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ARTIGO 

!EXTRAHIDO DAS ACTA·s 

-ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS 

DA SESSÃO DE 6 D~ ABRU .. DE 1837. 

'Determ~na a Àca,déritia ReaÍ das Scienâ~s, que 
:s~ja impresso á sua custa, e debaixo do seu privi-
legio, na -collecção de N oticías ~ara a Historia 
e Geografia das Nações Ultramarinas, o manus-
cripto intitulado Tratado sobre a demarcação 
-dos limites da America Meridional , entre os 
Ministros de SS. MM. Fidelíssima e Catholica, 
'.que lhe ]oi corifiado pelo Ex.mo Snr. Conde de La-
~a~. . .. 

;J,gnac~o Antonio da Fonseca Benevides , 

Ser v indo de Secretario. 
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ADVER TENCIA. 

Tendo o Snr. Arcebispo Patria·rd1a Eleito apresen· 
tado á Academia da parte do Snr. Conde de Lavra-
dia hum Manuscrito intitulado Tratado sobre a 
Demarcação dos Limites na America .Nleridional 
para ser impresso se disso se julgasse digno; com 
muita -satisfação aceitou a Academia este importante 
brinde de S. Ex.~ , e desejando publica-lo com a 
maior brevidade possível, determinou, que se impri· 
misse pelo original ; isto se fez , e forçoso he con-
fessar-, -que demorada ia a impressão por di versos 
motivos at-tendiveis; porêm não podendo o Snr. Con-
de, por motivos independentes da. sua vontade, 
conservar por muito tempo na Academia o original, 
que lhe -confiou, assim lh'o fez saber. Na presença 
de circumstancias tao apuradas não havia a escolhe t' 
senão de duas causas huma, abandonar a idêa da 
impressão ou faze-la rapidissimamente; adaptou a 
Academia este ultimo expediente, e_ julgamos, que 
fez o que devia; porque a importancia dos factos 
contidos no Manuscrito, particularmente os factos 
geographicos, que julgamos serem ainda ,hoje os uni· 
cos, que possuímos d'aquelles vastos e riquíssimos 
paizes, relevará quaesquer imperfei~óes, que se pos· 
sao encontrar na sua impressão. 

' . 
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Imprimia-se pois fielmente o Diàrio da Demar· 
cação dos Limites, e entrcgou-5e logo a S. Ex. ·· o 
Manuscriro: por con~equencia foi só depois de irn-
presso, -qne se pôde tratar- de lhe f,lzer huma revi!'âo 
conveniente: resolveo a Ac::~demia encarreg11r-nos de!'.,. 
t:::~ tarefa na parte astronomica , recommcndando-nos, 
a maior brevidade possível; isso fizemos, e do resul-
t.ado de nossos t.r-abHlhos vamo~ dar a conta devida, 
servindo para desculpa- .dos defeitos, que H! lhes en• 
conrrar, a escacez do tempo empregado, e a.curteza.-:. 
de. nossa intelli&cncia., · · 

é - • 
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REFLEXOES 
A' ce1·ca de alyumas irrt;qu lan'dades , úwdverten-

cias, e ine:raclúlôes, que se encontrão no Di.;frio 
âos Trabalhos da De·ma1'(;açáo dos Limites elos 
D om:inios de P o'r'tuyal e Hespanha na Amer~cf! 
.111eridion d. · 

Nao J{e necessario re·r muitas ·paginas do _prêsente 
Diario para logo se conh ~cer, qu-e a pessoJi encarre-
gadJ de o redigir' era 'mu.i pouco idonca para hum 
.t<ll' mi?ter; p"or q_uanto alem dos grosseiros er (ç>s oi"-
thograplíicog, qn~ no Manusci·.ito se encontr~,râo , e 
qué poderião attribuir-se ao copista, nota-se hum~ 
pessima redacção, descripçôes incompletas e mono-
·to nas, e a terminel@gia empregada nos assl,lmptos 
.scientificos a mais J.:nprop ria_. C a usa por ranto ,gra_,r;· 
.. de pena, e talvez ratva o ver, qüe tendo-se gasto qo 
enormes sommas com as expediçôes, que executárâo 
estes tra~alhos, não houvesse o bom juizo na esco-
lha dos homens ., qu e as devi ao for mar, preferindo-
se GS mais enténdidos nos di versos ramos das ~cien
·cias naturaes, a finJ de que .as cou~as, que ·vissem 
naq r1elles r~motos p :lizes, nos chegassem descriptas 

* 2 
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com mais clareza e exactidão, e os productos natu~ 
raes classificados tão apropriadamente quanto o per-
mittisse enrâo o estado da sciencia. Infelizmente na-
da disto se fez, o que aliàs era obvio assim fazer-se, 
e para maior desgraça causa alguma se publicou des~ 
tes importantes trabalhos, os quaes correcros então 
por seus proprios <lutares, chegariâo mais perfeitos 
~o COT:Jhecimento do publico, do que resultaria maior 
ho.m:a para os Monarchas dos dous paizes, gl:or.ia 
ma.is completa para o~ al.Jtores, e muita mais uüli· 
da.q~ geral. · 

A parte ~stronotr~ica não ha duvida ·, qu.e· foi 
desempenhada o melhor, que era possível n.aquelles. 
tempos, em que a sciencia não possuía os deli'cados. 
meios de observação,,_ qu_e emprega actualmente: por 
isso 'OS factos de obsen:ação merecem unicamente 
aquella coQfian~a, que de tacs meios se pode espe-
rar. 1 

Estabelecido pois o c.oncei'to, que· nos devem os 
faç_tos observados e <IS epqchas, em que tiverão lu-
gar,. nao resta ou.tra causa a fazer' sen5o calcular· 
para essas epochas pelas act~aes Taboas Astronomi-
cas, e pelos Catal:ogos mais acreditados os lugares: 
dos astros e phe_nomenos cetestes enrão observados,_ 
refà~er com estes el'emen,tos perfeitos todos os caku-
J.os-,_ e rectificar com os resul:tados obtidos aquelle.s )-
que se encontrarem no Diario. · 

Tal he o programma geral a d·~senvoiver, de_ 
huma parte do q1.1al apenas podemos tratar pelos mo,._ 
t~v .... os acima ~xpostos, os guaes sorpente nos permit~ 
tirao refazer os lugares de t.odas as Estrellas obser-
vadas, servind-o~nos do Catal-ogQ d_e Piazzi e das 
Ta boas de Refracçóes medias, que vem nos -ultirno!t 
annos do Conhecimento dos Tempos; verifiçar os 
resultados, que mostra o Diario; emendar muitos 



-5-. 

nomes de Estrellas ,'e Constellaçóes, etc. etc.; dei• 
xando para outra occasião, em que tenhamos o tem-
po preciso, o refazer os lugares do Sol, os Eclipses 
da Lua, e dos Satellites de ]upirer, e verificar os 
rcsul~ados do Diario deduzidos destas observações. 

Sendo o objecto d' hum Diario referir fielmente 
· as cousas pela ordem , que succedem, e descrever os 
trabalhos, que se execürão, com in di viduaçâo e cla-
re~a , ver-se-ha, no que passamos a exp6r, que pou-
co se attendeo a isto: com effeito desde pag. 43 até _ 
53 se ncita huma grande confusão de datas; par-
quanto na pag. 43 acha-se o titulo .do Livro, que ha 
de servir para o Diario, aberto com a data de 20 
de Dezembro de 17)2 , o que parece inculcar, que 
os trabalhos da Demarcação começárao neste ~ia; 
porêrn na pag. 4) declarando-se, que habitárâo o 
Campo de Casrilhos desde 2) de Agosto até 23 de 
Dezembro, em que delle sahirão, clevia então o dia-
rio começar no dia 2) de Agosto; mas de que an-
no ? felizmente na pag. ') 3 se declara o anno, e.m 
que começou a Demarcação, porquanto ali se lê o 
seguinte ::=: no dia 3 I ~e descançou, como tambem 
no r: e 2.0 dia de Janeiro de I75'3 == he portanto 
fóra de duvida, que as observações asrronomicas, 
que se achao a pag. 48, 49, 52, forão feitas no an.: 
no de 1752. 

Pag. 48. 

A maneira como estas observações estao regis-
tradas sendo hum pouco confusa, por isso as a pre-
sentamos segundo' o uso dos astronomos. ' 

/' 
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I7P- N~vcmb. -- Alt. mer. app. 

Dia 9-0 . • • • • • t • • 

I r- 0 . 
12 -· 0 .... .... . 

73" 13' o''~ Lat. ? 
74 1 30 - dita? 
74 I) 45' -dita ? 

li- Markab ••••••.• .zp I4 o - dita ? 
I2 - Y do Pegaso, AlgeHib 42 17 o - dita .? 

Estas observações forao feitns com o Quarto de Cir-
culo ào P. Panigai, e -devem corrigir-se de 23' 5'3"5'· 
• NB. Não s~ pode concluir immédiarámenre des-

ta observação a Latitude, porque não se decla ra· se 
a correcção acima, que ·prova-velmente he o erro de 
colima~ão, he additiva o.u subtrac tiva.' ; éom tudo 
pelo que se diz mais abaixo a respeito da Altur'a elo 
Monte Casrilhos ser de 30 wezas, se ~conclue, que 
a correcção he subtractiva; porquanto os 'angu·los da· 
Base medida tendo sido observados com o mesmo 
Q1adrante, só diminuindo-lhes a dita corn:c ~ã-o, he 
que p'oue achar-se a dita Alt,ura, o que facilmente 
se pode verifica.r, usando dos seguintes dados 

A::::: 4° 241 6'1,5; E:::: 5° ·11 6' ' ,í; C::::: oo n'o'',o; l'ase::::: 48 .toezas 

donde se deduz Alt. = 29 ,943 ou -prox. = 30 toézas. 
Se pois o erro de . colimação h e s-u btractivo, tee 

remos 
Lat. pela Alt. mer. de ~1:arkab- 34" 18' 42'' S 

d. ~ d.' de Algenib- 34 20 r S 

Pag. 49· 
As Alt. Corresp. do dia 16 de Novembro de 

179'2 dão 
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· M .. D •. .Inco_r. == u 11 57' r.o", 6 

He. possível que· o resultado das Alt. Corresp. 
do dia 17 seja exacto; mas as epochas correspon-
den tes da tarde farão horrivelmerite copiadas no 
Di ario , e nada se pode dellas concluir. 

A Alt. mer. do Sol do dia 16 não se sabe de 
qual lhnbo foi : o· err9 de ~olimação líe de .suppor ,> 
que seja _o mesmo da pag.~ 4~L'. _ · .. . J • •. • • 

~·a indicação dos gráos _lia o erro typ.ogra_pl]ico, 
de r ern lugar de o; e. o syt~1bplo ~e ]upit~r, q,ue h~ 
7,t. está indi.cado EOr. erro pelo algarisnw 4· : . 

•', 

'. 
I7')1i'- Dezernbr9 -:AI~. mér. app. 

Dia 26- Aldebaran 40° 4' o''- Lat. 34° 22' 43 11 S 
d. • - Rigel ' ••. • 64 32 o -dita 34 22. 43 S 
27- 0 ..... 79 3S o -dita ? ....,_ 

NB: Se o QtJarto de Circulo foi guardado e con-
duzido com cuidado · na viagein, he provavel ;·que o 
erro de co li mação fosse ~ mesmo , c neste caso as 
Latitudes obtidas pela ooservação das Estrellas se-
r~o as q u.e· acima -referimos; 

Pag. 54· 

175'3- Ja·neiro- Alt. mer; app. 

Dia 6·- 0 ........ 78• 35' 4511 
- Lat.-? 

7- ·0-: ........ . 78 27 45' dita -? 
8 -; ~0. ,, .. 78 19 30 - di ta- ··? 
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Oe~tas observações concluirao, que era a Lat. med. 

34 .. 30' )2'' S. 

Pag. 5'5'· 

De todas as observações de Alt. mer., que se 
encontrão desde pag. 57 até 78' não se podem de-
duzir com çerteza as Latit,udes dos lugares, porque 
falta conhecer o erro do Instrumento, como expres~ 
samente se declara no fim de pag. )7 ; porêm como 
em todo o Diario desta primeira partida náda se diz 
sobre a determinação deste erro, çonti nua remos a 
admittir forçadamente, que o erro de colimaçao 
==-23' 53", S, por consequencia as Latitudes de-
duzidas até pag. 78 não nos devem merecer hurna 
inteira confian~a. 

Pag. '57· 

i7'53- Janeiro-- Alt. mer. app. 

f?ia J) - 0 .•• 77a 31' 3o''- Lar.-? 

Dia · I 6 - Rigel 

Pag, )8. 

64 )O 30- Lat.- 34 4 n S 

Í'ag. )9· 

Dia 17- Procyon • )O 32 30- Lat.- 34 2 37 S 

P~g. 6o. 

Dia 19- Sírio • • 7) 58 o -Lar • ..._ 30 )O, 46 S 
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NR. Pc·lo caminho feito descie o dia T7 até r9 
se mo .. tra que esta Latitude h~ f,il~a; portRnto ou a 
t1'bst~rvaçâo foi ml.tito mal fdta, ou h(JliVC kitura ou 
rcgistr·o errado, · 

As Alt. Cor.rcsp. -de Procynn for~C'> ob ~ ervadns 
~om pouca perfeição, com rudo ddlns se cleduz:l que. 
PtJ.ss. mer. = U 11 3-0' 56'', 3· 

.Pag. -6r. 

Dia zo-e . 76° 56' 30''- Lat~? 

• 

NB. As Ak Conesp. ào ·Sol não farão muito 
<bem observadas' .deve desprezar-se a 3· a correspon-
odente' c as restantes dão . . 

M. D~ lncor • .::::: ·J.2, h 9' 57'', 6 

Dia 2I -Rigel .. 65, r3 45'- Lat.-jf251 s7''S 
d. o- Aldebaran 40 4_1 o- --d. a -3 3 34 3'9 S 

'Pag.' 6z.. 

Dia 22- G) ••. .• 76 45' .zo- Lat. ~-P 
23- 0 •. • · •• 76 23 45 - . d." -? 

Pag. 63. 

~ia z; - ·Rigel ~5 39 30- Lat.-33 r; I~ S 
, d:- ·Bellatrix. 5.1 4 o- d." -33 14 26 S 
z6- Rigel .. 6) 47 30- ·d. ' -33 7 12 S 
.d." :- ~elJatr.ix . 51 u o- d." -33 6 26 S 

As ~lt. Corresp. d.e 1 d'Orjon , obs-ervadas no 
dia 16 tem muitos erros typographicos, e devem 
'1&-se assim 
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Antes de pass. Alt. Depois de pass. 

7h 46' I2,.'1 45' 0 471 o'' r oh 2)1 )1 1 ~ 

" )I 20 46 12 30 __ .," 20 
" 5'3 24 46 24 30 " r8 
'~ 56 20 . . 46 39 o " I) 

" 59 36. 46 57 o " 12 

Dellas s_e deduz Pass. Mer. := 9h 61 d 1
, 7 

Eme.r:s. do ~.o SateU. de 1):---.= U 19 5'3 ,Q 

Pag. 64 .. 

175'3·· Janeiro..,...,.A,lt. rner. app .. 

Dia 27 ........ 0 •. : •• 75' 0 5'?' o''__,. Lat.- ?· 

Dia 29-0 
30-G) 

Pag. 6; ... 

7) 32 45'- Lat.- ?,; 
• 75' I) -o_,.. d." ..,.... (· 

Pà(T 66 b. •. 

175'3 -l"everdro- Ah·. mer.. aplpo.. 

Dia I - 0 .. .. . ' 7 4 46 o - d. a"':'"'" ?· 

Pag. 6S.. • 

175'3- Março- Alt., mer. app. 

Dia 1:7 ___..O ••.. 5'9 4 o.- d."- ?- ' 

I. 

4i 
3) 
42 
26 ' 

f' 

'' 
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Pag. 69. 

175'3:.:.. Março- Alt. mer. app. 

D.ia 17-Sirio 74° 14' 30"-Lat.-p" 34' 17''S 

Pag. 71. 

175'3 ~Fevereiro- Ah. mer. app~ 

Dia I 6- Bellatrix ;o 57 ó- Lat.-33 2 I 27 S 
17- 0 · •. • JO . 22 30- d; t- ? 

Pag. 72. 

17)3- Mar~o ·-Alt. tn}~r. a·pp. 

Dia IO- Sirio .- •• 74 48 o- Lat.-32 o 46 S 

NB. A Alr. mer. de Siri o~ que se acha na pag. 
'69 h.e 47" 14' 30'', a qua-l daria a Lat. )9" 34' 54'', 
GUe he absuTda considerando o pa:íz em que se ope~ 
-rava; copiou-se portanto mal no Diario esta obser- . 
vaçâo; se examinarmos a observa~ão da Alt .• mer. 
·de Sirio d'O dia IO de Março, que se acha 'na pag. 
72, ·logo se vê qcre o engano foi escrever 47 em lu· 
;gar de 74; he por isto que adopramos na pag. 63 a .Al o I lt 
·A- r. roer. = 74 14. 30 ·• 

Pa.g. 74· 

175'3 --- Fevereiró -· Alt .. mer. app. 

Dia 2 2 - 0 . ~ . 69· 3 
2. 3 - Sirio •.• 75 q. 

o- Lat.-? 
G) ._,dita- 3 I 34 -46 ? 

** 2 
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Pag. 77· 

Dia '1, 7 - r~ocyon • n· I l' 0
11

- Lat.- 3 I o 22.1 2 11 s 
NB. As Alt. Ü:)rresp. de Procyon estão sofríveis,. -

e de lias se deduz · · · 
P M 8. I fi 

ass. er. == n 39 34 '3 
Erpers.. doi ~·· sat.de1J;=7h 5.5' 48~',o 

Pag. 78~ 

Dia 28- 0. 67 3 o- Lat .. - ?· 

NB. As Alt. Corresp. do dia 218 estão boas, e" 
dellas se dedtlz' 

M. D. In cor .. :;;::: II.h 58' 50"; 5. 

Pelo que se !ê a pag. 79 e 8o parece fóra de-
duvida, que a expedição se ret·irou para o Rinc5o pw-
x_imo da Lagoa de Meny perto do . Rio Grande; ~ 
como est·a retirada começ-ou no d1à z· de Março d~ · 
17)3, he de suppor Mmbem, que as observações fei-
tas nos dias 10 e 17 de Março, que se aéhâo a pag~ 
72, 68, e 69· fossem feita&. em alguns _pontos .de 
retirada . -. · 

Pag. 86 •. 

I7)3- Abril·-.. Alt. mer. app-. 

Dia 8- 0 .... )3 6 o- Lat.-l9 28 37'S ? 

NB, No Di<Hio acha-se· esta Lat. ~- mas nâe. se 
.declara qual dos limbos foi o observado. 
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· Pa.g. 87. 

I75"9- Abril- Alt. mer. app. · 

Dia 9- PoJI.ux . ~ 3 I 0 ;8' 30:' -Lar.- 29" 32'2o''S 
d."- Regulo • 47 2) o- dí1a -1.9 3.3. 9 S 

N B. E'stas ~atitudes e as seguintes achão-se ,. at-
tendcr.Ldo ao erro, que vem a pag_. IOI, que hi'! de 
5.' 30" subtractivo~ - · · 

Pag·. 88". 

Dia z.o-Regulo. 4712 30-Lat.--2.9 45' 38S 

Pag~ g5l· 

A L.at. do. dia. r r de Abril ou 2:/ )')' 2d' não 
se pode verificar; porque faltao as obsetva~ões don-
de· foi deduzida:, · ' 

Pa.g. 9 r .. 

As obs~rvaçóe s d·o di'a r 2 de Outubro esta o 
.boas; porêm falta-lhe declarar em que dia reve lu-
.gar a Emer~ã.o do I-." Sar. de V:, istO' h_e, se foi no 
dia ·n otí I 3· 

As· AIL Corresp. do Sol düs dias u de Outu-
bro e 29 -de Setemb.r.o, estão boas. · 

Dia r6-Zosma· . 38 I) 3o---Lar • ....:3o o 46 S 

NB. A r~~peito da var. d"agulha I4° AS'' N. E. 

' I 



n;1da clizrmM, pcwque o Dia rio n~o fornece elemen-
to algum> .. 1ue liirva para a verificar • 

. P:1g. 93· 

. 1759- Abril~ A!t, owr, arp. 

Pag. 9_4. 

Dia 18-Regulo • 46 45' jO- Lat.- 30 T2 40 S 
19- diro .• 46 39 o-dita -30 19 10 S 

Pag·. 95· 

Dia 20- Regulo • 46 30 30- Lar.- 30 27 40 S 

Pag. 96, 

Dia 22- Regulo • 46 2) ·O- Lat.- 30 · 33 r oS 

Pag. 97• 

Di-a 23 - · ~ ...• 46 3·.8 21-Lat.~30 37 7 S? 
24 -l'\.c:gulo • 46 17 . O- dita -30 41 IO S 

NB. Faltou dedarar ·que a ultima observado per-
tencia ao dia 24. _ · . ~ 

Pélg. 98. 

