do es
tado, o ar ó secco, puro e ameno e as aguas puras, 
sendo geralmente saudavel. 

N'essa região, porém, é muito commum o bocio 
ou papo.· ..-

Popula~ão : 70.000 hs . 

Capiita~ : Cuyabá, entre os morros da Boa 11orte 
e ela Prainha é atravessada pelo corrego cl'este nome, 
affluente do Cuyabá o possueedificios publícos, casa 
de Misoricordia e arsenaes de marinha e guerra. 

Cidades pt•incipaes: Corumbá, com alfandega, 
l\latto-Grosso, Poconé, S. Luiz de Caceres. 
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Ele•nentos de ;;eoanetria e tri;;"OIIODJet:ria reetJ
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pressas en1 typo manol', 1 vol in-Su... . . . . . . . . . . 58000 

Curso de h·igouoDiet:ria reetiUnea e espherlea, 
por Timotbeo Pereira... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48UOO 
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i'Woções de Distoria Universal, adaptada ao ultimo 
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Emilia Leal, l vol. in-16 cart.................... 2$000 
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Estado do Brasil, desenhadas por Olavo Freire, texto 
pelo Dr. Moreira Pinto, obra premiada pelo jury da 

!'d~ot,~~ t:~fc~f~c~o~~~i~oe~i;t~~~nd~tiii~ufe~~~~~~~ 
na :fe S. Paulo, etc., l grande vol. . . . . . .. . . . . . . IOSOOÓ 

Geographia geral do Hra11ll, por A. W. Sellin, tra 
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traoo de Abreu .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28500 
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tada, l vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 38000 
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(ilrauunatica. fra.nceza, pelo Dr. Alfredo Gomes, 3' 

edição refundida, 1 vol.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38000 
Bea.ntés de Chn.teanbriand et do theatre elas-

8iqneftoançais, por F. L. Marcou, 1 vo!. enc. 3$000 

Chimica 
Noções de cblul.ica. geral, pelo Dr. Martins Teixeira, 

3• ed ição, l vol................................. 4SOüO 
Noc;.t>es de chhntca. ;norganica, pelo Dr. Martins 

l'eixeii"a., 2' edição, 1 v oi. enc..... . ............. 8$000 

Historia natural 
·\oçi>es de historiia natural e hy;;-iene, organisadas 

de accôrdo com os P.[·ogrammas officiaes) por Felisberto 
de Carvalho, l vol. m-16 cart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18500 

Musica 
Uanticos escolares, pelo DI". Menezes Vieira, I vol. 

caprichosam.,nte impresso em Pal"iz.. . .......... 18000 



CURSO DE INSTRUCCÃO PRIMARIA 
LIVROS DE LEITURA DE FELISBERTO DE CARVALHO 

Prlnlelro Livro de Leitura, ornado de numero""'" 
illustrações, sendo multas coloridas, cart. l$1';00 

Segundo Livro de Leitura, ornado de numeros"~ 
illustraçõea, sendo muitks coloridas, cart. 2$0L 

Terceiro Livro de Leitura, (curso médio das escola < 
primaria), .1 vol.. eu1 S", ornado de numerosas illustraçõfl.~ 
sendo muitas coloridas. cart.. 2$50u 

Quarto Llwro de LeUura, (curliiO superior de leitura 
nas escolas primarias), ornado de numerosas illustraçõe~, 
sendo mnitaa coloridas, 1 vol. ca.rt. t$500 

Quinto Lhrro de Leitora, (curso super10r de leitura 
nas escolas primarias:-este volume é o ultimo da série), 
ornado de numerosas gravuras 1 v oi. em B', enc. 2$500 

&rlthntetiea da tnranela e ~nefrolo~rla, por c . 
Couturier, bacharel em sciencias e lettras, professor de 
mathemat.icas, 1• edição, l vol. em 32 cart. S400 

ltlethodo para o ensino do desenho, por Olavo 
Freire~ curso elementar, 1• e 2• classes, sete cadernos,_q~e 
se vende separadamente, cada um. s;JOII 

Noções IElententares- de Geontetrla Pratica, 
es~rita.s 1e accordo com os programmas das escolas pu
blica da Cpltal Federal, por Olavo Fr.eire, 1 vol. 1$000 

A lllstorla elo Brasil, ensinada pela biographia pe 
seus heróes, por Sylvio Romero, 4' edição 1 vol. in-lo 18000 

<:oração, n"'tav~l livro de educação moral e civica,_~!" 
E. De Amicis, trad ucciio de João llib~iro, I vol. ca.rt. lSOOQ 

Gra:rnuaatlea P a ..-&ufruezn. da lnfanela, (cur~:~o pri
maria, P anno,) por João Ribeiro, lP' edição, com ilJus
traçõe s 1$000 

Geo;;;rapbla-Aitas:, "onte1>do oito mappas, seguida de· 
um lindo esboço chronologicl'· da Historia do Brasil e de 
algumas noções de ccsmogra.phia, dedicada á infancia, 
por C. Couturier, 5• edição muito melhorada, pelo bacb~
rel Alfredo Moreira Pinto, I vol. oblongo cart. l$CYP 

Scleneiás ,Natoraes e Pbyslca.s. ensino sciP~ntiflc,J 
do to. gráo (cursr'l oletoHmtar); escripto de accordo com os 
programma s das escolas da Cap1tal Federal do Brasil, pelu 
Dr. li'elicissimo R. Fer-nandes. 1$500 

Noçõe• da. Vlda. a•ratiea, (Lições de Cousas), 9• edi
ção por Fehx Ferretra, I vol. de 507 pag1nas, Impresso 
e illustrado em Paris, com 200 gravuras . 3$000 
A' venda na. Livraria Classica de Alves & C., á rua de 
Gonçalves Dias n. 46, Rio de Janeiro, e. rua da Quitanda 

•n . . ll. fl: <Paulo. 