Dia 2) -· -~ .••• 4) )ó 2·9 -Lat.-30 45' )2 S? 
26- Kegu-lo . 4Z . 7 o -dita -2~ 51 · S S 

NB. Esta Lar.. fa~ tant a differeil~a da qhl€ mos"' 



tra e Dia rio, que por certo houve engano no regis-
tro da alt. mer. 

Pâg. 99• ' , -

I7,f9- 1Abrll-Alt. rner. app. 

Dia 29,- Regulo , 45° 43' o''- Lat.- 3Io I) 1 Il~'S 

I7)9 ~ M.aio- !Alt. mer. app·, 

Dia 3.- Regul'o , 4'5 )9 22.- L-at. -_:_ Jo 5'8 49 S 
1-TB. Desde esta ·pag. até pag. 124 continuaremos 

a applkar a cor-recção, que vem a pag. ror, vist~. 
que o Dia rio· não mostra ouua , o que não julga mos 
e:x:acto, po·rque he impossível! que· o Ins-trumento se 
não resentisse .dos abalos da conduc~ão depois de 
ra.ntos 'dias .de viagem. ' 

Pag. IO). 

Dla 9·- Regulo • 46 7· o - Lat.-30 ),I r o S 
10- dito. , . 46 I) .'5_2 -:-_dira-30.42 18'$, 

Pag. 197•. 
I. ' '\ 

Dia I4"-Regt~!o • 46 3S i3--'- Lar.- ·30 !9: )ll S · 

Pag·. ro8. 

Dia 1~-Reguie ~ 46 4.5' 33-Lat.-30 12 35 S 



Png. 109. 

Ii'S'?- Maio- Ah. m"". app. 

Dia 17- R.egulG j 47° 9' r;;l- Lnt.-...3-f 49' 8 · ~s 

Pil;g. ll7· 

Dia 2)-Zosma . 3g -40 o~Lat.-29 41- 53 S 

NB. Es.ta Lat. fez . 6' 37'1 ·de d11ferença da que 
mostra o Diario, e talvez proceda da reflexão, qwe 
·fizemos a pa_g •. I.Of· · 

P~g. I I9· . 

IÍ).ia wdeJun'ho-n .• 37 zz o-Lat..-19 Z) 35'S? 
2.8 .de M.aio -L.u~ma 32 54 o-.düa~29 _ 2g 52 S. 

NB. Nesta ultimá Lat. acl1;-se t.amhem . .a diffe. 
rença anteced~nte de .6' 36", he provavet que prove .. 
nha .da mes.u.ta causa~ -, 

P.ag. nz. 

Dia 2 de}un'h.o-Denob-ole44 46 o-L.at.-29 25 17 S 

NB. Esta L!!.t. combina com a do Diario; -mas 
esta coincidencia teperHina he mais lmma prova da 
necessidade de rectificar o Instrumento depois de ter 
feito jornada. . · · · 
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Pa.g. I3I. 

I7)9• Janeiro- Alt.· mer. app. ,, 

Dia 30-~deTauroou . 
· Natla ... 33°47,.37"La·t.27°):11 ·8'1 8 

~ -de Ta mo ou · 
Corno Austral 41 1 I 9 dita 27 )I 35 S 
ex. d'Orion ou ' 
Bei tegueze • 5"4 49 ( 4 3 dita 2 7 )0 30 S 
l1 de Castor o.u 
Tejatprior • 39 37 13 dita 27 )I ) S 
Y de Polluxcu 

Alhcna . 45 35' 16 dita 27 )'O - 4'3 S 
.Dia 3 I--f!; de Tauro ou 

Nath ... 33 47 27 dita 27 )I I9 S 
.t de Tauro 41 I 1 ·8 dita 27 5 I :s6 S 
i cie Cast.Ot' 39 36 )2 dir.a 2,7 Jl 26 S 

'-P de·Casfor I!>U 

Tejatpost • 39 3~ 45 dita 27 -)I 38· S 
Y de Pollm;: 45' 34 4-2 dita 27 -5 r IJ S 
~ • ....• 45 r8 5'4 dita 27 52 zr.S? 

NB. Todas as Alt. mer. desde pag. r 3 I ·até pag. 
370 se achão con·ectas do erro do Instrumen.t.o -CO· 
ino s:e declara a pag. r 30 no principio. 

;Pag. I p. 

Segundo a horj em que 't~ve lugar a Immetsão 
do r." Satellite de 7}:, e segundo _os resultados das 
Alt~ Corresp. dos dias') e 6, conclt1~-se, gue a Im~ 
mers; t-eve lugar ás 12~1 15'' 5 ·2'1 de T. V., o que faz 
·?astante differença do resultado do Diario, porêm 
julgamos lwver no Diario erro de copia. 

*** 
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As indica coes thermometr'icas chamada_s de Reau .. 
mur <1presentã~ -se sempre d' J;uma maneira tão cele-
bre em tDdo o :O.iari9 , g.ue _ nãp h e fac i~ saber-se o 
gue de!! as se deve julgar; · parece-nos que - os dous 
primeiros algarismos ou IO são de mais, e <.'J.Ue ·só 
se deve atcender aos dous ultimes, gue-sendo a es-: 
c_ala de Real}mur mostrã_o t_emperaruras r:azoaveis. 

Pag. I 39:. 

1·75'9- Fevereiro-Alt-. mcr~ ap~ 

Dia 4--~ de Pollux ou Alhena 45'"37'46''Lat.27"48'1 3"S' 
d.0 --Procyon • .. •. , _ _;6 22 I~ dita 27 49 36 S., 

Pag. I-44• 

Dia 8 - Bellatrix • • ;6 I r 37 Lat. 27 42 2'3 s· 
d.0

- Betelgeuze ••• • 54 57 49 dita 27 42 24 S 
d.o- Procyon ._ ••• . 56 23 14 d:ita 27 48 35 s· 
NB. A terceira estrella ou não era Procyon ou a, 

}..lt. mer. se escreveo errada no Dia rio, .porqqe a dif-:-
fet en~a não pode v ir da Declinação._ · 

l'ag. I·6r ., 

Dia r8 -Alhena-. . .. _ .. 46 o 2 Lat. 27 2-; ;6 s-. 
d~ · -À de Geminis .• 45' 37 16 dita 27 26 26 S 
d. 0

- (!,do Cão Maior 
Gomeisa 5'3 48 52 dita 27 26 29 S 

d."- Procyon ••• .•• s6 44 n dita 2 7 z6 55 S 



'll-75'9- Fevereiro- Alt. 1:11er. app. 

Pag: r73r:-., 
Dia 2)-P· de Çastor .• 4o"r4' 6''L~t.27 : ro'r; ''S 

d."- A de Pollux .• 45' 5'3 34 dir~ 27 ro _ 7 S _ 
d."- f!> do Cão menor 54 5' 17 tlit_a '!iJ. IO 3 S 
d." - P.roçyon .. 1 • 'i7 o 37 dita -'27 ü J.O S _ 

Pag. 179· ' 

I7)9- Março- Alt. mer. app. 

Dia 3- Alhena •. 46 16 2r-Lat.-27 9 36 S 
Gomeisa .. )4 -6 4-âita-27 9 ' 16S 
Procycin •. )J t 32 -dita-27 IO 44 S 
/'o de -Ca~acer )2 56 47-d.ita-27 9 8 S 

:Pag. 204. 

No registro das observações para a determina-
ç.ao da Var. da agulha não ha duvida, que 'houverão 
-erros de copia, com tudo tal vez que a V ar. i'rtedia 
·seja exacta. 

Dia 9-Ç 2 de·Gerninis 
ou de Pollux 49 43 17 -Lat-.-.27 9 33 S 

_ d."- ~de Geminis 
ou Mekbuda 41 57 44-di ta-27 9 14 S 

d. 0

- Procyon .•. 57 2 4-dita-27 9 43 S 
Dia 12- Procyon ... 57 I )9-dira--27 9 48 S 

d."- fi> de Cancer . )2 )7 14-dita-~7 8 49 S 
Dia30- Alhena •.. -4·6 19 r-d-itcf-27 6 46 S' 

d.o_:· Regulo • • . 49 43 34-dita-27 9 2 S 
*»<* 2 
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Dia 2 de Abri l 0 . 57" 36 '20'1-clita--27° 8' ~6.'S? 
6 dit·o cliw 56 4 44 -dita-27 ro oS? 

I I dito dito 54 n 49 - dita-27 9 33 S? 
J) dito dito q ... . t} 6 '"'4 -dita -27 9 8 S? 
16. dito dito p 24 29 - ·dita- 27 9 46 S? . 

NB. Nas Alt. Com:sp. para a. determinação da 
Var. da· agt1lha nota -se CHO talvez ele copia na 2." e 
3·~' çorrespond &- nte·, todav-ia não duv-idamos dos ,re-
sultados que apresenta o Diario, porque o processo 
he muito simples. On_de s~ 1~ Alt. 2, deve ler-~~ 
!vlarço 2 · 

Pag. 20). 

NB. Suppostos os dados do Diario pàra c:leter.:.. 
minar a Longitude Geograplüca, julgo haver hum, 
pequeno errq r10 T. V. da ImmeFs . do 3·' Satellite ,. 
porquanto achei 14h 38' 57'' T.V., e não 14h 38' rO:"' 
como mostra o Diario. 

Pag. no; 

NB. Diz--se no Diuio, gue a Lat. do P0vo àe-
Corpos he de 27° 7' 49' ·, e gue a Var. da ê.gulha 

-era de 12° 35' 27'', não du vidamos gue isto assim 
fosse, mas não se pode veri fi çar, porque falcão as; 
observa cóes or i-ginaes. ' o 

Pag. 22r. 

N F. Diz tambem o Diario, que s·e observou no , 
Povo de Corpos a 13 de ] unho a Immers. do.. r. ~ Sa-
rellite de 7J; ás I r h 5' 2.411 T. V •. 



Pag. 223. 

NB. Diz o Diario gue a Lat. do acampamento 
era de 26° 43' 25'' , mas como não mostra as obser-
WI~Óes tambem se não pode verificar. 

Pag. 2:26. 

NB. Diz o Diario, gue hum gua rto de tegoa ao 
S. da boca do rio Agurayaminim se observou a Lat. 
de 26" q' 17 11

• E que na boca do rio Irabó-mini se 
observou a Lar. do 26° 7,- 28". Não podemos veri-
ficar nem huma nem OLLtra, porque não mostra n 
Dia rio as obser v a~ões. 

Pag. 227. 

}..,TB Diz· o Dia rio . que no dia 4 de JuTho de I7)9 
por A! r. mer. do Sol, se achou ser a Lat. da Ilha 
Paranambú-gua5u na ponta, gue faz voltando a N. 
de 2 z'' )9' 29'' ; tambem não ha observações com 
que se possa verificar: 

Pag. 230 e 231 •. 

NÉ. Do mesmo modo não podemos verificar as 
Lat. que o Dia rio mostra nestas pagina~, porque não 
1 ' ~ 1a as onserva~oes. 

Pag. n~. 

NB., Para determinar a Var. da agulha se os 
dados estão certos, a ultima V ar. deve ser 12" .p' 30'' 
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Pag. 2)6 •. · 

775'?-Julho e Agosto-Ait. mer. ap.p. 

Dia23-G • • . 4)"2 7./r7''-Lat.-2(35''33"S? 
I-· 0 ... 46 6 Ir - dita-? 
7- Al-Tair 56 9 37- dita- J-5 35' 5'3 S 
8 -ei. d'OphiU-

coR;-tsa lague)r 39 27-dira--25' 36 II S 
d'deHercules 39 I6)o-dita-:-2) 36 zS 

NB. Segundo os d-ados do Diario para .determi-
l1ar a Longitude Geographica achámos Emers. do r.o 
Sat. de V: ás roh 5' 4''T. V., o que faz alguma dif-
feren~a do Dia rio, e tal vez seja erro de copia. 

Pag. 2)9· 

17.5'9- Outubro- Alt. mer._ app. 

Dia 9-GdeAntinoo . • 66o 8'37"Lat.2{23' 3''S 
Y ·doCysneouSadr 2) 9. 17 dita 25 23 7 S 
n do Pegaso Matar 35' 40 27 dita 25 23 6 S 
~ do Pegaso Enif . 55' 50 34 di.ta 2) 23 2) S 
.1~ do PegasoScheat 37 50 17 dita 25 24 I6 S 

Pag. 262. 

Dia II-;'!> de Delphim 
Rotanev ..... )I 4 32 Lat. 2) r o 4 S 

Y de Delphim .• 49 34 37 dita 25 r o I 8 S 
~ de .Pegaso Enif. 56 3 20 dita 25' 10 38 S 
11 de Pegaso Matar 35 52 2 dita 2 ) I 1 30 S 



Pag. 26). 

Dia 13'-G cle'Pegaso Enif )6° I.)1 43''Lat. 24° 58' I)''S 
n de Pegaso Matar 36 ) 37 dita 24 57 )5 S 
~ de Aguaria ou 

Sadalmel.ik , •• 66 3I 13 dita 24 )8 r_6 S 

Pag. 269• 

17)9'-- Ou_tubro. e Novembro- Alt. mer. app. 

Dia 16-e de Pegaso Enif),6 29 22 Lat. 24 44 36 S 
)-nde Pegaso-Ma-

tar .....•• 36 r8 )3 dita 24 44 38 S 
oc de Aguari:o ••• 66 45' q dita 24 44 15 S 
i!> do Pegaso Scheat 38 30 3'2 dira 24 43 ')9 S 
Y do Pegas. Algenib 5' I 24 )2 dita 24 45" 36 S 
n do Pegaso M.atar_36 19 1 dita 24 44_ 30 S 
oc de·Andromeda ou . 

Sir.rah ..• _ .. . 3.7 3 I 9 dito 24 44 55 S 

NB. Nota-se que nas observações do d-ia ) de 
Novembro apparecem duas Alr. mer. da mesma es-
trella 11 de Pegaso; talvez houvessem dous ~ladran
tes, e. qu.e com ambos fosse observada. 

Os dados d'e observação para determinar a V ar. 
da agulha estão certos, assim como os resultados. 
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Pag. 277• 

17)9- Outubro- Alt. mer. app. 

Dia z8-t1 do Pegaso 36" 34' 2) 11 Lat. 24· 29' 7'' S 
f!, do Pegaso ; .• 38 44 ) dita 24 30 1-7 S , 
s do Peg;Jso ... 56 44 27 dita 24 29 32 S 
3 do Pegaso seq. 6o o 20 d~ta 2 + 27 33 S 
M arka b ..•. p 36 35' dJta 24 2f) 40 S 

oc d'Orion, Belte-
geuze .••.. 58 II 57 dita 24 28 r3 S 

~ d'Orion, Alni~ 
. tak ...... 67 38 II díta 24 27 )7 S 

p. de Castor)Tejat-
post •..••• 42 )6 37 

Aldebaran •.•. 49 3 r 5'3 
ex. d'Orion •... 58 12 8 
~ d'Orion ... 67 38 I 3 
')'.de Pollux,Aibene 48 58 32 
{b do Cão n•e11or 

dita 24 27 
dita 24 2·8 
dita 24 27 
dita 24 27 
düà 24 27 

37 s 
54 s 
56 s 
35 s 
19 s 

ou Gomeisa •. 56 47 6 dita 24. 28 6 S 

NB. A estrel1a designada no Dia-rio por ex de 
Aquario devia segundo a sua Alt. mer., e Lar. della. 
deduzida ter h-uma Declinação de 5°· 3 2' N. -proxi-
mamente; por.êm não havendo na constellação de 
Aquario estrella , que possa ter huma tal Declina· 
ç:ão, he evidente, que ha no Dia rio ou e;~ro de CO · 
pia ou de ·indicação; talvez que fosse observada a 
estrclla 3 do Pegaso seq. da 8. ' grandeza , porque he 
das que achei, q~1e mais se aj.ustava com os dados 
do Dia rio, e por pertence; á constell aÇão, da qual 
se observárão algumas outras. Nas obscrvacôes me-
ridianas deste di ::t apparecem observadas dÚas vezes 
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as mesmas estrellas ct d'Orion, e ~ d'Orion. Sr.gun• 
do os dados do Diario para a determina~5o da Lon· 
girude Geographica achamos, que Emcl's. do 1.0 Sar. 
de 71: ás 711 36' 5'811 T. V. 

?Ag, 18.4. 

175'9-Julho~ Al.t4 mer. app. 

Dia I)·- -.0 •.•• ~ 4'-o 5' 1 2211 La<t. 2) 0 39' 3'' S ? 

' ' 

Arcturo ... 43 5' 4 )2 d.ira 2) 40 33 S 
~ de Bootes 49 35' 22 dita 2) 38 )O S 
Arctur-o ..• 43 ) 4 46 .dita 25 40 39 S 
~ de Boores 49 35' 2X djta 25' 38 · 44 S 
G ••••. 44 p .q-6 dua 2) 38 55' S? 

Pag. 285'. 

Segundo os dados do D~a.rio achamos, que 

Emer-s. do r.cSat. de 1t a 21 .d' Agost. ~I3hH'H 11 ,2 T.V • 
..dita do dito dito a 23 do dito 2 24 33 ,2 dito 

Pag. 287~ 

'NBA Na copia da-s Ak Corres.p. para a determi-
llação da V ar. da agulha houve de certo erro, com 
tu<io talvez que o resultado esteja exacto4 

·Pag. 288. 

I75'9- Sete-mbro- Alt. mer. app. 

Dia r -(f da Lyra,'Wega 2)0 46' 3" Lat. 2)" 41' 26'' S 
:z.-E:l _ ••• ,. ·~. 5'6 8· 13 dita? ' 

**** 



l'1a ' t• ~ , 'd ) ~ I • .\l (I . t . • .. ' - ' 
2 - ,, o L ysne, p · - . · , 

~ ' b~ 'rêo : ' ~ ·:. ' .. l. 3·6")r'j7"" _1~at. '2~~4 ·I 1 33''S· 
1 tla Aguia, Tat~-- ')~> • F: • 

zed . ,..,... . . . • . ) 4' 1 
J 7 1 

2 di ta 2 )'A I I I' S 
ex. da I.-,yra •.•• 25 46 37 dita 25' 40 )2 S 
6- 0 -.... _ • ·. '57 ·319 52 dita ? · 
Y da Aguia ..• 54 l-6 5) dita '1,) 41 18 S 
a. da Coroa Bere·ai-, · 

Gemma • , , : ; 6 47 40 dita 25 41 IO S. 
~ I 6 ~• 6 d' ~ I 3 - ~ , • • • , • • O I I 4 I ta . 
<:) • .' ~ "- • ; ~ J: 49 ~ 'dita· ?> 

I ' 

NB._ As -Alt. · mer .. d'o Sol -de dia 'I·3 ~ão - in com ... 
~ativeis: hu~n<.~ 'deUas he falsa. · 

\ • • ~ r ) 

fa_g. 30~}._ 

Os dados. e r.esuhado~ para det-erminar a Va r:"" 
d.? ·aglJlha ~~'tâo •·ex'aqos.. · 

Pag. 3o9··-
I759- Novembro- .Alt. me]:'. ay>p._ 

.Dia l5~fl, ck Androme~ 
da,-Mirãch . 3o '6 7 Lat: 2) 3f 43 S 

"cx. ' de Ar-ies.'Ha-. 
m al .. · ... '4~ 6 n dit<a 2-). 3) 53 -s 

28-a de Aries, She- . 
ra t ~1n •... ·44 '4'8 37 dita 2) 35 29 S 

n de Pleidas, 
Alcy·dn .. . 4 r ) '27 dita i:; 

A ustral de Lys 3g IO 33 dir~ 25 
y · d'Ori on, Bel~ : · 

35 24 s 
35' 4·6 s 

• J 
latrix • -.• , '58 ·18 31 edita ~,_).. 35· 30 s 



D'ia 2~-S d'Ori:on; Min.. · · 
. · taka ••••• ·6.f)41 4I 11 Lat.2f35''39''S 

'. 

~ de Perseo •• 3i r6 42 dita 25' 36 6 S 
Aldebaran •. ·• 4·.8 z; r8 dita 25 35' 32 S 
e d'Orion, AI· 

nil::1m .••• 6; 47 .22 ·dita '215' 35' 3.8· S 
~ d'Orion , Al- ; . 

nitak • ..•. 66 30 22 dita 25 35 -27 S 
a. -d~Orion, Be- . 

.relgeuze • ' 1 S'Y,' ·4 · 5'7 . di-ta 2) 35 _, I 4 ' S 
- ., . r ' ~ j L ' 

'· -~ NB .... A · estrella Austral de Lys não a enuontrei 
-bo Cata-logo de Piazz-i ,'e por isso·. ticei o lugar ~dell?J. 
do Catalogo de Flamsteed. 
· Segund(>) os··damos ,do ' D1ario ·para· .a determina-

-çao aa Long!tm'de Geograplü.caí .acha-se Ernmers. ,dQ 
.. .,. o S"t '1t' (;Ih I 6" ' ' T v: I • ~· ·a • JJ-1 I 53; 2 · ,3 ' ·• · ' ~-

Os dlldos ··e resu1taâGJs das observaç-oes para a 
.determinação da V ar. da agulha estâo exactos. 

17)9 ·- "Dezembro- Alt. mer. app. 

:Via 2-I - "Aldebaran •• 48 18 I Lat. 25 42 49 S 
Y d'Orion .•• ;8 I2 31 dita 25 41 30 S 
â' d'Orion •• .• 64_ 48 36 dita 2) 41 44 S 
a. d'Orion •.• 56 5'9 21 dita 25 40 50 S 
~da Balêa, Men- • 

· ka@ , ; ••• ' . 6r Ir. 2.3 dita 2) 41 37 S 
" d'Drion .•. . 65 4·I I dita 25 41 59 S 
Alcyone ••.• 40 > 59 19 dita 2) 41 32 S 
p,'tlt(li-!~dJ·o;>~a!t!l 3:5: 57 44 dita 25 4,1 9 S 

· -€ -d'01'ionõ •. F Q.6_: 24 =5·it / ditá. 21 40 55 S 
**** i l . 1!.} _J 
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Dia 2z-Austral de Lys 38' ) 1 7'' Lat. 2)" 4! 1 n''S 
Aldebaran ••. 48 19'. 2 dita 2) 41 48 S 

Pag. 324. 

Lat~ da Candelaria , • • 
Var. da agulha . • • .. • • 
Lar. do Povo de- S. Jo.se • 
Dita do dito dos A postolos • 
Di~a do dito da Conceição • • .. 
Dita do Pa~o defronte do Povo de 

S~ N icolào ., . . . . ._ . .. 
Va11, da agulha . • ... .. • •. • 

27 27 I8 S? 
12. I O ? 
2/ 48 J:7 s? 
27 54 43-S? 
27 58 44 s?. 
28. 3 13 s ?' 
ll 5'-4 30 ? 

NB. Todos estes I'C~tlltados pedem es~ar e:leactos, 
... b ... 'fi nlas. nao temos o servacoes ·pa·r.a os v-en car: o mes ... 

mo dizemos dos resultados d:as observ.a~ões feÚas e;m. 
ou.tros pontos. 

.Ptlg. 3?3·· 

1753- Nov.embm- Ah. mer. ver .. 

Dia 11-a de Androm. 
\ 

I 

Sirrah • ~ • 39 19 39 Lat. 21.. 57 ·r3 S 
Y do Pegaso, 

Algenib 53 15 16 dita 2.2 5.6 19 ~ 

Pag. 3,75· 

Dia 12-oc do Peg<'~so, 
Mark<1h •. 53· 18 50 d.ina 22 48' 20 S 

Pag.. 382~ 

Dia 16-ct de Androm. 39 35 40 dita 22. 41 12 S 
:Y do Pegaso 53 31 .6 dita 2.2 40 3 9 S 
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Dia 19-oc de,Androm. 40" 5' 41 11 Lat. 22° II' n''~ 
Y do P~gaso . 54 o 7 dita 22 II 38 S· 

Pàg. 399· 

Dia 22.-oc de Androm. 40 35' 42 dita 2! 41 ro S 
Y do Pcgaso . 54 36 38 dita 2I 41 7 S 

Pag. 409. 

Dia 2)-f; de Androm. ; 
Mirak ••• 34 14 24 dita 21 27 43 . S 

Pag. 417. 

Dia 29-lb de Androm. 34 48 26 dita 20 5'3 41 S 

Pag. 430. 

175'3- Dezembro-Alt. mer. ver. 

Dia 4-oc de -A ndrom. -42 I2 46 Lar. 20 4 6 S 
)' ·do Pegaso . r6 7 26 dita 20 4 I 9 s 

Pag. 433·. 

Dia )-.~de At'idrom. 35' )I 3?. dita 19 )O 29 S 
.Aldebaran •. 54 10 39 dita 19 50 8 S 

Pag. 44!· 

Dia s....:.. r~ deAndrorn. 36 IO 3I dita 19 31 36 s 



,. . . 

Pia r 4-~ de 'Androtn. 36 6 45'' 35'11 Lat, 19° 3'- o''S 

l"Ag. 460, 

Pia 19~1.-." da Mosca 45". 7 6 clita ~8 ~9 37 S 
Algol ..... 31 _ú .8 di,ta )8 38 )9 S 

t - .. a de .. Pêrseo ,· 
Mirfak .• . 22 ~ ~3 3l dita I 8 39 5 S 

Pag. 464. 

'.Ora zr-Alg~l •.•. 3'I 32 56 -d'ita 18 27 58 S 

Pag. 47.7· 

Dik 28'-Aldebaran •. 56 2) 30 dita r7 35' 2 S 

Pag. 479· 

Dia 30...:....Algol •... 32 36 41 dita 17 23 58 S 
·· . a de Persêo • 23 39 r6 dita 17 22 54 S 

a do Cocheiro, 
Capella •. 26 54 3 dita I7 23 II S 

Pag. 484. 
r' 

1754-Janeiro-Alt. rner. ver. 

Dia 3-" do Cocheiro _27 2r 4-4 dita r6 55 30 S 

. J 
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Pag. 486. 

Dia s-Algor .• • . .. 33" II ~ 44''Lat. r6'' 48' si'' s 
Pag. 488 .. 

Dia 6~ Procyon •••• 67 21: .4~ dit-a 16 48 )2 S 

NB. A Lat., qu.e mostra o biario deduzida da 
observaçâ-o desta. esrrelL~, . faz muita di fferen~ da 
g ue nós achámos, por isso algum erro de copi.a es• 
capou na _Alt. mer •. v~r. ou.· na Lat. della déduz ida. 

Pag. 49r .. 

Dia 7-~ d·e Persêo • 41, 12 I Lat. r6 40 5' s 
E de PeFEêo . 34 2 44 di ta ; 6 40 45 s 
Aldebaran • . 57 19 2I Jira r <'1 4I r8 s 

. Alcyoae ·- .... t49 59 u dita IÓ 41 :u. s 
Pag. _494~ 

'Dia. 9-Al.gol' ..• ,·. ~·3 
. 
dita r6 _24 r6 s 36 2J . 

cr. de Persêo, ' 
Mirfa.k •. . . 24 .,g-

' · IO _dita r6 2;4 o s 

17) 4- Üt)!u,bro.- ·Alt. mer. ver. 

·Dia I·)--<;."' l}a iAgui"a,, 
Al-Ta i.r ..•. )7 ~~ 40. ~i~a ~4 3 )6 S 

cr. do Çysne., De- . 
l}e.b , ••• 21 31 .4 ç1ita :2:_4 4 23 S 



1Dia zz-:-et. do. Cyst;e • :2.1" 37' zo' Lat. zf s8' 7''S 
4 - " da AgUta, 

Al-T ait· . • · ;7 ;; ;o dita 13 49 46 S 
;- dita , . , , 57 )2 o dira 23 5'3 56 S 
7- dit~ •••• 57 .H o dita 23 50 36 S 
8~ dita ••.• 57 58 c dita '-3 47 36 S 
9- dita ••.• 57 56 o dita 2-3· 4:9 36 S 

Pag. 5' 48. 

I 7) 4- S~::tembro - Alt. me r. ver. 

Dia 27-:t da Lyra •• 27 37 25 dita 23 48 17 S 
«- da Aguia . 57 57 2;2 dita 23 48 14 S 

Pag; ))I. 

1754- Novembro~Alt. mer. ver. 

D ia · 4-n do Pegaso, 
Matar . .. 37 14 38· dita 23 49 9 S . 

· 5- dito .•.• 37 20 33 dita 23 43 14 S 
6- dito ..•. 37 27 58 dita 23 35 49 S 
8 -11> do Pegaso, 

Scheat .• . 39 47 56 dita 23 i7 o S 
«- de Androm. 38 4B 53 dita 23 27 37 S 

Paz. 552. 

Dia 28-a. de Androrn. 38 56 I 2 dita 23 20 '~9 S 
í' do Pegaso • 52 50 45 dita 23 20 39 S 

29-ce de Androm. 38 45 43 dita 23 30 48 S 
'>' do Pegaso . p 39 46 dita' 2.3 31 39 S 
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NB. Não corregirnos os lugares das Estrella's dos 
efFeitos da Aberração e Nu ração, por nos persuadir-
mos, gue os er.J:Os ·das observa~óes excedem as ditas 
correcçóes. 

Lisboa 30 de Junho de I 8.:p. 

Dr. Filippe Folqrte. 
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TRATADO 
,.-

SOBRE A DEMARCACAO DOS LIMITES 
:> 

NA -

AWIERICA MERIDIONAL, 
ENTRE OS MINISTROS DR S.S. M.M. FIDEJ.ISSIM.A. 

E CATHOLICA, ETC. 

Not. Ultram. V. 7." 1 
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. ' 
Tratado, ' pelo qual os Ministros Plenipotenciarios 

de S.S. M.M. Fidelissinza e Catholica ajusta-
rão, f! determinarão tts Instrucçffes, que havi ã(} 

· de servir de govento aos Commissarios das duas 
Corôas na Demarcação dos limites respectivos 
na America meridional, em execução do Trata-
do de Limites, assig11ado em Madrid a 17 de 
:Janeiro de 1750. 

Em nome da Santíssima Trindade. Os Serenissi-
simos Reis de Portugál , e Hespanha tendo conclui-
do felizmente o Tratado de Limites dos seus Domi-
nios na America, assignado em Madrid a 13 de Ja-
neiro do anno de I 750, e ratificado em forma ; e de-
sejando que se estabeleça a fronteira com a maior 
individualidade, e precisão, de sorte que no tempo 
adiante não haja lugar , nem motivo par!l a mais le-
ve disputa, concordarão pelo Arrigo 22 do dito Tra-
tado, que se nomeassem Com missa rios por ambas 
as partes, para que ajustem com a maior clareza a:? 
paragens por onde ha de correr a raia ' e demarca-
ção' segundo' e conforme se expressa no referido 
Tr,Hado, e· Artigo: e depois reconhecendo a dema-
ziada extensão do terreno que se ha de reconhecer, e 
demarcar, se confor.muâo, em que vão duas tropas 
de Commissarios , huns pelo R io Maranhão , oü 
Amnon::1 s, ,e o urros . pelo Rio da Prata; aos quaes 
tem outorgado os poderes, que se poráó no fin~ des-

I * 
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tá I nstrucçâo, nomeando cada un1 ·pela sua parte 
pe~so~s de confiança, _iqtelligenc~a , e z_elo, p~ra que 
éoncorrendo com os da outra esra·beleção os limites· 
na forma· ajustada: E qHet'cndo que se execute com 
a união; e boa fé correspandente á sinceridade das 
suas intenções, rt;.sol ver}io instruir aos referidos Com-
missa rios ·do que hão de executar na pratica dos ea-
sos, que se podem prevenir, dande-lhes ta-mbem re-
gra ,, e norma · para que· elles per si deódãó os gue 
nâo estejâo prevenidos, a cujo effeitó nós abaixo as-
signados Ministro~ de Suas Magestades Fidelíssima,_ 
e Catholica, usando dos plenos poderes qu_e nos rem 
conferido para o Tratado prindpal , sua extcu~ao e 
complemento, bem instruidos das intenções dos Sere-
nissimos Reis nossos Amos temos concórdado nos 
pre~entes Artigo,s , que os Commiss~rios das duas . 
Corôas qu,e hão de hir pelo Rio da Prata obs_ervará6 
em mdo 2 e por tudo. 

ARTIGO I.
0 

Os Commi~sarios Portuguezes passaráõ a algum 
aos lugares do districto do Rio Grande de S. Pedro; 
'e os Hespanhoes na\·egaráó em d,ireitura a Buenos 
,Ayres. Logo que cheguem os de uma Nação ap seu 
destino avísaráõ da sua chegada aos dà outra, adver-
tindo-lhes o tempo em que pouco mais ou menos 
poderáó estar promptos para passar a Castilhos Grary-
des (que sera o lugar das conferencias entre bun:S ê 
outros) regulando a sua jornada conforme as noticias 
que lhes communjcarern na resposta. E considerando 
que os Commissarios de ambas as partes não pode-
ráô chegar ao mesmo tempo senão por casualidade,_ 
e que por não haver communicação entre aguellas 
Colonias, será mui difficil ·que saibão huns dos outros, 
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avisaráô os primeiros que chegarem ao Gover·nador, 
'da paragem aonde hão de hir os segundos, para que 
o ponha na noticia desres ' e de em aviso aos primei-
ros, na forma prevenida neste_ artigo. 

ARTIGO z.o 

Ao mesmo tempo entreg:uáô os Partuguezes as 
ordens de S. Magestade Fidelíssima ·ao Governador 
da Colonia do Sacramento, para que prepare a eva-
cuação dessa praça, e seus postos, .e estabelecimen-
tos do Rio da Prata ; e os Hespanhoes entregaráõ ao : 
Governador de Buenos Ayres, ao Provincial d:t Com-
panhia de Jesus da Província do Paraguai, e ao Su-
perior das Missões, g ue tem nas margens ·do Rio V ru-

. guai e P.araná, as ordens que se lhes dirigiráõ por 
parte de S. Magestade C. para que preparem a~ eva
cuaçao do rerrirorio, e povos da margem oriental do 
Rio. Vruguai. com a brevidade possível , procuran-
do huns e outros tomar antecipadas noticias do tem-
po 'pouco mais ou menos em que poderá estar prE?-
parada huma e outra evacuação, para ajustar depois 
o dia em que se Mo de fazer as mutuas entregas. 

ARTIGO 3: 

Antes de partir cada tropa do seu p1·imeiro 
destino para Castilhos Gr,1nde.r, tomará atda hu-
ma no s_eu t erritorio n1ticia das escoltas, ];Jdios 
de ser :-·ir-o, viveres, armaJ, petrechos , e mu1Úfõ.es 
que se poderdõ tirar, e em que tempo.r , parll que 
juntos depois os Commi.rsarios de ambas ·ilS partes 
regulenz o numero f! quantidade, de q1te necessi· 
tem, e a parage n, e modo da sua conducção, o que 
executardõ os Go7./cniadores em ?Jirtudl do tJVÚfJ 
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qtt.e lhes co;.,.z;:.rwnic.1rá o Comm;.rJ·ario prit!cipa! da 
sua N ,1Ç<'fo, f'!ra cujo effc:ito lhe.c dirigiráõ Suas 
Nfagestades as ordens corresponde_ntes, prevenindo-
se o q'~e se ha de ti rar, de que tod·Js neces.ritem, 
das paragws donde o hajti, e o que se ha de re-
metter com Relaf'iÍo certificada pelos Governadores, 
pela qual se justifique a importanáa do principal, 
e sua conducção, para que acabado de fazer o es-
tabelecimento dos linúte.r se ajuste a co11ta .do que 
se houver .rupprido por cada buma das ptp·tes, e se 
pague o excesso em dhtheiro de contado. ( *) 

ARTIGO 4·0 

Logo que se acharem junto• em Castilhos Gran-
des, faráo edificar huma casa de madeira, ou tenda 
de campanha situada em terreno dos dous Domínios, 
conforme o ajustado no Tratado, a qual ·ha de ser-
vir para as conferencias; ndla haverá duas entradas 

· oppostas , de sorte que os Commissarios de cada 
Nação entraráõ pelo terreno pertencente ao seu Sobe-
rano: haverá dentro della huma meza redonda com 
duas .ca dei~as para os Commissarios principaes, fican-
do com as costas par a a porra p~r onde h a de ~.entrar 
cada hum. . 

Se para a mais prompta expediçao das materias 
que hão de· tratar nesta casa qui.zerem os Commissa-· 
rios principaes admittir ás conferencias os segundos 
e terceiros, o poderão fazer, e neste caso augmenta-
ráó o numero de cadeiras com a mesma dispo sição, 
dando a figura á meza em forma que estejão senta-

( •) Este Art igo se aaha modificado para ' 'ale r s6mente na 
forma gu<! de po is s<: est ipulmt pelo Arrigo J. 0 do Supplemento que 
foi assignado em l\1adrid a 1 i de Abril des te presl!nte anno de 
17 51 que vai debaixo do n.0 segundo. ' 
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dos h uns defronte dos outros, e os pnncJ paes ·no 
melO. (*) 

ARTIGO;. 

Nestas conferencias , e nas mais vJsHas de ur- / 
banidade, e concorrencias -·em que pos~ão sobrevir aL 
guns embaraços sobre ceremonial , ou preferencia, 
não darão lugar a disputas, nem queixas., antes pro-
curaráó conformar-se, corno se fossem vas~allos de 
lmm mesmo Soberano, tendu entendido que nisto s'e 
não interessa a honra das duas Corôas que unicamen-
te attendem ao fim principal , q<~.Ie he a cxecusão do 
Tratado. 

ARTIGO 6.0 

Se com as noticias, que hão de tomar do tem-
po, pouco mais ou menos em que_ poderá estar pre-
parada a evacuaçao das praças , povos, e estabeleci-
rnentos que .se. cedem por ambas as partes, como se 
lhes adverte no Artigo 2, 0 desta Instrucçao, não ti-
verem bastante segurança para assignar o dia fixo, 
em ~ue se hão de fazer as mutuas entregas, manda-
rá cada hum dos ~ommissarios ao .terreno que se lhe 
cede e hade pertencer ao seu Soberano, conforme o 
Tratado , pessoas que cxamihem se está tudo prom-
pto, e prevenido para a· entrega ; e com estas noticias 
assignaráó o_ dia fixo, em que se ba de executar de 
huma e outra parte, dando tempo com modo, e pre· 
venindo as ordens 11ecessarias, a fim de gue os res pe-
ctivos moradores possão recolher os seus fructos pe n-

( •) Esta claus~da se acha modificada, e mnpl i ad~ peles A.xti. 
gos 1.0 e 2.'' do Supplem~nto. 

' 
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dentes, e t rat~~portar os bens moveis e semoventes que 
quizercm levar com~ i go. ( *) 

ARTIGO 7· ~ 

E porquanto os dois Serenissimos Monarcha$ 
querem que os moradores das terras que reciprocã-· 
mente se hão de entregar saião com o menos detri-
mento que for possível naguellas causas que não gui-
zerem, ou não poderem transporrar, ajustaráó os Com-
missarios principaes o modo mais convenie11te, para 
C]Ue as mesmas pessoas que vao a reconhecer se se pre-
párão as mutuas · entregas , com() se. disse no Artigo 
antecedente, possão tomar por seus justos preços o · 
que lhes pareça m il para o serviço de huma e outra 
Corôa, compensando-se o valor .do que se tome em 
hillna parte, com o qu~ ~e tomar na outra, e pa-
gando-se o exces~o -pela Cor.ôa que ficasse devedora~ 
para cujo effeito w cotejaráó- as Relações do gue se 
Jwuver tomado por huma e outra parte; e ficará por 
.conta , das · mesmas Corqas S<l:tisfazer aos seus proprios 
vassallos a sua importancia. E · em •attençao. de gue 
na Colonia do Sacr-amento, e nos mais estabeleci-
m entos do Rio da Prata, gue ha de entregar a . Co· 
rôa de Ponuga,t, haverá muitos mais moveis difficeis 
de transportar que nos povos do Rio V ruguai , que 

( • ) Este Artigo se acha ampliado pelos Artigos scpornrfos· 
que vão debaixo da cópia n. 0 

) , pelo que pertence á~ dilig~ncia's 
qui! devem prt:ced~r para se preparare m as entregas: e qLpnto ao ef-
feito das m.::smas ·e ntregas ha de s<:r na conformidade dos Articros I 4·o-
e 1 5·" elo prest:nte T r;tado. E por i ~so no Artigo l6.", dell~., não só 
ex tender,Jó as du as Ma:::cs rades o t<:rmo das e ntregas , a todo o anno 
de I 7 51 , ma> tamb~•u conc~deraó faculdade aos Commissarios prin-
CÍf'aes para prorogare m o mesmo termo, se assim for necessario pa-
r~ a> referidas Jil igc:ncias que devem · preced~r ás ·mutuas c:ntregas. 



hã .de entregar a de Hesp~:fnlíil', e ·qHe·~é!sf~-s · ôtt os m~is 
delles não poderá6 ser meis para o serviço~o.' de ' Súa 
Magestade Catholica, o _Q :HPJ11issario principal d'Hes-
panha avisará a Buenos Ayres ~ ê a Monte Vidio pa-
ra que ~cucl~o os que quizerem a comprar o gUt: lhes 
queirão ve-nclér os vísinhos da •C6lónra, e dõs refcri-
d;os estabelecimentos · pelos preçds ~ em que se ajusta:.. 
rém. Porêm serão exceprnados destA· venda entre ·par-' 

- ti c u-fa res 0s . generos que se encont>r~m de com m~rcio, 
pois querendo s~ us donas v~rtdê-ltrs, se ajustarlá ô, 1 e 
tomaráó por parte de Sua Magestadé' Catholica; pe-
los pr~ços justos, e éórrenres, sem que nerihum ourfo 
po~sa mesclar-se nesras ' compras•; t é '• tamb_em se exce 
pruâo desta disposição as armas, artilheria, ,ç Jmuni-
ç'óes de guerra gue as duas CorÔ<~s tenhão nos Domí-
nios que cedem confôrtné -ó e"s-tipu{ado nos Artigos 15 ." 
e I 6,.0.;- ( * ) 

( - . ; 

ARTIGO 8. 0 

. , L . ..J !"' ! 
f .~ .... : l : · \ . • 

. Despacharáó - os') Com'rniss11ribs · pr}n;Cipaes' tres· 
tropas de Commi,sa rios subalternos, · A-stro·noinos , 
Engenheiros, e Geografos, com seus· capel)âes ~- ci-' 

v rurgi6es, escol tás · e a genre de ser v iço en1 que cçm~ 
cordarem, conforme o .ped-ir o paiz por oríde 'hã:o de' 
passar, nom::ando cada hum aos gue hão de h ir pela 1 

sua. parte, para gue unidos ·o:; das duas Nações vão' 
a reconhecer a fronteira desde Castilhos grandes até; 
á boca do rio Jiurú em coh{ormidade do Tratado 
e desta Insrruc~âo. Levad ca'da tropa dous exempla~ 
r_es do Tratado, impresso nos dous idiomas, hum 
11)::1 ppa da parte dos confins, que co que a cada h uma 
Not. Ultram. V. '7. 0 

, 2 
'' 

( ') Isto bc do Trat l clo de Li'mitts das· coi~quistas que ~af im': r 
pressa <::m Portuguez e C.1sr~l.b ano. 
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r.e~onh~c~r, ~ 8ass,ape.rtes)irmados pdos àous C0m• 
_x~rssanos, · · , 1 

ARTIGO 9·0 

• r • J 

A. .. pr.irneir;I .tropa reco.n·hecerá d~sde Castilhos. 
grandes até á entrada· do rio lbieu~ no Y ruguai , co· 
mo se prescreve ~9 Artigo 4·0 do Tratado. A' se-
gunda tocaráõ Qs ,confins que correm desde a boc" 
do Ibie~:Ji até á paragem que no laeo Oriental do 
Pa-raná fica defroate da goca do Rio Lgurei conforme 
ao Artigo 5,0

, E,.á terceira os gue restão desde a bo· 
ca-do Igurei até o rio Jaurú na forma prevenida pe-
l~ Artigo ~.o 

ARTIGO zo· 

E porquanto em alguns mappas se acha mudado 
o nome, e situação cdo -rio .Igur~i , determinado pa-
ra servir de fronteira na margem occidental do Para-
~á, se declar;t que ha de servir de fronteira o pr"imei-
ro rio ,dudaloso gue desagua. no Paraná da banda· 
do poente, acima do salto gri!nde, do mesmo l:'ara-
l}á. "E ainda que este rio se não cl1ame Igurei, se no-· 
t.a rá por confim co1n o nome que tiver, ou se lhe po-.. 
rá nome de comm\}m aq)rdo; e desde a boca delle 
p.rocederá a terceira .. tropa a assignalar os limites até 
á .. boca do rio Jaurú como fica dito. ( •) 

( •) Es'te Artigo, e os mais que se S!;!guem até o Artigo I J. 0 

inclusive, se ach:ío modificados pela convenç5o que vai debaixo do 
n. 0 5. assigoada em 17 de Janeiro e ratificada por El-Rei N. S. em -
12 de Fevereiro deste presente anno. 



ARTliGO Gl 
I I.. ". 

Qyamdo est·à .terceira tropa. chégár ,á bocra cio re-
ferido- rio, que se suppóe ser o· Igurei , : deixará nel=-~·' 
la hum signal ·o mais v•isivél que ,po<rlerc ·s~r, ou amon- · 
toando pedras,.. ou corramdo .. a certa altura- as arv0res, 
para que os Cornmissaniosl da segímda·,_rrrop:a·, !q:tJe h.ãlo 
de vir marcando a fronteira pela banda opposra do 
Paraná, quando chegarem a.avi.Star quelle signal, co-
nheção que está acabado o trabalho da porção que 
lh€s t0ca. . " · • • Rr~. o~ -~ · · 11 ,) ·: .q 9!Ji=' o"~·-i 

'... j 1. .._ i.J,~,-!, ~ i l.- ;,.•cfJJ/l. =:;)l"' .... 1! 
.t.g:, ., l' , .t. 1.AR.TJG.O., ' '1!'2:. ·r.r ÍJ> r•l'Jr· ':Jh J,:1t 

• ' ' 0: *lt"'\ • r ) . r .. • \ J' 
~\... ~,_1 • .., J.., :, , ;:J •. , · ~- • _. ., • ·c. . .... .J l 

e. , A terpeiira -: tropa, gqe. -·ha· de, deixar. , e&.t~ slgnàl·, 
e ~ segmiw· par.a-'cima ·as ag@ás àa·queUe 7ri.o quG: ~e tem ' 
pdo Igurei, ·log0 que d1€gar', á orige!lill pnincipa~l cle{;. ~ 
lê'.bl!lsca•nt él'S fontes mais· visiohas. ,· que ;COrrem p.ana, 
o-l?ara-guaí, ou ddlas se forme o rio ·<qu~ qm Vq ,liÍOS;) 
nra ppas,, vem ce.m:.o nome p'e <LorrieM~s., ·0ui seja- outro· 
qualquer ,que ".n-aGnuella JDârag~m t:ttnh·a. o seu : princi-
pio~,. e , pór es:tat.s: ag0as- . abaixo _ eo,n~inua,rá -.a .rmesma.-'1 
tropa .. a m~a-rcarrJ.éJ f.r.onteira: :-até ·., Pv .riP.~dQ ::Bara·g~J;ai~l 
E : se declara· -. EJl:l.e , ÇJst~ ·r.io;·que. -s.~ te·m por;< ,G0r.ri<.:nr~es. 
llaO he O· COI;beci.~O r,CO"In eS1tie 1}-Q:me~ ,, qêu,e, ent~a .110 rjo l 
c1a ' Prata a:.cima , d·a Ci-cfa,de. O€ rSarna Fé, . en~re--, os_t 
ri-os A rias,. e .o d:e Sant.;J .Lu~ia , ·. ~B~. s-i ?.i. ~I!Jtro di:~ · 
verso . gue ~-o .no.r-t-e ·do. Tr.ep·1,eo de , C<;~ ·_F>n<;'ormiO d_çs-
agua . no ' no , P.aí-agga1 ·, que confor.me ~ ,_ea·rta . ma-
n,U:scri.t:~ que • s,e"e;:;ttJe-g<J·rá a>o· Co_tnrl')is-sar-io .. F.!:m~tgJ:Je.z ., 
discorre dá banda do Sul do rio Tepaú: 

2 * 



As tres referidas .;trop:1s ;partiráó pa-ra as ·suas 
destinações, a primeira da pt:aia de Castilhos gran· 
des; a segunda .embarcad::t f>elo rio Igurei acima; 
a terceira tambem embarcada pelo rio da Pratíi, e 
pelo . Paraná até ao Salto grande. 

!•J') .-j· .-[ . 
rni~ :.'!' 1)<AR TIGQ q.~ ' 

- 1 · '"""'"I"G r, L) r,.,..~ :r ,...l 
Pelo q~e pert~nce á forma da evacuaçaot, e en~ •. 

tr~ga das Aldeias que El-Rei Catholico cedeo á Co-
rôa de Portugal na IUa-rg€t:tj . oriental do rio v ruguai, 
e á evacuação, e entre15a que ha de fazer esta Cor6a 
d,a! €qlbrria' do ,, Sacramento~· . e d<;>s 1mais ~portO"s, e 
estabelecimentos · do< ri0 da Prata ·, . :observaráÓ' de-, 
acordo o que foi ·estipulado nos Artigos I);~ ~ I6." ! 
do referido Tratado. E por quanto · no Artigo. r6: -i 
d'o •:rnesmo Trata·do foi estipulado, que os. Missiona-
rios •, e Indtos das povoações da margem oriental do-. 
Vruguai ··as eva~u!i.ráô t t•otalmente ·-rara se hirem al·\.-
de~r em routra:s" ·re·r-ras do Dominio H-espanhol; pro:. 
curará á que ' esta eV'ácuaçao se effectue'; antes do q-ia 
d.as· entr~g-as. E éohcordaráôrJÜs Comm·issarios princi.:. '· 
paés chum termo certo ;· durante o qual· .poderáô de- . 
morar.se nas povoaç0es ';cedida's, para' que, passado , 
elle, s:e-jã·o· con~trangidos a sah-ir··ames da effectiva en- · 
trega 'da Cot0nia, a cujo •effeito tomará o Commis-
sa rio as noticias ·que necessire db P, Provincial dos Je-
s,Jitas do Piu'aguli, ·ou do Superior das suas Missões. 

"' .. 
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ARTIGO 1').0 

. Os moradores da Colonia que ao tempo da en· 
trega da dita Praça, e na evacuação dclla guizerem 
mudar-se para qualquer lugar . dos Domínios de S. 
Magestade Fideli ~sima obteráó livre tra m i t? pelos 

- Domínios da Corôa de Hesp~nha dando-lhes passa-
portes, e -todo o auxilio que pedirem, com tanto que 
paguem a desp~za que fizerem. E os moradores que 
depois do dito dia da entrega ficarem na Colonia, se 
consideraráó d'alli em diante vassallos de . Hespa-
nha. ( *) 

ARTIGO 16. 0 

Formaráó os ditos Commissarios h'um R:egimentQ 
!-]U~ deveráÕ observar as tres rr~p.as, ~ nel)e ,. com-
prel1enderáó tódos os ·Casos praticas IRLJe pcss,ão oc-
~orre~, dando regra para, a d.istril;JUiçã~ dos viveres,, 
.caça,-~e pesca, forrna.çãp dos r.af?chos, aca.~npamentos, 
seutinellas ,_ 1narchas, e 'll)aJs .. ~pera.çóes e~ que hão 

-~e conc9ner os . ,Commi~s.arips de a.m,bas <1s Nações 
com as tropas unidas. O gov.er,no ~ctlno.n1ico da tro-
pa d~ qda Naçâo ha de hi,r sep~ra~amente ença rrega-
do ao Commissario que for nomeado .por Comrnan-
dante della. E no caso de guerra com os Indios bar· 
baros, col'Dmandará ambas . as_ .~scolras o Comm an-
dante de semana elegido, como se dirá no Artigo 18.0 

( •) Os Artigos 1 4. 0 , e - ~ 5. 0 orch:nados para se fa 7erem as 
reaes, e' eífectivas e,ntregas dépois de terem precedido as dilil! <> n-
Gia~ previJs que· ficão estipuladas p:los Artigos. 6.0 e 7.0 dn presen-
te Tratado, e pela outra conYent,ão intitul~da Artig"l'J Sept~ratlos 
que vai _debaixo da cópia n.0 3· 
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A·RTIGO 17.0 

O official command,nte ' de cada escolta terá o 
governo rriilirar dos soldados da sua Nação, cuidarf 
privativamen~e de tudo que toca á disciplina~ alo-
jando as duas escolras separadas, e marchando do 
mesmo modo. Em quanro a tomar a direita, ou a es-
guerda nas mar~has, e mais pontos de honra militar 
em que possa offerecer-o;;e disputa sobre preferencia ,. 
dispor'aó, que sirvâo as escoltas_ por turno em o posto 
mais honrosó, mudando-se todos os dias-. · 

ARTIGO r8.0 

Em· ,raso . de guerra c_om o.; Indios, man_dará 
'tlS duas escoltas o Commandd11te, ·que est~ja de se-
·rnana Poi-tuguez , ou Hesptmhol , ficando com · o 
mando ab,r.oluto ( só 'para este caso de guerra, - dit 
suspeita be1h fun.ditda ·de!l'tt) o Con-Jmmcrnda1:1t'e dt: 
qualquer ·das duas tropàs ,'' a que.m toca1'' tt seriiána 
por seu turno, e as iropas t'omardõ o pos-.to' que lhes 
toque pelo =tzlrno C/.Ó s'ett dia ·; eomo fica· dito , Je '--se 

-deiiaráõ sortes 'para sabe.r que Conzma11dante, e es-
colta ha de principiar o'tttrno desde o primeiro dia 
da sua união. : · . 

ARTIGO 19.0 

' '· 
E para qt~e não haja_ reparo na praúca do que· 

fica determinado pelo ..drtigr1 ,antecedente pro_cura-
ráõ Sua.r Magrstades que · d.r Conmz"lmdantes das 
escoltas le·vem igual gí·do, e prohib;rão que mn,húm 
dellt:s se possa fundar na · maior antiguidade de 
patente, nem tomar outro pretexto para pertender 



o mando das duas escoltas, .re11ão que precisanu?t-
te hajão de servir .p01· .tuntfJ como fica dito. Pordm 

'attendendo que e1n ca.ro de morte, e por _outros ac-
cidentes póde succeder que o Commandtmte de hu-

. ma tropa seja de hzferior g;·áo ao Conmzanda11te 
da outra, querern Suas lvfage.rtade,r que qttando 
isto succeda se observe . litteralmente o que se de-
.termina por esta instrucçíio, sem que o Com man-
dante de maior gráo deixe de subordhtar-se ', ainda 
que toque o turno ao de gr1o inferJor~ devendo .con-
siderar que no mando, e tttulo sao rguaes, atnda 
.qu.e o não sejão no gráo. 

ARTIGO zo. 0 

He declaração, que o governo e ma;zdo ·militar 
das escoltas, e o turno para o caso de guerra que 
pelos ar:tigos mttecedentes ha de tocar aos Comma7tr 
dantes de/las se ha de entender, quando o Commis-
sario privcipal da tropa ·não - s~ja 1111/itar, pois se 
o for terá as faculdades prev_midas pelos ditos Ar-
tigos, e o Commanda12te da escolta estará ris suas 
ordens: e tombem se decla1•-a que o Commissario 
prhzcipal de Hespanha dará passaportes C_j)m salva 
conducto ás tropas que hi/o de pasJ"ar pelos Domi-
·nios desta Corôa, mandando que lhe a.rsistão com 
tudo quanto 11ecessitem; e que os que ·se esct!Sarem 
014. causarem alguma vexação seráõ gravemente 
castiga.dos, a cttjo effeito_ dará S. M. C. as ordens 
correspomlente!, ( *-) 

(•) Os Artigos 1&.0
, 1g.0_, e 20. 0 se achão tambem mocHfi. 

cados, e reduzidos aos precizqs termos do At·tigo 4.~ do d ito Sup-
plemento. ' 
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ARTIGO 2r: 

Pelo que toca aos deliê tós·se procederá ' com es-
ta cii ffe renca: dos que se có n1metterem entre ind ivíduos 
d as suas Na~ões se formu:~ o proce~so summ(lriamen· 
te com a assistencia dos Com missa rios de ambas, e 
se rem errcrá aos dous Commissarios principacs para 
que determinem, e fação execntar a pena correspon-
dente. Se o delicro for leve os casrigaráó os Com-
m issarios da tropa donde succecla, impondo aos réos 
pena de ordenança ou outra arbitraria em falta della. 
E para que não haj a duvida nem reparo concedem 
os dous Serenissimos Reis aos seus Commissarios 
principaes roda a jurisdição, que por direito se requer, 

·e· a hão de exercer com todos os indivíduos das tro-
pas , e dependentes da expedição, assim em marerias 
criminacs, como civis, de qu e se possão fazer causas 
durante a dita expedição, e em quanw estiverem uni-
·dos' com faculd ade de impôr' e t:1Zer executar a-té 
pena de morte , sem admittir appellação, nem recur-
so, em os casos que peçâo prompto castigo para es;. 
carmento; e a de que possão, e devâo subdelegar nos 
Commissarios principaes que hão de hir em cada 
tropa; porêm se lhes adverte a todos, que quando 
chegue o caso de julgar qualquer c::tusa criminal, ou 
civit entre indi,,iduos das.duas N!!ç6es se dispão de 
todo o affecro natural, e JUlguem com a mesma im-
parcialidade aos estranhos. que aos proprios ,. acten-
dendo unicam ente á justiça, ao socegp das tropas •, 
e ao bom successo da em preza, pois do contrario se 
daráõ Suas .Magesti des por mui mal servidos .. 
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ARTIGO 22.
0 

·Se o delicto se eornmetter entre 1individuos de 
huma Nação, o c-astigará o seu Commissario _<.:om 
ps juizes adjuntos que lhe tiver determinado .o Cotn-
missario· principal. E se o delicto for militar, ocas-

. tigará o seu commandante, <jllando não seja milita.r 
o_ Gommissario. 

" Par:a .que os_ Commissarios de cada tropa tenhão 
regra certa por onde governar-se ., incluiráõ os Com-
missarios principaes no sobredito regimento . hum ti-
tulo de -leis penaes, em que se :determin~ o castigo 
que se ha de impôr a qualquer que fira, mate, ou 
aggráve a -outro por obra, -ou por palavra conforme 
a grav-idade d_o excesso. E antes· da partida das tro-

. . pas se faráó publi-car as di.tas penas; e o encargo que 
h~o de levar os Commissarios para que as façao ex~
çutar, severamenEe. Porêm aos , mesrrios . commandan-
fes se adve.rtirá secretamente :que _ngo faça0 execut~r 
pena ~e morte, nem outra de sangue senão virei;n 
que não ha outro remcdio mais que . o de huma 
prornpta execução para evitar alguma desordem gra-
:vissima, ou perturbação entre as duas Nações, 'tendo 
presente que em deserto~ tão distantes não p0de h~
ver motivo mais poderoso para incitar os animos a 
algum grave excesso do que ver justiçar os seus com-
panheiros. Pelo que encarregaráõ muito particularmen-
te aos Commissarios das tropa·s, que em todos os ca-
sos. em que não for indispensavelmente necessa.rio o 
prompto casrigo, remettão os réos, como fica adverti..: 
do no Arrigo 2r.0 

Not. Ultram. V. 7·" 
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ARTIGO 24.0 

- Sém embár&o do q· ue fiêa det~rminado no's Ar-o . 
tigos antecedentes, qu'erem Suas Magestades que se ó's 
Commi_ssarios principaes rcconl)ecerem , gue alguma· 

. ~as providencias referidas para o governo das tropas, 
temessas dos réos, e castigo de delictos póde ter na 
pratica · alguns inconvenientes , attendendo á gual·ida-
de, e situação dos paizes, resolvâo o que lhe pare-
cer mais convenienre para repri·mir os excessos , e 
conservar a paz e união, que tanto desejao Suas Ma-
gestades, para' ·cujo efFeite lhes ,concedem -~eaas as 
faculdades necessarias • 

.AR TlGO 2).0 

Na sobredita ordenança incluiráõ os ca-pitui-os 
s·eguintes. Qge os Com·mis:sarios, Geografos, e mais 
pessoas intdligentes de cada 'tropa , vão apontando 
-os rurrios, e distancia-s da derrota, as qu13lidades na-
•turaes do paiz, os habitantes, .e seus costumes, os 
-animaes, plantas, fructos, e outras producçôes; os rios; 
~agoas , montes, e outras circunstancias dignas de 
noricia , pondo nomes (fe cotnmum accordo aos que 
a não tiverem para que ve_nhão declarados nos mappas 
com . toda a distincçâo, e procuraráó que o seu tra-

-·balho não só seja exacto pelo que 'toca á dem_arcaçâo 
da raia, e geografia do paiz, mas tambem provei-
toso pelo q4e respeita ao adiantarnentC? das Sciencias, 
Historia Natural, e as observaçóes Physicas, e As-
·tronomicas. 
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ARTIGO 26.0 

Qye o cuidadq de apontar todas as referidas no-
ticias se distribua entre d.ilferéntes ·~. pessoas de ambas 
as Naç·<Ses conforme a sua capacidade, e propensão 
a : fi in .de que as faça o mais e:x::actas-, e com menos 
trabalho. 

ARTIGO ~7·0 .. 
Q!.1e quotidianamente á hora do meio dia · to-

rtJem os Geografos, e As'trono;mos. de ambas as Na-
ções a altura do sol, e apontem ·a vàriaçâo da agu-
lha- , e de núite quando 1 

o tempo, 'e outras circun-
stancias o p.ennittirem, fação as Observações Asrro• 
nornica·s para determi nar as longi(ud·es, e V\erificar 1 

as mai~ posições das ·ter>ras. ·,· ·· , .. 
:'.. ) r ., ~ j r 

:ÁRTlGO . 2.2-. 0
; ·.r . 

I) 

) • I " ) 

:... . Qye em , toda . a fron.teira_, onde •e lia · não for ··ter-
min;ada por s ios,. Dllopor cumes dós montes, e ver-. r 
remes da.s agoas ,: que farão declarados no Tra·tado '. 
deixem . postós os -ma.rcos , · ou ·.signaes. que J11es pare-1 
cerem mais _proprios, e ·perduraveis, para que em n~- ·~ 
nbum tempo se pessa duvidar da situação da linha ·; 
da raia, ou seja levantando montes- de terra ·, QU de 
pedra, ou assenrando os marcos lavrados. gwe se re- . 
rn.ettem , onde os julgarem precis<'ls para maior da-· 

/ reza. E qua1~ do subirem pelos rios por onde o Tra-
tado deternÜAa a· ,ra ia, ao encontrar dous braços gue 
se venhão uni-r ao . mes-mo rio, sempre seguiráó .para 1 

cim.a o que for n~ais caudaloso. E igualmente aonde 
a. r.aia 'fo·r assignalada conforme o Tratado por hum . 

3 ,,, 
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rio abaixo, se succeder encontras-se este dividido em 
deus braços, çleverá continuar a "fronteira pelo mais 
caudaloso. 

..... ... 

ARTIGO 29/ > 
I' 

Qye. todos ;os dias nas horas .de descanço se ajün.; 
tem, e compilem as .ditas noticias em dous diarios 
que se hão de remetter ás duas Cortes, assignados e cer-
tificados pelos Commissariós Astrónomos, e Geogra-
fos de .am~as as Nações: · 

· ARTIGO 3o:_ 

Qpe estes Astronomos, e Geografos vão tam-
'pem todos os dias formando : de commum accordo o 
mappa determinado: nO. Artigo !.I. o. do Tratado, in- ; 
cluindo nelle o paiz pot onde .passa a raia , e tudo· 
quanto alcançarem com a vista, e de gue tiverem 
noticias fidedignas; ·p'Orêm ~,distiriguiráó no mappa por 
meio - de huma linha o gue registarem com os seus 
olhos; 'daquillà 'Cjl:le alcança.r.em :por estimativa, ou 
por informações , · ad V'ertindo gue tudo · o gue toca ·· á 
fr.onteirá o hão 'de reconhecer por si mesmos. Deste 
mappa iráó fazendo dous exemplares diariamente sem 
deixar nunca es~a operação pa·ra o dia seguinte. E 
acabada a demarcação de cada tropa se tiraráó os 
exemplares que ajustarem entre si .os Commissarios 
principaes assignados e certificados pelos Commissa-
r}os Asrronomos, e Geografos de ambas as Nações 
para ·se remetterem ás duas Cortes ao fi'm expressado 
no di r o Artigo I I ,_

0 E para . que estes ma ppas sejão 
mais intelligiveis e claros, advertiráó ·os Commissa-
rios principaes qu e se formem todos debaixo de 1m-
ma escala, ou petipé, _que no espaço de 11uma poie-
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gada ·de pé de Rei de Paris comprehenda a vigesi., 
ma parte de hum gráo do circulo do equador, que 
se reputa pouco mais ou menos de duas mil e nove· 
<:entas toesas Parisienses, seis mil e quinhentas varas 
HespanhoJas, e vinte seis mil palmos , ou duas mil 
e sei scentas braças Portuguezas. O mesmo vai pre-
venido aos Commissarios da parte do Norte, a fim de 
que as medições de huma parte correspondão ás da 
outra. 

ARTIGO 31." 

Que os Commissarios evitem controversias· SO• 
bre a demarcação, especialmente se Jorein por obje· 
c tos de pouca i mportancia, antes decidão Jogo entre 
si as dovida'i que occorrerem, porque não he a inten-
ça'o de Suas Magestades que se deixe imperfeita par-
te alguma da obra sem cau ~a muito urgente, nem 
deveráó fazer caso de alguma pequena porção de- ter-
x:eno, com tanto que a raia fique assentacia pelos limi-
t.:s naturaes mais visíveis e perduraveis. Porê1n quan-
do absolutamente não poderem concordar-se por ser 
muito importante a materia da duvida, se formaráõ 
mappas separados do sitio onde se disputar com pa ... 
peis as:.ignados . pelos Commissarios Astronomos, e 
Geografos . de ambas as p:;mes, em que expliquem as 
razões da sua duvida, e se renwttedô ás duas Cortes 
para d~cidirem amigavelmen-te a questão. E sem cm-
ba rgo della proseguirá a tropa, estabelecendo a. fron-
teira no que restar. 

ARTIGO 32. 0 

A'lêm das referidas adverrencia·s, inclqiráó os 
.Commissarios principaes no. R egimento .todas a.s _mJ:is 
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que julgarem convenientes para a máis cotnmoda ex-
pedi (;:ão das tropas, e para comervar a quietação, 
união_, e bom governo de lias; e determinará cada 
Commissario aos da sua Nação o caminho por ond-e 
se hão de· retirar acabada a demarcação que lhes 
toca. 

-ARTIGO ~3·
0 

Poráô o maior cuidado no apresto, e conducçao 
_dos viveres para se acudir pontua.ftnente com elles ás 
referid~s tropas nos tempos'· e paragens que se de-
ter·m Í-ti'a rem. 

ARTIGO 34·0 

@:s dous Commissarios principaes reconheceráó, 
e dem <Yrcaráó junramente o lugar onde na praia do 
mar pril'lcipião a dividir-se os dous Domínios, pondo 
a-lli hum dos marcos lavrados que vão destinados pa-
ra esre tffeito. Do dito marco, como de ponto fixo, 
pé!ssaráó a rec_onll'ecer, e demarcar tambem da mes--
ma sorte a falta meridional. do monte de Castilhos 
Grandes discorrendo por ella., e pondo de commum 
consentimento os mais que forem nece~sarios dos re-
feridos marcos nas paragens qBe lhes parecerem má·is· 
úpportunas até os cumes dos montes, que tomaráó 
para seu governo ' sem attençâo a rumos' desde os 

' }1;1ga'11es. mãis superiores, onde tem set~s princípios as 
verteJ_nes das agoas que descem dos referidos cumes,. 

· a saber: por parte dos Dominios de Portugal para i 
b:mda da lagoa Mer·im; e pela parte dos Dominios 
de Hespanhq para a banda do rio da Prata. Igual- _ 
fi1erne continuaráó em reconhecer, e demarcar pes-

' l' d d ' I soa mc,nte to o o rest '!,nre a rala que se segue .ate on,. 
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de commoclamente a pgderem visitar, e lhes parecer 
que se faz precizo accompanha·r- a primei r a tropa. E. 
como a emeada de Casrilhos Grandes ha de ·ser-
vir p:mt caso com~um de ambas as nações, a fa-
rár-5 sondar, reGonhecendo, e notando não só a sua 
capacidade, -mas tambem as Ilhas, ou escolhos d,a 
mesma enseada com toda a exacçâo e miudeza. 

ARTIGO 35·0 

Se for compatível com a pratica e execttçáo 
do que por esta J;zstrucção se encarrega aos Com-
missarios princip4es, que o nomeado por S. Ai. F. 
passe pess,oalmente a receber dos Hespanhoes o ter-
ritorio . oriental do rio Vru-guai, e o Commissar.io ; 
nomeado por S. M. C. vá recebe1· dos Portuguezes 
a Colonia , e estabelecimento[ do rio da Prata, o 
executardó assim., e_ncarregando o seu governo a 
pessoa que Suas Maj!,estades nomearem, e em fal-
ta desta nomeação ·interÍJ1amente a quem lhes pa-
reça. E se não poderem ptusar com a sua p.eSJ'oa, 
1n!tndaráõ outra da ·sua co1;fiança 'para que em sett 
nome receba os ditos povos' e estabelecimentos. , Em 
todo o casoprocurardõ desernbaraçar-se do que de-
vem -executar em -Gastilbos Grandes , e resolverdó 
de commemz accordo o lugar, ou paragem que lhes 
pareça mais opportu11o dos dous Donúnios, para 
onde hão de mudar- a sua reSidem·ia, e viver jun:. 
t os para remetter os viveres, e dar providencia das 
novidades, e accide;ztes que occorrerem ás 'tropas, 
advertindo-a!__ do lug,zr, onde hão de residú·. ( •) 

( •) Este Artigo se acha tamhem modificado, e reduiiclo aos 
precisos termos do Artigo 5.0 do Supplem~nto. 
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E por quanto não he possivel executar as mu-
'tuas entregas 110 te·rmo de hum anno assignado pelo 
Artigo 23." do Tratado, por cau.ra de precisa dilação, 
que tem havido para o despacho desta expedirão; e 
attendemlo aos muitos preparos que hão de preceder 
à execurão das ditas mutuas entregas; tem Suas 
Magestades determinado jJr 01"ogar o referido termo 
por todo o anno de I75 r por meio de hui11 acto for-
mal ( *) assigna do pelos Ministro.r das duas Co· 
rôas ,· e ratificado por ambos os Soberanos. Porém 
:sem embargo dis.ro de.rejão que se executem m;tes 
s1! for possivel. E se por alguns accidente.r de mar, 
ou de terra não se poderem fazer as mt1·egas em 
todo o referido a11110 concedán Suas Magestades 
faculdade (H) aos Commiuarios principaes para 
que o p1·ôrojuem não mais que pelo tempo preciso 
para exuu~á-las; porque he suiz intenção que ne:. 
nhuma coúsa . suspenda a execução do T ratado. 

ARTIGO 37.0 

As embarcações que conduzirem os Commissa-
rios-, estaráó á ordem dos principaes, e logo que se 

( •) Este acto be o que se assignou em 17 de Janeiro, e se 
ratificou por El-R~i N. S. em r z de Fe"ereiro, e por El-Rei C. em 
18 de Abril deste presente, anno assim como vai trasladado debaixo 
da cópia n.0 4• 

( ••) Fsra faculdad;: se prevenia ;~ttendendo-se âs difficuldades, 
o diligencias , qu~ hão de preceder as mutuas entr~gas : e he por 
isso relativa aos Artigos 6.", 14. 0 , e 1 5.0 do presente Tratado; e 

.a outra conven ção intitulada Artigos Separados, que vai debaixo da 
t"Ópia n. 0 j . 
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executarem as referidas entregas despac!J a dó a qu~ 
melhor l11es páreça com e~sa noticia, e por eJJa re:. 
merreráõ ~s pregos para as duas Côrtes, ou variaráô 
es.ta tkposição conforme as ordens gue lhes com ... 
mun igue; e depois de finda" toda a obra sé retiraráõ 
todos aos seus destinos. 

Tudo o (] 'u.c se contêm nesta Instnf.c~ão se exe-
cutad, como nella se determina; e agora se approva-
rá, confirmará, . e ratifi-eará ·pelos dous Serenissimos 
Reis, e se fará a troca das ra tificações no termo de 
hum mez, ou an tes se for possivel. H e dedaração 

,que se os ditos Commi~saríos acharem dilficuldatle _ 
em algum dos pontos dest~ Instrucção·, ou di scorre· 
rem modo de executá-los com mais facilidadl!, ou se 
<.rc·haren-i inco"nveniente na -pratica de algum, Otl de ~ 
:;~lguns delles, em todos e em qu·a!quer destes casos-
:re~olveráô e exeçutaráõ o que l·hes parecer me<lhon, 
·com tanto guc se consiga o principal fim que he exe-
·cuta·r o Tratado ·corh sinceridade; .e boa fé, sem • in~ 
're.r.pretação, nem escusa como convêm ao serviço d~ 
-Suas l'liagesraclés. E ·querem que assim se exe~ute~ ~ 

Em fé do gue, e em \:irtude das ordens, e po-
·d eres que temos dos R ejs nossos amos, firmamos a 
presente Instrucç3o, e a sell.amos com o sello d·e nos-
'Sas ' Armas. Madrid 17 de Janej.ro de 1751. 

Bisconde . 'Thomaz da 
Si~vct Telles. 

.... ·- l 

' .] 

,i .. 
t: 

(L. S. )" 

.'José de Carvajal y 
Lancaster. 

(L. S.) 

. ·Segue-se õ Supplemento, e depois delle as rat i-
fic8ÇÕes dos dous respectivos Monarchas. 
N ot. Ultrm. V. 7·" 4 

r 



Supplemento.) e declar-ação do Tratado pelo qcJa/ se 
rt{!,fl:l{lr4õ as l».rtrucçóe! dos Commi.rsarios que 
de-vem pcusar ao Sul da America, cusigr1ado em 
MtJ.drid- a··IJi de Abri! 4e 1751, ratifica.dp par 
El-Rf!i N. S. em 8 d'e Mai.o, e pot· E!~Rd Ca-,. 
thuli((} N/Z. J3 do. dito mez do m·es,mo gmzQ. 

P flr- quamto se a-dlQ_u que o Tratado acima es-~ 
!f!'Í.pto necessitava de ser- suprido·, e declarando para· 
~ssim se evitarem algumas 'dwv.idas , e embaraços qu~ _ 
€! t-empo- futuro podia trazer em hmna demarcação de 
faizes tãe va.stoa, O· qne .eLeve ser praticado. em lu .. 
gares tão remo:o~} nos guae.s na~ poderá haver facil 

,.-ec_!lrso. na Rehg1ao-, e prov!denwt das duas Mages-.,. 
roqes cont.rata·n.tes: os mesmos dous respectivos ple-
llipotenciarios con.viera m mais· de commutn accor_do 
t>m q~1.e o Tratado- acima escripto se ampliasse, e de .. 
clarasse pelos Artigos abaixo expr-essos para fazereJn 
parte integrante cio mesmo _Tratado na maneira se-
g~inte.. 

ARTIGO l: 
A resp.ei'to-· do· Artigo 4. 0

- se_ declara que as cono 
férencias seráô tidéts sómeme' entre os . d0us Com mis-
sa-rios principaes , sem nellas entrarem os segundos> 
e terceiros. Commissarios cle FLen)mma ·d s par:tes. 



ARTIGO 2.0 

Nó mesmo Artigo 4·0 do ref erido ·Trat?.do se 
icrecenra que a entrevi~ta que os dous referidos Con1-
míssa rios principaes ti·verem pelà primei1'a vez na ca-
s-a de mildeira, ou tenda de campa 1i h ~ de que alli se 
trata, ficará tendo lugar da primeira visita entr.e elles. · 

ARTIGO 3·() 

O Artigo 3·0 do mesmo Tr~t-a do ~e declara , pa-
ra vàler ·na maneirá segui~U-e7-D.s. dous rcsp-ecti vos· 
Commissarios pritJcipa·es po f·~ õ ·o maio r cu idado em• 
prevenir os viveres ; conducçôes, agente de set-:vi~b , 
é mais aprestos para as ti'op;as dos Com n•iss·ar ios. sub- . 
alternos de que a-baixo se fall a-rá, iAforma h!::'lo~se cui-' 
daclosamente das paragens, e tempos, que será ccm-
veniente remettê-los, e f a zen do ·as preve'nç&cs neces-
sarias pa·ra que se não experimente a menor falta Bes-
fâ ma teria para que t1:1clo estéja ptom pro ao prime~-' 
r o aviso, e se manf1e om<le convier s·egundo Elcpois 
concordar em nas suas conférencias. E dará-ó as ordens 

, necessa rias .aos Governadotes, e Capitães Mores séus-
subalternos, pata pôrem promptos ns soldados Indios, 
e negros de serviço que hão de acompanhar as ditas 
tropas determi11ando-lhes de comtimm accordo o·s' 
rnesmos dous Commissarios principae§ -o respectivo 
numero de gente de gueJ'ra -, e serviço , àrmas, e pe· 

, tredros que se hão de mandar para á eseolta, ~ -com
ruodidade de cada huma das sobreditas tropas como 
! hes h e derermin,ado no Artigo '8. o do t:nesmo Tra-ta--
do acima escripto. 

4 * 
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ARTIGO 4.'~ 

Os Artigos r8. 0
, 19.0

, e 20,
0 da dita conven-

çao a_cima escripta, se conveio em qu e para maior 
brevidade, e clareza fossem redusidos aos precisos 
termos das palavras seguintes: Entre as pessoas que 
cornpuzerem cada huma das res_pectivas tropas os dous 
Commissarios principaes nomearáõ ·qual deve ser o 
commandante de toda ella, attendendo ás graduações 
das patentes, quando não haja nomeação expressa de 
cada huma das duas Magestades cont;ràtantes pelo que 
lhe pertencer. No caso de morte, _OL! impedimento, 
determinaráó tambem por ordem os 6fficiaes. que de-
v em hir substituídos no mando das referidas tropas. 

E considerando-se que os dous Con;tmissa6os 
que vão nomeados em se&undo, e terceiro lugar pe-
lo"s dous respectivos Monarchas hão de hir nas se-
gundas, e terceiras tropas, como princíp_aes. S. M. 
F. e S. M. C. concedem .aos seus Commissarios prin-

, cipaes Gomes Freire de Andrade , e Marguez, de 
Vai de Lírios todo o poder, e faculdade necessaria pa-
ra. nomearem r1as referidas duas tropas, os pri.meí-
:ros, e segundos Commissarios, guando nao forem i'n ... 
dividualmente nomeados por ambas, otl por alguma 
das ditas Magestades; pedindo e requerendo os ditos 
Gomes Freire- de Andrade, e M<Hquez de Vai de 
Lírios aos Governadores, e o.fliciaes dos respectivos. 
Domínios da Ame1:ica, que para o dito fim remet-
tão as spas ordens os sujeitos, que para elle lhes pa-
recerem mais aptos, e mais experimentados, os quaes 
se não poderáó escusar debaixo de nenhum pretexto. 
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ARTIGO)." 

< ' 

O Artigo 3)·ó da dita conven ç~o acima fscri · 
pta s~ decl:Jrou , e reduzio tambem aos termos con• 
teudos nas palavras. se~uintes. , .. "' 

Se for compat!vel'' com a pn:tt1ca e execuçao das 
· diligencias conteudas nestas ordens acharem-se os dous 

Comrnissarios principaes desocuppados ao tempo das 
entregas do Terrirorio oriental do Vruguai, e su.as 
povoações, e da colonia do Saqamento, e séus adjã:--
centes, passaráõ pess()alçneme a recebê-las nomeando 
em huma, e outra parte os Governadores que lhes 
parecerem_, se Suas Magestades F. e C. n,ão tiverem 
expressamente nomeado. 

E ~e não poderem passar pessoalmente aos ditos 
lugares mandaráõ delles pessoas de sua confiança , 
com as guaes se passem os actos das entregas, e que 
depois dellas fiquem governando, em quanto Suas di-
tas J\1.agestades não derem outras providencias nos 
referidos governos. Porêm os mesmos dous Commis-
sarios princi paes procuraráõ em todo-o caso desem-
baraçar-se assim da expedição das referidas tJes tro· 
pas, corno do mais que devem executar em Castilhos 
Grandes par a muda rem as suas residencias, a saber : 
Gomes Freire de Andrade primeiro para a Colonia, 
e depois para as Aldeas gue farão cedid<1s á Corôa 
de Portugal no Territorio da parte oriental do Vru· 
g9ai j e o Marquez de Val de Lirios para Buenos 
Ayres, Santa Fé, corrientes, ou Missões gue tem da-
quella pane os Padres da Companhia de Jesus : pa-
ra que ambos os ditos dons Commissarios principaes _ 
:fiquem assim mais expedidos para proverem na~ r.o .1 
vidades, e accidentes gue .occorrerem; e para re-met-
te rem os necessarios mantimentos ás tropas, -as quaes 
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advertiráó sempre dos lugares das -suas residet1das 
para recorrerem a eli@.s 1 ~m qualqHer contingencia. 

P?r . guanto os dons referidos Ministros Pleni· 
potenc1anos , usafido dos seus plenos pode,res os con-
vierão, e finnárão em Madrid aos cfezesete de Abril 
de mil ~ete cento! cincoenta e__.hum. 

Bisconde Thomaz dà 
•Silva Te!!es. ' · 

(L. S.) · 

'Jos-é de Carva )a! y 
· Lancaster. 

(L. S.) 
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.llrtigos separar/os . do. Tr?Zt.ado concluído e assigna-
do em dezesete de 'JaneJro deste pr·esente anno· 
de l7) 1 sobre a.r ln·Slrucç{fes dos respecti7Jos Com-
missttrios, que dn·em passar ao Sul do Ameri- -
ca; assignados em deze-sete. do dito mez, e ra-
ti:ficados por El-Rei N. S. em 8 e por El-Rei C. 
~m 18 d~ Maio d(J· dito. anno. 

~- ARTIGO x.q 

Por !je ~onsiderar ~Qm. a ReJ:i.giaiO, · bqa fé e 
amiz9de reçiprOCflS que t~lP: feito as it:tvioJaveis rcgrai-
das duas Magesrades con;tratant~s , que lilependen-
do a ~ntrega , e seg4rança da . C9loni~ · do Sacra-
mento , e se!llS, ·adj aceQtes t~~lÍca mente pCJ. obedienci~ 
de h11m Govero·ador ~ q,ue ha· çle .exccutar s~m duvida, 
tu em r~pL.ica o que lhe- for ,ordenado : e de-pe-ndendo 
a entrega, e seguranç,a d0 Territorio, e Aldcas ela 
margem oriental do V r.uguai da coo·pera·ç.ão de tan-
tos, e tae numerosG?- lnd'i0s a·rmados, que por qual-
quer falsa apprehensão poderião resístir á dira e.ntrega, 
pre·textanà.o a sua r€si6H~·!1Cja eom. a J9eFSuasao .cl:e lhes -
~er necessari"o r~correrern á Corte;, .nestas ju~tas consi-
derações para que o .T~atado dos Li.mites,. e çes~Óes seja . 
,r;Jesta pa.r.te ~xeqJit~rlb t~·p . i w.;i'ola v.el'men te ce~no h~ 
dà l;Ua njlture'ila, e da irrt~nçã a dos -dt:)tJs .Â;t;Jgustos 

. Contr.ata.ntes ,. S .. .M:·~ C. ~OJ1.1tni~<~ará a~sim o seu ptinr-
eipal Cemmissat:io·, como~ aos Go.vernad.ores de Ene·· 
nos Ayr-~es-, ' € Monte Vid'io, ·e todos os mais officiaes,. 
e vassf!llos qbl<:;· tem naquell'a parte, ·e aos mai's I11dios~ 
cla Sll:l H;e(l·l i-ndigiJ.aç.ão, se· forem rernis-so~ na clita• 
entreg<J ,, e segura.nça . pacinca das .Aldeas e Terriroúo·· 
cedido· á. Corôa ~e Portugal; e se de boa fé , sem: 
demora's, escusas, ou interpreraç6es não fizerem ev;a,.. 
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,:uar, e n5o evacuarem, e entreg~rem todo o refe-' 
rido T erri tDrlo, e suas Aldeas ' no di a que lhes for. 
determinado para esse effeito, _ d ~ sorte que al li se 
passao estabelecer e f.icar .perpetuados os vassallos de 
S .. M. F. 

ARTIGO 2, 0 

Em otdem aos mesmós fins determina tambem 
S. M. C. ao dito Com missa rio principal, Gov erna-
dores, c officiacs, Cios seus ·Domínios naquella parte, 
que sem _fazerem, nem admittirem répli\a, es_cusa, 
ou 9emora álguma empreguem rodos os méios effe-
ctivos, e a tê o da força das armas inclusive, se ne.::~ 
cessaria for, . para que em causa commua ;r com o 
principal Commissario e ofEciàes de S. M. F. fa ze-
rem evacuar as diras Aldeas, é Territorio e faz eren1 
tudo de paz; e j usto tinilo ·aos Vassallos -de 8. M J 
F ·. que ali i devem estabelecer-se, e perpe·tuaNc na: 
referida fórma . 

I 

ARTIGO 3.« 

E para que a este respeito·~tesse todo o p'retexro 
de duvida na America, S. M -. C. ordena effectivameli.te 
aos ditos seus Commissarios, Governadores e OfEciaes, 
que ainda quando os 'Indios ' , e habitántes das Aldeas 
e Territorio opponhâo sobre a pr01~1pta evacuação 
dellas _e delle ·duvidas taes, ,que aos mesmos Com.: 
missa rios, Governadores, e -pffjciaes f1:espanhoes pa-' 
reça que são dignas de se remetferem'' á decisão de 
S. M. C., até neste caso sejão obrigados a fazerem 
evacuar as ditas Aldeas, e Territorio, e a metterem 
na pacifica, e perpetuá posse de tudo os Vassallos 
de S. M . F. na sobredita fôrma. 
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ARTIGO 4. 0 

. Estes Art igos separados faráó tampem parte in..; 
.tegrante dos Tratados a que devem ajuntar-se, e 
se approva ráõ, confirmaráõ, e rarificaráó ao mesmo 
t~tnpo pelos dous respectivos Monarchas. 

Em fé do que, e em virtude das ordens e pie· 
nos poderes, que nós abaixo ass ignados recebemos 
de nossos Amos El-Rei F. de Portugal, . e El-Rei 
Catholiç:o de Hespanha, concluímos e assignamos os 
presentes quatro artigos separados, para em todo o 
tempo , e em todo o caso fazerem parte integrante, 
e individua do Tratado, por nós abaixo assignados no 
.mesmo dia de hoje, e lhe fizemos pôr o seHo de nos-
.sas Armas. Feito em Ma~rid a dezesete de Janeiro 
.de mil setecentos cincoenta .e ·hum. 

Bisconde Thomaz da 
Silva TeiiÚ. 

(L. S.) 

N_ot. Ultr am. y. 7." 

1 José de Carvaja! y 
Lencastel". 

- (L. S.) 



T ratado da proro.gtiçao ·do--terrno dtu e1ttregas pa-. 
ra s.e extendere1r~ a todo o anno presente de m'i!-
sdécentos cincorHita e hum, assignado em deze-
se'(e de J aneiro, e rat ificado em fórma pot E!-
Rei N. S: em doz e de Fevereh-o, e por E!-R ei 
Catho!ico e;n dezoito de Abril do mesmo amto .. 

I 

P orq.uanta: nao tem sidó ·possível concluir as di;~ 
posições que erao precisa·s para que, em conformida~ 
de do Arttgo· 23 do Tratado de Limites celebra-
do· nesta> Corre em I3 de Janeiro proxin'icr passadó 
entre os, Serenissimos- Reis nossos · Amos; se ' exec-t~ur sl
sem no termo de hum anno as mutuas ·entregas do, 
territorio e Colonia do Sacramento, e suas adjacen-
(ias . ceel'idas por S. M. F. á càrôa· d-e Hespanhà , e 
do territorio, e· povoações cedidas par s~ M. Ci á 
corôa de Portugal na margem oriental do V ruguai, 
antes Se ju'lga indispensavel que álêm do1cli to t'ernpo será. 
necessario algum mais para se poderem executar com-
modamente, e sem grande detrimento dos moradores : 
Nós abaixo assignados , em virtude dos poderes . que 
para esse effeito recebemos dos mesmos Serenissimos 
Reis nossos Amos, e que communicamo$, e reconhe-. 
cemos. reciprocamente, conviemos, e ajustamos que 
fique prorogado o termo por todo o anno de mi t 
setecentos cincoenta e hum , para que dentro delle se 
possão fazer as d itas entregas ; bem entendido que os 
Commissarios de ambas as corôas, e mais pessoas , 
que hão de concorrer para a execuçao das mesmas. 
em regas deverão fazer quanto estiver da. sua part-e_ 
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para evitar demoras, e para que não vehha a ser ne .. 
cessa rio todo o espaço de tertlpo que se concede; sen~ 
do a intenção de SS. MM. que as ditas ~ntregas se 
executem quanto antes for possi vel. . 

Esta convenção será ratificada pelos Serenissi-
mos Reis nossos Amos no termO de tres sem a nas da 
data della, ou anres se poder ser; e se guardará de 
ambas as partes pontualmente. Em fé do que assi-
gnamos, e lhe fizemos pôr o sello das nossas Armas. 
Feita em Madrid a dezesete de Janeiro de mil sete-
centos cincoenta e hum. 

Bisconde Thomaz da 
Silva T-elles. 

~ (L. S.) 

José de Carvaj.al~ 
Lencaster. 

(L. S.) 



Tratado ' sobre a itttelligencia das Cartas. Geogra· 
ficas, qçte devern se.rvir de governo aos Commis-
sarios qtte hão de mm-ca1· os limites do Brasil, 
nssignado' em 17 de Janeh·o deste prese11te an110 

' ·de I7)I, e rat(ficado por El-Rti N. S. em 12 de 
Fevereiro, e po.~ El-Rei Catholico ern I 8 de .Abril 
do mesmo annol 

Nós abaixo assignados Min istros Plenipot~nciar~os 
de Suas Magestades Fidelissima, e Catholica, em 
virtude dos plenos poderes que nos havemos com-
municado, e reconhecido reciprocamente ·á nossa sa-
tisfação: Declaramos que porquanto nos havemos go-
vernado por huma carta geografica manuscripta, pa-
ra formar esse Tratado, e ~s instrucções para a sua 
execução; por esta razão se ha de entregar huma có-
-pia della a cada tropa de Commissarios de cada So-
berano, para seu governo, firmadas todas por nós, 
pois por eHa, e conforme a- ella .vão explicadas todas 
as expressões. Declaramos assim mesmo, que ainda 
que pelas noticias de ambas as Côr~s, temos por 
mui próva.veis todas as couzas, como se notao na 
dita carta; convindo tambem, em que alguns dos 
territorios derriarcados não os tem andado pessoas que · 
hoje vi vão, e que outros forao tirados de cartas de 
pessoas fid edignas, e que os tem corrido, .porêm tal-
vez com pouca pericia , para fazer a demonstração 
n0 dehuxo, pelo que podem haver algumas visíveiS: 
va riações sobre o terreno, ·assim nas situações dos mon,. 
tes, como nas origens e correntes ·dos ! Íos, e ainda 
nos nomes· de alguJ1S delles, pprque lho's costumão. 
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daT differêntes cada nação da America, ou por ou-
tras cazualidades: · ~Jerem , e tem convindo os Sobe-
ranos contratantes, que qualquer variação gue. haja 
não impida ·o curso da execução, mas sim que prosi.o 
ga conforme pelo Tratado' se :manifesta o animo, e 
intenção de Suas Magestades em todo -elle, e mais 
particularmente nos Arti gos 7·0

, 9·o, I r. o, e 22,
0

, se-
gundo o qual se executará tudo pontualmente. E nós 
os ditos Mi11istros Plenipotenciarios o declaramos as-
sim, em nome de nossos Soberanos, e em virtude das 
suas ordens, e plenos poderes, e o firm2mos: Esta 
declaração será ratificada no mesmo tempo , e prazo, 
que a de prot'ogação - de termo, e as instrlicçóes, e se 
dará cópia della aos ~ommissarios de ambos os So-
beranos. Feira em Madrid aos dezesete de Janeiro 
de mil setecentos cincoenta e hum . 

Bisconde Thomaz da 
Silva Telles. 

(L. S.) 

. 'José de Carvaja! y 
Lencaster . . 

(L. S.) 
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Imtnlf;ç!fo, que 11Ó;r os Commiisarios· ?ri11cipae.r 
· de. S. ivl. F. e de S. M. C. Gomes Fretre de Ar-t-

-drada, e },;farquez de Va i de Lirios temos acor-
dado, e .firmado para go_vúno dos Commissarios 
da ·terceira Pm-úda de dcma1'cação, o St!l·g-ento 
Jldór Engenheiro, José Custodio de Sd e Ft~ria , 
e D.- JJ.1anoel Anto;úo de 1-<lores Tenente Coro11el, 
e Capitão de Fragata da Real /lrrnada para 
que se executem ·co!no aqui se prescrevem. 

ARTIGO r.o 

Considerando que . os naturaes deste paiz não 
permhtem, por seus costumes, e genios o ser go-
V€'r nados com as regras, que Conviria, e desejãoam-
bos cs Soberanos , par a ter bem a-ssegurac:lg_ o socego 
das Tropas; os Commissario~ da terceira Partida 
procuraráô conformar-se em quanto seja possivel com 
os Artigos 21, 22, 2-3, e24 da I nstrucção, que tra-

·tão de dt'lictos, e castigos; porém concedemos-Ih@ 
faculdade para que nos casos em que acharem alguns 
inconv~nientes, executem o que lhe parecer mais pru-
den~e, com a melhor união, e conformidade, que 
hc o que recommendão os dois Soberanos contratan-
tes. 

ARTIGO '"o 

Poráó os ~ommi_ssarios o maior cuidado .em ;:~jus- _ 
tar-se aosAnigos25, 26, 27, 28, .29, 30,e3r 
da mesma Instrucção, que tratão da obrigação que 
compete ao~ Cosmographos, porque ambas as Mages-
tades recommendão, que o trabalho que fizerem seja 
não só exaéto, senão tambem proveitoso ao adianta-
mento das scienci as. 
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_ARTIGO 3: 

Subirá agora a partida pelo rio Paraguai · sem 
demorar-se para colher as agoas da lagoa no seu es-
tado natural: Logo gue cheguem á Assumpcâo to-
rn ::uá o Commissario de S. M. C. os melhon:"s prati~ , 
cos do Paiz, que ha de marcar, e os informt?s mais-' 
seguros sobre a especie de embarcações que necessità 
para prosegu\r sua viagem, atravessar a lagoa, e en-
·trar depois pelo rio Correntes; e assegurado de que 
ha mister outras lanchas menores ' que as qüe agora 
leva, ou algumas canoas, as pedirá ao Governador 
do Paraguai para a tropa do seu cargo, e' para a de 
S. M. F., deixando as gue agora levao ao cuidado do 
mesmo Governad~r, e previstos das cousas que 1 h e 
forem precisas , marcharáó sem demora. Para pôr o 
marco de marrtwre gue levão, na boca do rio Jauru 
temos es~rípto nós Gomes Freire de Andrade ao Ca·-
p·itao General do Cuyabá que fa~a sahir algumas ca-
noas armadas ateá boca do rio Ta coa ri para que ajudem 
a esta precisa faina, e que ao mesmo tempo tragão 
alguns basrimentos; · porêm se .q'uando chegarem alli 
as não acharem, enviará o Commissario de S. M. F. 
a emb'an::agâle meno~ ,. e ri1ais li'geirâ ao sóõrediro 
Capitão General com as ca_rtas gue leva para qu·e àê 
lbgo a providencia, que lhti! havemos prevenido;, e se 
por nenhum modo for absolutamente possivel passar o 

_marco pelà lagoa para o collocar em 3 boca doJaurú 
donde está destinado, para cujo fim devem ambos os 
Com missa ri-os applicar todo o seu zelo e activid;~de, 
procuraráó deixar outro síg nal o mais visível, e per-
petuo, que seja possível: e co n<;duido tudo o gue alli 
tem que fazer, da ráó volta conduz indo- outra vez o, 
-ma.rco, e o collocará6 em a boca do rio Correntes. 
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ARTIGO 4: 

Entr.uáó pelas agoas deste rio, e subidó por 
ella s , buscando a sua cabeceira principal , desde cu-
ja paragem proseguiráó demarcando o pedaço do ter-
reno , gue h a no intermeio desde ella até á do rio 
Igurc·i; e como esta a hade 1bu~car a segqr;~da Parti.~a 
~ubindo pelas suas agoas, o que devem fa zer os Com-
missarios da terceira, he que quando éheguem ás di-
tas drigens do Jueri' baixem pelas margens do braço, 
gue os informarem, ou ·vejão , ·que he o mais cauda-
lo:o, até donde achem já formado o rio, e alli dei:.. 
xaráó bastantes [signaes, para que a segunda Partida 
reconheça o trabalho que houvererr( feito, e possa 
·proseguir e!n busca da origem principal para collocat· 
o m arco ; e acabada esta diligencia' se retiraráó pela 
mesma paragem ao rio Correntes, e daráó volta á 
Assumpção ," onde acharão as ordens do que devem 
executar; e se não as acharem se retira,ráó a Buenos 
.Ayres. 

ARTIGO ).0 

O Commissario de S. M. C. proverá de charque 
·ao de S. M. F. para toda a tropa do . seu cargo .se-
gundo havemos acordado nós os Commissarios Prin-
~ipaes; e em tudo o mais que houverem mister hu!Jl, 
e outro, e se assistiráõ mutuamente como está preve-
nido ' em as Instrucc óes. 

~ 

ARTIGO 6: 

A ordem que observaráó em a rn archa as em· 
barca~ões das duas na~óes, _será a s.egu inte : O pri-
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meiro dia de marcha lançaráó sortes os dous primei-
ros Commissarios para saber a qual deve- tocar a van-
guarda o primeiro dia, e s.abido isto proseguiráó de-
pois alternando: isto he, que hum dia a leve huma 
Nação e outro, a outra; porêm se isto não se poder 
observar ponrualmente, ou ja porque lhes pareça mais 
proprio, e necessario que vão adiante os praticas do 
Rio, e do Paiz, ou por algum outro inconveniente, 
não fundaráó reparo na sua execução, antes faráó bo~
mente o que seja possível, e se C011forme mais com 
a conveniencia commua, e commodidade .da viagem. 

ARTIGO 7·0 

H;wendo-se reconhecido em o mappa, que há. 
feito a primeira partida:, que a escala pr-escripta no 
Artigo 30 das Insrruc~ócs he muito grande para for-
mar a de hum Paiz tão dilatado:, que encherá muito. 
papel; e tendo-nos feito presente os Cosmographos, 
que conviria reduzi-la á a metade, que he a dez pole., 
·gadas por gráo, ternos assentado em permitti-lo em 
attenção ás razões sobreditas: e os primeiros Com-
missarios da terceira partida o preveráó assim aos 
Cosmographos, advertindo-lhes ,sobre tudo não faltem 
á maior clareza, que .he o que se necessita, e se con-. 
forma com a intencâo dos dous Soberanos. 

Em fé do qu~l .nós ~s sobreçlitos Commissarios 
Principaes o firmamos e sellamos com o sello grande 
de nossas Armas. Ilha de Martirn Garcia a trinta de 
Maio de mil setecentos ciucoenra e tres. 

GomeS Freire de An-
drade. 

Not. Ultram. V. 7·a 

J11arquez de Vai de 
Liriof. 

6 
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:ddditamento d mesma !tutrucç,fto acima escripta. 

8e no tempn;··~em qu~ se ha de pôr o marco em 
a boca do Rio Jaurú principiarem as agoas da lagoa 
a cr~scer, ou diminuir', de (al conformiuade, que ve-
jão ser-lhes diffici1, ou impossível o tetirar-se se se 
detiverem a col!oca-lo: neste caso os dons Commis-
sarios o entregaráó ao Offici;rl do Cuiabá, qt~e !!e acha-' 
rá alli, segun-do os avisos que_ ha v-emos já f12im áqm:l .. 
le Capitão General, nós Gomes Freire d€l Andeade, pa-
ra que fique a seu cargo inteiramente a perfeita col-
]ocação, tomando as precauções necessarias para que 
se verifique que se poz na paragem que se lhe signa-
lat porem; procurará á coh1 tudo os Comruissarios, que 
se ponha a base antes de se retirãrem. 

. Em fé do qual, nós os . sobr~ditos Cornmissarios 
-Principa~s ·o firman.1os de nossa mão. Ilha de Manirn· 
Garcia a trinta e um de Maio d€ mil setecentos cin.._· 

\ €Oenta e tres. 

Gome.r Freire de .An-
drade. 

Mnrquez de Val de-
" Litios. 



EsTE LIVRO HA DE sERVIR DE DIA Rio PARA os coM-
MissA RIOS, ASTRONOMOS, E GEOGHAFOS DA F H IM EI-
RA THOPA COMPILAREM NELLE AS NOTICIAS QUE 
APONTA O ARTIGO 2') DO TRATADO DE INSTRUCÇÓES. 
CASTILHOS GRANDES A 20 DE DEZEMBRO DE 1752. 

6 * 
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Concorremos ~o campo de Ca s r i ll~ os Grande ~, ( r) 
lugar determinado por ambos os Soberanos no Artigo 
4· das Instrucções para ter as mutuas confcre~cias , 
a .fim de dar cumprimento ao Trarado. E por na o ha-
ver sitio commodo em a barra, que era a -paragem 
onde devíamos estabelecer-nos, por causa de esrar á 
mesma borda do mar, e não haver naguel1e terreno , 
e em mais de uma legoa no interior do Paiz senão me-
danos de areia, e interpor-se tambem a lagoa, e mu i-
tos banhados. formamos nossos campamenros : O 
dos Portuguezés sobí·e huma lomba mais para cá do 
Serro de -Navarro, e o dos Hespanhoes em hum pla-
no da outr.a banda do Arroyo de Castilhos, distante 
delle hum tiro de fuzil, ficando os dous Leste, Oeste, 
con:i alguma differença ,_ e distante hum do outro 
-,.a:)260 toesas em linha recta, e 2(/)300 pelo cami-
nho. . · -

Fomos habitadores daquelle Campo -desde o di.a 
vinte e cinco, e vinte nove de Agosto até o dia vin-
te e tres de Dezembro , (2) que foi quasi o rigor do 
Inverno, · em cujo tempo experimentamos guasi sem-

. pre muito vemo, agoas, e trovões , que nos. fazia mui 
incommoda aquella Estação; porêm sem embargo dis-
so não padecemos enfermidade, ou doença alguma . 
que se conhecesse ser procedida do .temperamenro, an~ 
tes bem se conhece, que he hum di1na mui benigno 
pelas mesmas variações dO tempo. (3) · 

O Ceo he mui alegre : os ares. são mui subrís 
e sãos, pois matando-se rodos os dias ao redor do 
campo as vacas para a subsistencia da gente, e dei-

(l) Occurrencia em Castilhos Grandes. 
(2) Tempo que estivemos em Castilhos. 
( 3) Benignidade daquelle temperamento. 
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xando a maior parte, como costumão os naturaes <ies .. 
te P,tiz, nunca se sentia corrupção: a ag!il.a dC:l ArroyC:l 
he mui hoa, bem que está estanc-a-da ponq.ue .se f6J•rna 
d% v rrentes das alrmas circ.um visinJ1as , .€ por .esta, 
razão se costuma secar, como o hão vistC:l já em hu ... 
ma occ sião alguns sujeitos de Moote. Vídrio prari.cC:l~ 
destes campas. · , · 

De hum-a parte e outra .dos carnp.amont<:)S m~ mes .. 
mo Arroy0 que corria Norte e Sul, };ta\'ia .cla p31rt~ 
(lo Norte hum pequeno b.osgue hast'aortem<mte clam 
,de ramas, e da parte de> Sul outro de pequena-s arvo-
res e arbustos , e não ha outra ].enha pa;ra as rneces-
sidades da vida humana, em to.clas .a.cruellas irnmedi<a-, 
çóes. ( r) · · 

Não ofFe rece agudle camp.o omra oomm~clidade 
para os viv0nres senão os mtJitos JD2 Stos gue ba pa.ra 
os gado.s. Abu_nda mu~ro .de ~Mrr.os quems, rCa.ra ç_~
ras, Tisoiretas, Corvos, GaiYotas, Chima chimas·, 

/ Chagas, Ag1úas ba·stardas, C hsJJes , Pat'os, Ch.ur.litos, 
Periquitos> Adeas, Per<di zes , B:erorevi, 1\iergu~)h~s· , 
Carriças, To-rd<;Js, Abes.tru:zes, P:o.mhlis, Papa.gaiGs 1 

Cegonhas, e Roh·s, Ave$ a que se ruio ce0n~e<::e -oN
tra utilidade , que a f}Ue se tit:a das qu€· são C@n:heci-. 
das na El.lropa , e~cepto o CJ1ag.á , cujÇJ~s p€-~Ji}as sã~ 
mui b.oa·s pa~;a escrever. (2.) Ha :tarnb.en1 a-lg--uns· Ti-
gres, Leoparties > R ap.ozas , Ptiaz ·, Po.r-cos camp@S·tres., 
mui tos Veados, e Ce.rv.os~ A lagoa a.hl!l<!!tcl.a mui:ro cle 
pescados de different:es tlspecies principaJrne-mte d{;) Cor-
vinas, e Bagrres t-n;ui gran.des. . 

E no Arroyíi> ~h~ Cas.t'i:lhes !ta1via tambt-~ i:tast-a·n· 
tes peixin_hos, onde se et;l:C.0ntr-ár:â<il atgU:r.J-8 c~{ido$ .l ·e 
Lontras. Nao se póde descobrir erva a)_g.!,LCila Uledici·-

(1) Lenha p:m1 o eutret~nimc~lto da vida lm,man.a lYol peuca. 
(z) Ah;wdan ia de Av<ls. po,uco utei5 .. 

/ 

\ 



-47-

nal conhecidil, senao}uflça, que ha no mesmoArroyo. 
em grande cópiá, de cujas ráizcs éostumão tirar huma 
especie de acido, com que as serthoras costLHt'lavâo d na 
Atnerica, e na Europa éómpor o t~baw que chamão vi-
nagrilho. 

A pan~gem , que ptopriàrnente está conhecida 
· com o nome de Castilhos ( I), segundo os pr<~ticos des-

te Paiz, é càrtas de marcar, são os dous Uhotes que 
estão no ll1àr, e ó mOlHe gue está na mesma praia , 
e delle Wmão o norn€ àquelles campos visinhos. __ 

Esta vão os dous campamentos rúdéados de mon-
tes, _ e não ha nenhum aue tenha nome senão o Serro 
de N~varro, e o de Cafalorc, aos quaes como a to-
dos bs mais montes, e quasi aos mais Arroyos derão 
nome os que\ vinhão fazer coirama a estes can~ pos 
quando estavão mui povoados de gado, iiãó haven-
do ficado noticia do nome, que lhe der~o os lndios, 
C]Ue hão povoado este Paiz. 

Na noite do dia dezenove de 1;\lovembro roubá-
rão aos Hespanho~s tem cavallos , quatro Ind iÜs da 
nação dos Minuanes (2), cujo corpo tinha seu campa-
mente ouhabiraç:ão (queosnaturaes destePaizchamão 
Toldarias) trinta legoas distantes, e havendo sabido em 
seu seguimento parte das tropas de Portugal e Hespanha, 
lhe rornátão cento e quarenta tá'iTallos mui máos, e 
ttinr,.a. e duas pessoas todas mulheres e meninos ·: gente · 
digna da humana ·compaixão, e do zelo A postolicG, 
cujo fhodó de viver he bem sabido e íniseravel. 

Durante o tempo, que estivemos no caltlpo de 
Castilhos Grandes celebrando as conferencias, que 
devíamos ter naqudla paragem, commettemos por par-
té de P.ortugal a D. Miguel Angelo dct Blasco, Coro-

(i) Qu:~l ·he a paràge"m, ql!e própria mente chamá o Cast i lhos Grandes. 
(z) Furto que fi1eriío o~ 1\linuanes na Cavallada dos Hes13anhoes. 
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nel Ençenheiro, e ao P. Bartholomeu Panigai, e por 
parte d~ Hesp;-t n.ha a D. João de Echevarria, Capitão 
de Navio da Real Armada, e primeiro Commi ~sario 
da primeira partida das demarcações a D. Ignacio de 
Mendizabal, Tenente de fragata, e a D. Alonço Pa-. 
checo Alferes de ·N<tvio, ambós Cosmographos desti-
nados em a mesma partida, que levantarem o pla no 
na costa de Castilhos, e de todo o terreno interior 
com a perspecti\·a do Paiz circumvisinho ao mar, 
e gue sondassem a Bahia, em cuja praia fizerâo tam-
bem as seguintes observações. 

Alturas 1\!Ieridiana.r d' L. S. 0 _tomadas com o 4" de 
circulo do P. P anigai, sua correcção dé 2 3' 53" 30'". 

Dia 9 de Novembro 73n 23. · 
Día I r. 74"· I' 30 ''. 
Dia 12. 74°· I) 45' "· 

T ambem se tomdráo as alturas das estre./!tu se-
guintes. 

Dia I r marcharão 42.0 14'. 
Algenib, 42". rj'. 

Àltura. do monte de Castilhos Geometrica 30 
toesas, basesobre gue se meçiio 48 toesas: angulo da . 
prin)eira estação sobre a base 4°· 48 !. 

Angulo da segunda 5°. 25, ': :tmbos se tomarao 
com o mesmo 4;o de circulo do P. Panigai; e asSim 
devérn corrigir-se. . 

Experiencia do barornetro simples no lugar do 
marco ao nível do mar, 27. p. 9· lin.: em o cume dQ . 
monte 27. p. 7· lin. se repetio para maior · segurança . 
em ambos os lugares, e ficou o Mercurio nas mesmas 
ai t uras. · 
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'Altu1·a.r correspondentes do Sol tomadas 110 campo dos 
Hespanhoes nos dias r6 e I7 de Novemb1'0 

para ;·egular o pemlulo. 

Dia r6. 

1\'lanbaã. Alturas. Tarde 

Alt. merid. 
75'·y. 26'. 

0 [~ ~ ;~ 36 2

1

I ~· ; 4 1
1

~ l 
8 2 35 36 )O 3 )I 48 ~ 
s 4 57 37 20 3 49 23 1 . 
8 19 44 40 23 3 34· 35' I 
Meio dia por corrigir i I 57 I I 30 J 

Immersão do r." Sat. de 4· ás I4 h 

30' 12"do pendulo. 

Dú 17. 

1\'lanhaã. A'lt1:1ra. Tarde. 
(L 11 O i I 11 l 

' : 8 17 19 39 )O 3 37. 33 ,. 
j 8 19. 2 I 40 20 3 3) 8 I 

' 0 ~~ 8 21 ~ó 40 .)0 3 39 41 . -'>-
' J 8 24 i I I 4I 2Ó 3 30 I 5' I J 

!82633 14I)O 3 37 .•1) I , ls 2 9 o3 , 42 zo 3 3,_ 28 l 
Mci~ dia não com:gido I I )7 f5' 30 J • 1 I 

Concluído pois tudo quanto ·tinha mos . que·· eva'- -'. 
cuar em Casr-ilhos, e preparadas as .cousas·já para nos-
sa viagem, sahimos com a . primei:ra parti.da no· dia 
vinte e r.r,es ' de Dezembro · pela ma·nhaã; e havíamos 
despachado o dia aJJ~eccâente aos Cosmographos D. 
Miguel Angelo de Blasco, e D. Ignacio de Mendi-
zabal .para qu.e principiassem-a tomar o plano do Paiz 

Not. Uitram. V. 7•a 7 
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• d ..]. h ' _] I (" • ' 
0 " ~" por · onu-e ·. a'Vramos w~ J:·azet'· .nossa· VIagem, e 6e--

rnarutl' (f) H!rrooo p<i1 !1 c,mde IÍ<€V.ia passa-r a J; ~nba-, obra 
que necessita ã6·inuit.Q ' te'rupG ',, ou\.da-dQ, e trabalho, 
por cuja razão he preciso que se fação as jornadas 
muito curtas, e que int;~JiVen},ão muitos dias de des-

. canço para que se -passao fazer algumas obsetvaçóes 
physicas, -~ f!3athe!}J.aÜcas, ou. <;!e !listaria natural. 
Ca ~ninhamos . peis. o. pri~1eire di·a, ~gundo a distan-
cia que 1;ão.~a.ssigna1~do, no, lfl1a)3p<\ os _Co~ mograpbQs 
7(/).750 ço.es~s. em lin.ha rect:,l, ~ r:o(/)goo ReTas tor-
tuÕ idad.e~ d~ camirtho, gue. ~i .aqlil:e\le dia mui mG.n· 
tqoso, d.e ctüas alturas descobr~mo;s. cp mar , praia de 
Ca~ti- ~o~,, La~oil , ..}!,'l:;,Q:)Sq qe, Ç~~f~lot~, monte deste 
nome,, qi.W .1~-e "",- C} · m,ái~ ~l,ev,ado ql-e t~do5, e o de D. 

·carlos; e pàranw~ ~Qj, ht~I!Ol ~~io ~m nome, e lhe· 
pozemos a ==Ilha da Bóa Agoa == por causa de ~ue 
ha hum pequeno mana ~ia~ ~~h uma canhada povoa-
da de humas arvoreszinhas a cuja somhra se conserva 
a agoa mui ~.s§::a , e cryjsfia!Llina ,· aillda que em pe-
quena qtJantidade, pois só he ~astante 1para tirar a 
sede aos · poucps p~-ssageiroJi>~ q~e ;trna~itâ:O ,estas cam~ 
pa nhas.. ~ • , • ; 

No _ ~ia 24 saJ'ri amos· ~estte sitio .. , e"f'oqr~s parar-
ao. mesm~ on.Q€ s.e erigio1 G Sfguado. ma qo de mar· 
more, CUj ajor~ad~ foi m,aà:s; sm~ve; poc.:se~ cp Paiz me-

1 nos montposo. '- t:h~ma~~se, esta~ parage~ a ~1)1dia 1V1or. 
ta, porq\l~ 'OS 1qu~, fazi~0 Gq,inat'lU. liheti:t~ campos en-
COntrarão. o. cadaver de huma India, a guem ·havia 
J.:Q:O!r:to . ·h~lm -ügrt<?. ·A, d:i:stcapoiat gu~-.-Sje <c:a (ninhow este 
~lis) fo i: de ~.<b:90o toesas; 11nqa qe~t~, e ~- I r i1!J pe ... 

. Jo ·caminh-o,; .e esfá,g, rnaro.o co,l;Jooarcl:Q .. Nm;t.e S'111d , dtaí 
~~da ~o N~)rt~esttãf> a.s.a.nm'jas de: PoptlJlg~l; e te1;n .d·~haioc0' 
huma mscqp~a'o . 9-u: .. d:1ZJ =.Sub.- J oarmn.e ·V. Lu -I,r.t-ano ... 
r-um R-ege. Btdehsstmo_-:-::::. da.· ~anda. clo-S~ est;ao. 'COl~ 
locadas. a.s_ armas. de> &Sf·a.a·ha. cuja ir.rs prip~ã;o : d.iz 



'S11!J 'FerâimtndtJ VI. Hespa11Í!t!" _Regé Ctif:bolictJ::::: 
da banda de Oeste está gravada huma iuscripção qüe 
diz== Expattis jinium regt111dorum trmventis. Nladri~ 
<ti Idibus 'Janúarii I7)0 == da bandà de L-este di'z a 
iFJscripção Ju:Ytitia et pax oscu!atre su11t- ótja'S . 

·insp-iraço~l's são as fl.1esmas en~ todos os marcos de 
:rnarmof·e' que se hão trazido de Lishoa' os qmt'eS 
estão "formados de oit-o peças, a primeira he o soco; 
a segunda J1e a hase ; a terceira e qua-tta he o cprpo 
.tornposro de dwas peças; a quinta ~ capirel; a seXJ11. 
~ ~HlZ, e as ot~tras duas são as coreas , que es-tao 
postas sobre as armas. Esta lomha divide as ag0as dos 
A:rroyo~ de <:hçJalote, D<iH:' ~a,rlos , e a lndia .1\,io;-
ta., Ctiij'aS ·ONgens RpeRas tmhao agoa quando passa-
mos a esta paragem ; vem a :Jinha divisoria desde o 
ponrto que se tomou m~ cume do monte de Chafa'lo-
t~, G)tle ta-rnbem sew_ê. Chego.tJ nes_te dia o Coronel 
de milícia de S. M. F. Chri.stovâo Pereira a 'dar con-
ta ao Cot:J.Ht.Jissario princip-al do mesmo Sol3erano de 
haver ·deixado em Chmy cento e vinte Paulis-ta·s, tm-
pa de tn·i-licias gHc J1a via coadl'lzido de S. Pa·ulo, e 
pa·ssavâo á Praça da Colon-ia p-a.ra acompa·nhar a se-
gund-a e terceira Partidla em sua dernarcaçao: . 

No cha 2) sah·imos deste cam~o, e a·ndámos 
;Q/)900 t0esas e11-1 lin·ha reata, e 8cD)OO pelo cnmi-
LJho, -que foi n:tllli aspero ~das muitas siJbi-til·as e des-
cidas' e pela-s ml!l•Ítas .pedras; porêm com tudo off.e-
l'ecia -o campo hum a vi·sta mui a J,egre p'el-os montes 
é canhacla·s profund-as, qué se ·descobri:ío priacipal-
m·ente @o terPe-no onde pará-mos, que foi a·o pé de 
hum mo-nte, cujo valle dividia as agoas éle rocha, e 
da canha-da de S. Lu·iz, ·cujos Arroyos são hitmas 
profttndidades pov<>adils El1e arvor-es, c em .cujas· agoa·s 
( -tjue .a[:tJda ~ue são orlge1~5 e·ffereoem bastan'tes J se 
pescárão alguns peixinhos mui sab-orosos. Nâ0 se vib 

"'] * 
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ilesta paragem outra especie de aves senao algtfmas 
rolas, e pomh~s. No dia 26 descançamos, e fizerâ,9 
os Cosmographos duas observações: em huma toma-
rão; alrwra maxima de Aldebaram, e achár2o 40" 4', 
~m a outra tomárão a de Vigel, e sacárão 64" 32-'. 
_ No dia 27 sahimos do düo campo, e no c!lme 
do monte fizemos formar hum marco quadrangula.r 
de pedras sobre a penha mais alt-a delle de altura· de 
1_7 palmos, e fizemos esculpir cGHn cinzel na mesma 
penha as letras iniciaes R. F.~ e R. C. que querem. 
dizer== Rex }1dclis.rimus ,. e == Rex Caiholicu.r == 
.cada h uma ás partes correspondentes. de Norte, e 
.Sul, e se póz ao monte o nome ( qLJJ}; não tit}ha} de 
.Santo Estevão, porque na·quelle dia gY"celebrava a sua 
fesri v idade. Proseguimos a jornada por Paiz bastante- 1 

mente escabroso, ·c neste dia principiámos a cami-
nhar sobre a Lomba (que nest.e Paiz chamao Alb~r~ 
_àão) a qual d.ivíde- as agoas qt~e vã.o da parte do Sul 
ao Arroyo da Rocha,. qu.e <?ntra em a lag-oa do mes-
m-o· non,1e, e es:a dcs~goa. no mar, e pela banda do 
None as que vao a<Y Arroyo de Pedro Pereira~ que 
enrra no Aloyguá, este no Sabolaü, e este em à La-· 
goa de Merim. · Da banJa do None em distancia de 
duas legoas pouco mais ou menos d0- Albardâ.o dei-
~amos huma Set:ra, ou Cord!lh~ira que nasce do JYior-
te da India Morta, e corre parallela com o d·ito Al-
bardão> 0 qual a respeito della he mui baixo: cami-

.nhamos este dia 5'cb3op toesas em linha recta, e 
IoJy;oo pel-o. caminho., e parámos nas asperezas de 
Pedro PereiJ:a., em. cuja l.omba mais alta se esculpirão 
em huma penha· as letras in,icia.cs R. F~ e R. C.; aqui 
se dividiao ta.ml')(Hrl ::~s · vertentes de Rocha, e dito 
Pedro, Pereir;h as qu-a·es tinhão pouca agoa, e menos. 
Jcnha: r.omá.rão os Cosmographos a. altura d.e L. S. 
i?\ ' ...J '> . I 
~, ; e sa.carao 79 35'. • 
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No dia 28 sahimos deste campo, e caminhámos 
4d>8oo roesas em linh~a recra, c ,wt}) p~[o caminho, 
que foi summarne:~tc aspero, es·pecial mt'nte para car..:. 
retas }X'las grandes ~uhidas, e profundas descidas, que 
hav ia: e està par.agem não tem nome, nem se lhe deo-, 
por que divide tambem a-s vertentes de Rocha, e Pe· 
dro Pereira: não houve causa especial que notar neste 
dia. · 
1 No dia 29 sahimos do dito campo, e andámos 
4cV70:> wcsas em Jinha recta, e 9(/) pclq caminho; 
fomos campar ás ultimas cabeceiras de Rocha em 
frente da Serra que principia a verter agoas- ao Alay-
guá. ·Abrirão-se a,q letras iniciaes R. F. e R. C. en;t 
la·uma penha , e tom:4rão os Cosmogra.phos a alrur~ 
34o 26' 55'': não houve COHsa especial. qtte notar. · 

No dia ;o andárnos 6d)450 toesas em ' linha· 
r€('~a, c 9(/)750 pelo caminho. Campát110S em huma 
paragem que se chamou Campo · do lncendio por cau· 
~a de se queimarem mais de t)Uatro 1egoa·s de pasto: 
não se advertia causa_ particular. No di=a 3 L se d'es· 
can~ou , co.mo ta m bem rw t. o e 1..0 dia de Janei:ro de 
1753· . 

No dia 3 andá·mos, R<l)ooo taesas em linha recta; 
e q.d)250 pelo. cami.nho. Campamos em huma para-
.gem gue chamárnos o Serro da& Trovoadas, por cau-

- sa de que naguell'a noite houve huma tempest~de · de 
-" 1 I -' d • trovoes, agoaso, e re ampagos: n:~o se a . v.er.tJG, c.ousa. 

panicular.. · 
N ó dü1 4. a.ndámos 8J) 100 toeFas em linha re-

cta, 'e ro(/;)500 pelo camirrhp: Ca.rnp:h1-:os em .hum a 
pa,ragem que chamáJnGs 0 Sen:o dos Reis, por causa. 
de· que neste di a. se collocou.o marC0 de ma r more no di-
to Serro •. Descançamos sete dia's nena p<1ragem e 1\a.-
vendo resolvido apartar-nos da primeira partida, desde 
esta parag.errr não pernünio a· muita cl.uva, que houv.e.;_ 
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a que sahisse; ~ nes cH:rs qae tivemos esta ·dery10ra 
Jlzerâo os Cosmographos as O'bser:val1cias seguint~s. 
Serro d-os Reis latitude 34" 30' c p 11

, • 

'ld. 6. deJan:eiro ~1lt. rtJ.axir,na de L. S. 0. :rs-o 35 ·t 45' "• 
ld. 7 de Janei m 72'' 27' 45"· 
Id. g dê Janeiro 78° r91 30". 
· Ex'Periencia . do bamn1etm simples no mesrn(:) 
Serró 26 polg. 4· Jinh •. vento. S. 0: em este carn·~ó 
vertem as ag'oas pela par'~e do None ao Arroyo do 
Alaygttá, é pela parre do' Sul ao de Santa Lhlzia. 
Chegámos até qui com á }'>'rÜrteira Partid·~ e a des• 
pa·chárll'cs hoje t2 de Janeiro do cotr'ente éWÀ0 de 
t 1n; e fl t'es·peito de. que os Commissariós della Fra·n .. 
ti~co Anton·i·o Catdose de Menezes e Souz'<l, e D. 
Joãe de Eq~1-e\farria deven1 continuat" est·e Di·ario his• 
toriogràphico ,- reéelhen.do tíHn:ben1_ toda'S as noticias 
rle Hisroria Nafura!, e firará ~lo segur~do esrá d.is·pcrs-
to no Artigo 29 da Ins'tniC~âo, e exectH:áltlos nós ou-
tros até esra paragem; e tambe'm •es CosmogtaiJhos 
D. MigHel Atlgelo de Blasto, e D. Ig·na;cio de Meü .. 
dizabal, que hãa feit0 o mappa do Paiz. por <mde t~m 
vindo a Ji.nha , e o P. Bartholomeu Panigai , qme 
junto com o dite D. Ignado -de Mendizabal ha feito 
todas a·s observaç6es astrbnomicas, e physicas dt> ba-
ro:ráetro. E nós os Commissarió.s principaes part·iren::r0s 
áma~ha para os sobreditos destinos. Havendo já sau-
d{lcle ao·.Comtnissario principal de S. M. F. hut11 Qf .. 
ficial de Dragões, que veio a este firr con1 vi·nte e ót~
_co homens de ordem, e em nome do Capit-ão Gene-
tal do Rio da Prata, n. José Andoná'egui a offerecer 
ao ·dito Cornmi-ssario pri11ci~al de S. M:. F. tudo qu-an-
to :pendesse 'de ·su>ct audw·ridl!de, em 0s Dolílilflies de 
S. M. C. 

/ 
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fioiJUi Freire; Ue An- '!'•'l . r ·ft1a;.·-6f,~eZ' de ]/ 'a! de 
drade. 'lt,"l ; · .. i 1 ' , Lwius ·-
Miguel Angelo de , • ; . Igncu:i f),.de. .M.mtf.iza-r 
.Jflúco. ~ 1 -· bal y · Vil do~ola . 
Ba'1!tholf)Jin.etJ' • de Pa-n. , 
nigai .da r(f)ompa nhfa . 
d.e · JesUf ... ~ - , 

J <c, ~ n 
~ ; )'1 ! 
• t ~ 

,4 S!:J!nl 

.1 ":"':'®~®·:-- .. -1'1 f.'l 
·~ . :".l • ....,.--~ E'"'1n0·1 

Continua.çã"rJ. d(, IJiÍl.rio . q-ue dá prinr:ipio depro•irS\ ela 
separ.açii.o do:r f.'ommi.J!sa.rlo.;. .pá11ciprres qu:e sh ,cpi"!' 
r.iglri/i(i)r pdo.. ca-mrúz.ho. . de ltrion-te J?idi.a,. á' C.ólo«'JÍt't 1 
e a . B(Ce.noiS .4:y:re.s., a: dtw pmrvide.nrciwpmr.a absa· 
hJ,d'tP d'tls:. '()ttfra<s d·ur.a.s, , P ~Prti da-s! ,corre:Jprrn-d:ente'S. 

,Jf\b&obfí •JJ.,: ... :~ q "l ·-,....1 j ~) 
l . 

: 1. · No1 d>ia , n : cle: J~ g:~ir0 de r 7'5'- 3 , ·ás.:ures1 b0~t:rs: da 
ta.n<j}e, b;a.\lleBm~ fica;dme.m. O-lCa:mioo cl·~s ?R€.i~- a~rb. es· 
t>a,·,clria, ::e; ve;celxéJmclo ta-s:!J ~ns.trurd~o.ds : do rq;ut•~ se .devia 
e.ll!eeu,ta: ~ ~a-1" vi~gem:~ cl:a:· det1:1G(rezção~ li;ct ]ti ntha d:i v i~o
l;·ifaj se ~'il• p>rínai:p-~•o á; ~rrr.:rn::~rar; : , r E<uifuiudó: hutna . carnrln~q•1 . 
Slal qu~ V€rte"stuvs, a:goas"::a. Sa:t:lf~ ILn~i:a. ~ . secsrurbil<r> ~ 
kúlm P'Jia.no. dorrd:~ etn2·0 .11nacisr!ehe\t:ac4J.~li:e; ~iJ.~1 1'HI.tt~as 
f>~nlr.:a:s . gpe~, et0mi(lJGO ttodla; <t> O.N~íJílanqlla . .aÍIItetHJniViS'inh a! , 
donde se collocou o marco de marmore .,." eJirz:. di~i.:. 
&âroi.:d a>sJ a;go.as; cle Sa11nta IL.tl•n fa. da. pa-r.t \1\ <il'erffiespãtn·ha, 
e ~Arl:aygurjí; da, pal'lt:e d~ iPI<D;r.t..t.1i.!?JaL_, . p<i>t' <:Jsta, pa.rr.e c<!Jnit 
h l!ll:!Íla ~ ~a\r.Jih a:da ·mu wi to-. pr@.f~l ITI.!ta; ·, .e· .p,cl.r ... ou ttrn tna.is · e!;; .. 
ten~ icl.ro p.üo .p-líane oo terve.rro·, se· sef.;uio a· rnut:tGh a> a.té 
á; fadxfu~ dí<f ~~~tm.a l0mha pouco· elev?.dln ,( · e• se> Ga-m:i!-
n:h:mu f>:Ci]1l!>'.-<l:~l1l·ifillro: qt~e formá a L1nrha di .. v,is@t'i~· d~ ;1'3.00' 
toosas., -~~ em li t~ha r~0ta 3-240 fica nd:a feita. a- se~ara-· 
ç·ãrci>; das· t:a:r>gas, ca.r.retas--, ca.v.alhadas, e· gad'<l> d~,' sns-
ten.to. ~i itfcl4,vJ.i.ci:l.'los. d~ p.rime-iwa1 Banida; e ' cswbele-
cido.J o · ~a·mpa.men..ro, IWS .tiÉl.a ni..Festá u· o.s·~os .clo~.usc. ·CoBai-' 
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miss:~rios 03 plenos poderes gue caéh hum trazia, de 
gue tirá mos cópias, cada hum no seu idioma, e s.e 
tirmárao de huma c outra parte. 

No dia 13 ás outo horas da rnanhaâ se principiou 
a marcha, e em o alto da lomba immédiiua em hwrna 
pedra gue sobresahe meia yara (se. abrírão as letras 
) niciae; já mencionadas, ab~rras a cizel) donqe 
vertem as agoas a Santa L uzia, e Atayguá, e a hu· 
ma legoa depois se principiou a passar a Serra das 
pontas das :.1goas do Arroyo de Baumarahate, que ern 
idioma Iv.liiiua n significa serro frio da parte de Por-
tugal, e ao remate desta serra em a sua falda, e em 
a do Serro dos Penitentes, em huma canhada donde 
se di v idem as agoas, que vértem estas Serras, por 11Ll-
ma parte ao . Valle do .. Caínpaneiro, que · as vert.e a 
Santa Luzi~, e por outra ao Vatle de Baumarahate 
se erigió huma ' pyramide . de ped.ra solta, ·e em I o pé 
se abrírâo as letras iniciaes, e meia legóa. depois . por 
caminho planC'l á {àlda de huma lomba pouco eleva..: 
da, · que vérte' as suas agoas como· se expressa, se aca m-
ppu em ~1um sitio ás margens· de .hum ·Arroyo, se ~n
eontrárâo alguns Tigres,· (que se matár!o t!'es) a-bun-
dimcia de Veados ,· e -Abcslruzes: caminhou-se p-da 
linha ·diviso:ria , a distancia de r36oo toesa·s, e recta-
mente 10240· . . , 

No dia 14 se princil'iou a marcRa mui.to de ma-
rlhaã, e em a lomba immediata se levantou hum mar· 
co coh1o em a antecedente pondo as letras ao pé dd-
le , e meia 1egoa depois, em h uma pedra de tr:es va-_ 
ras de altura, alguma cousa circular, se esculpúâo as 
letras, c se· acampou á falda do Serro da& pon·tas _das 
agoas do Barriga Negra da parte de Portugal, to-
mando este nome o VaHe, e o Rio, por harer· s~ en- . 
contra do hum homem morto pelos. Indios .Minüanes, 
q.ue assim se nomeava : a distanci ~ da linha di v isoria 



he de I 1000 toe~as) e pelo mais recto ! _0400. Em 
este Valle de Barriga >Negra, se divisárão por~ão de 
cavallos que não se podérão alcançar. -

No di<\ I) se continuou a marcha pela lomba que 
verte as suas agoas já mencionadas, e ·em o cume 
della se levantou hum rnar.co de pedra solta, com as 
letras ao pé delle: e continuando por caminho muito 
bom l e plano , e .só hum quarto de legoa antes da 
parada ~e enwntrou hum pedregal não muito aspero, 
a cuja falda se a.campou em hum plano que verte as 
suas agoas áo Arr.oyo do Soldado, DU do metal ~a 
parte de Hespanha , que desagoa em Santa Luzia à 
distancia d.e oito legoas da lomba, -que fónna a linha 
divisoria, e o Barriga Negra, e se caminhárão pelo .ca-
m_inho r3:4oo toesas, e pelo mais recto 8:500A Em este 
caminho se encontrárão bastantes porcos silvestres, e 
algumas panellas de mel, cwjas abelhas se.c.hamão cagua-
lhes, e ha outras com o nome de 1eichuganas diffe-
rençando-se estas em que são alguma causa . mais cres-
cidas, e a casca donde formão a panella, mais circu-
lar, e liza , e não serem táo bravas como as outras·, 
e o seu mel màis suave, e saudavél, a casca de .hu-

. mas e outras he da mesma materia de palha, ou her-
va muito moída, que fazem huma pasta como de 
papelão, que resiste á inclemencia do tem p0, e estã-o 
tecidas em as ramas das arvores, e a sua grandeza 

. em seu diametro terá de dez a doze pollegadas em fi-
gura circular.; t.a rnbem h a outra especie de pa nella , 
<]Ue as formão debaixo da terra, e prõduzem cera~ - e 
mel, e estas abelhas se chamáo cavaqu4. 

Neste d.ia se tomou a altura maxima de L. S. 
(!)·; 77°. 3 I 1

• 30 11
• 'não se fazendo a correcçâo desta 

observação até arregrar o <]Uarto de · circulo do P. Pa- -
nigai, até certificar-se em· o erro. que possa ter de re-
sultas dos movimentos, que em .o carro onde se conduz · 
póde haver tido, de varia~ão distincta da que antes tinha· 

Not. Ultcram, V. 7 ." 8 



.-58-

No. aia I6 se principiou a marcha, e em a Iom_. 
ba immediata ao campamento em o cume della se. 
levantou hum marco de pedra solta, . e em seu pé SCl 
puzerão as letras: seguindo a marcha subindo huns 
serros muito elevados, e pendentes das pontas das 
agoas do Arroyo do -Soidado, ou do metal, por C!l-
jo motivo passárão os carros; e carretas, cavalbada, 
cargas, e • gado, pelo ·plano deste Arroyo, e em o 
permeio destes serro~, em o mais elevado, e visível; 
se paz huma piramide de pedra solta, sem letras, por 
ser todo este serro de pedernal dos que usárão os 
soldados em os fuzís, sendo estes serros as suas ca-
nhadas muito profundas e á baixada da serra em hu ... 
ma ·pedra de quatro varas de alto, e o mesmo de 
largo, ·que estava em o plano do caminho, se escul-
pírão f!S letras , e perto do campamento em outra ,.de 
cinco varas de alto, e duas e 'meia de largo em fi-
gura piramidal, se pozerão igualmente as letras, fican-
do o campamento em as ultimas vertentes do Arroyo, 
e se caminhou pela linha divisaria 96oo toesas, e em 
linha recta 72co, á sahida da serra se matou hum ti-
gre, e em o plano se encontrárão abundancia de vea~ ' 
dos. 

Se observou de altura maxima de Rigel- 64o. 
)0 1

• 30". · 
Dia I7 ao amanhecer se principiou a marcha, e 

em a lomba iml)lediata se levantou hum marco de pe-
dra solta sem 1-étras por ser peden'lal; ás suas agoas, á 
Casupa da parte de Hespanha, e ao Barriga Negra, 
:e huma ·lomba mais alta que a antecedente, s~ poz 
outro marco em a mesma conformidade: todo o cami-

, :Qho h e plano, e bom, e se acampou . á falda de hu-
rnas pedras; bastante elevada, e em huma dellas mais 
visivel, e proxima ao campamento, gue remata em 
duas pontas sobre em que se levantou o marco de pe~ 



I 

·dra solta , e em a pedra firme se abry{rao as 1ett·a-s, cu-
ja piramid~ com a pedra. h e de outo varas de ai to, e 
se caminhou de distancia pela linha divisaria 5600 
toesas, ·e rectamente 4500. 

Este Arroyo de Ca supa, entra em ·Santa Luzia 
Grande perto do Rio da Prata 14 legoas distante do 
caminho. 

Se observou da altura rnaxima ' do L. S. 0 77". 
I) 

1
• 45 11

• 

Altura maxima de Procion )0°.- 32'. 30''. 
No dia r 8 não se ·marchou, mo ti v o pQr vir o 

plano d_a-... demarcação da· linha divisaria atrazado, e 
Qutro por compor, os carros e carretas que estavão des-
compostos, e p.or dar descanço aos bois e cavallos 
que vinhão fatigados ; em este campa menta se encon-
trárão ba·st.antes porcos silvestres, .e ·veados, e se cor-
tárão dous eixos para os carros, e .carretas, que se pu-

.-zerão logo. 
Se observou de altura maxima do L. S. 0 77°· 

03 '. 20 
11

• 

No dia anterior ·se tomárão as alturas correspon-
dentes, que não servírão este dia por não haver-se po-
dido observar a immersão do primeiro sateHire de J u-
piter para regular o relogio peqt1eno de seg undos, que 
tinha o P. Panigai, Cosmographo da PaTtida de S. 
M. F., porque o da pendula não chegou a !empo de 
podê-lo armar, por chegar tarde o carro donde se con-
duzia , e em a Pa-rtida de S. M. C. . não o h a ver, por-
que de Casrilhos. se .remetteo .a .Buenos ; Ayres, por es-
tar descomposto, que lhe faltava huma peça princi-

. pai, e por haver-se nublado a atmosfera , não se po-
dendo fazer a observação da immersao já previs ta, pe-
lo crue se não annotão as ditas a1turas corresponden-
tes em esre, a pplicando-as ao seguinte, em que se corre-
gio a observação. 

8 * 
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No "dia I 9 se princi pióu a marcha pela lomba. 

que verte as agoas como está dito: seguindo por lom-
bas planas, se chegou á incruzilhada, que verte as 
suas agoas ao Arroyo de Mançonvilhaga da parte 
de Hespanha, gue entra em o rio Gy a distancia de 12. 
legoas: em \-as vertentes do Arroyo de Godois, da 
parte de Portugal, e este he o principio do rio de 
Sabollaty, donde se levantou hum marco de pedra, 
sem letras por nao ter onde pô-las, e pouco mais 
adiante seguindo a lomba' se paz ·outro marco sobre 
numa pedra, em que se abrírão as_letras, e se acam-
pou fora della, em agoas do Godois por nao haver 
agoa nem lenha perto de huma legoa separado do ca• 
minho, obrigando esta falta a seguir a jornada mais 
do regular, e se caminhou pela linha · di visaria I 6200 
tóesas, e rectamente 126oo, e em esta marcha se 
encontrárâo alguns tigres; abundante delles he todo 
este campo , sustentando-se regularmente dos veados 
que colhem • 

.Aitura..r correspondentes de Procion ·-Jo di~ 17. 

9''· 5'5' '. 04 "· == 44°· 32 '· o6". == 13 h. o6'. 45' ''· 
9· 59· OJ. == 44 ;8 ,QO = 13 02 53 
10. 0.2 09 == 45' 23 00 I:Z. 59 18 
10. 05 2.2 == 4) 39 00 l:Z. ;6 47 
I O. 07 27 = 45' n 00 - 54 3) 

Altura maxima de Sirius deste dia 75°. 58'· oo 
Emersao do primeire-sat. d.e]upi.ter 9h· 30 '. 58''· 
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Dia 20, alturas correspondentes dq Sol. 

I Oh. oo ''. 6 o 1 00 ''. Ih. 52'. rs-7"· _ 27 3 • r;9 • -
I o. 28 58 64 22 00 - I )O 55 -
ID. p I8 64 48 00 I 48 32. 
JO. B 24 6) II 00 I 46 3) 
IO. 35 27 6) 35 o o I 44 2S 

Altura maxima do L. S. 0. 76°. 56'. 30.''· 
Neste día se pri-ncipiou a marcha seguindo a 

lomba, e em o seu cume ·proximo ao campamento 
se levantou hum marco de pedra ~olta; e_ cóntinuan-
do a marcha, em humas pedras planas , em o mais 
elevado, e visível, em huma dellas se levantou o 
,marco, e no pé delle se puzerâo as letras , e cbegá-
mos ás ultimas agoas de Mançonvilhaga, e Godois 
acampando a hum lado por falta de-agoa, e lenha·: 
foi a marcha c'om tempo _apra_zivel ,· pela tarde se le-
vantou hum vento rijo· com agoaceiro forte, que du-
rou pouco tempo, e se caminhou pela linha divisaria 
78oo toesas, e em linha recta 5'700. . 

No dia 21 se principiou a marçl1a seguindo por 
lombas, que vertem as suas agoas ao Gy, e ao Guao-
lirnar da parte de Portugal, e proximo ao campa-
menta se levantou sobre huma rocha piaria Jmm mar-
co de pedra solta sem letras; e seguindo legoa e meia 
em huma lomba que tinha huma p·edra redonda, sua 
altura de tres varas , sé escul pirao em ella as letras, 
e.meia legoa separado da lomba á parte da lomba do 
Gy se acampou: caminhando por linha divisaria 13100 
toesas, e em linha recta I r 520. 

Altura maxirna de Rigel 6) 0
• r8'. 45 ". 

Altura maxima de Aldebaran -40°. 51 1• oo 11• 

No dia 22 se sahio a lomba em hum m,ontezito 
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que está perto do serro de Nicolá6 Peres s.e levantou 
hum marco de/ pedra solta sem letras, continuando a 
-marcha por huma aspereza , õu serra, que tem o no-
·me deste serro, pelo me-io della passa a' linha divisa-
ria , e verte sua-s agoas por hilll;la parte ao Gy, e pela 
outra ao Guao-l imar' em CtJjas vertentes se acampou 
em hum plano: camin hando pela linha divisoría 68oo 
roesas , e em linha recta 4900. 

Altun rnaxima do L. S. 0. 76°. 45' '. 20 '' . 
No d[a 23 á sahida âo c<1mpamenro sobre a 

lomba mais _ imrnediara · se levantou hum marco de 
pedra solta sem letras, e a legoa c meia se c:ollocou 
outro marco em hum serro pedrego~o, sem as letras 
por ser pedra muito dura, donde principiao huns mon-
tes_ que por .não terem nome, o ma~s alto onde se cal-
-locou o outro marco de pedra solta ·se lh e poz o no::. 
me S. Vicente Martvr, e na ' falda de!lc em a meia lom-
.ba em meio de du:1s canhadas, que suas vertentes são 
as mencionadas, se acampou havútdo caminhado pela 
linha di visaria 68oo toesas, e rectarnente 5r 304 
_ No dia 24 não se marchou por necessitarem os 
carros de eixos, que _n1o se encontrárão em a marcha 
antecedeme, e segundo os Praticas, nem as que se se-
gui.ão, sendo muito escaço de lenha, e ·agoa rodo es· 
t€ caminho, por ser o mais superior do terreno, mas 
todo mui abun~-bnte de pastos. · 

Altura maxima do L. S. 0. 76°. 23 '. 45' ''. 
' , No dia ~5 se continuou a marcha, e a huma Ie-

. goa de distanCia em hum monte püHCO rnenOS elevado, 
que o antecedente que se nomeou S. Paulo, se levan-
tou hu :11 marco de pedra solta, e se _poz em b p'ê le-
tras.: es te mon te he todo de h uma pedra tôr de fer-
ro, . e tão pezada, que effecr.ivament~ o párecc ; c ~e 
verifica que renha ferro, pois a agu lha ou rosa naut íca 
variava duas quartas mais do regular, este .caminho he 
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bastante phmo; e se ·acampou em 1mma canf1ada á par-
te de Portugal, perto de humas ·pedras, cu ilhas com 
lmi:nas pequenas arvores, e se caminhou 'pela linliá 
divisaria 10400 toesas, e em linha recta 8500. · 

Altura rnaxima de Rigel 6) 0
• 39 '. 30 ''. · . 

Altura maxima do hornbro océidental de Oriow 
5' ! 0

, 04 1
, 00 11

• 

No . dia ' 26 logo se princtpwu a marcha perto 
do carnpa_n;:Iento, em a lomba que he muito baixa , e 
plana em huma pedra se abrirão as letras , e sobre 
ellas se puzerão outras pedras formando marco' em 
as ultimas agoas do Gy, e a legoa e meia se pôz ou..1 
tro en1 h uma lomba que tinha distinctas · pedras, e 
em a mais alta e visível, se levantou hum marco de 
pedras sol tas, com as letras em se~t pé , principiando· 
aqui as agoas do rio Negro, gue , passão pelas .faldas 
do moi1te de CordoV-és, distante do caminho cinco le-
goas, manifestando-se pela parte de Portugal as aspe-
rezas bem elevadas, e pela de Hespanha, terra esten-
dida em lombas planas, e terna, e por outra parte 
bons, e abundantes pastos, e- abaixando a ·quatro ou 
cinco legoas , abundancia de agoa: Caminhárão-se' 
pela linha divisor)a roooo toesas, e em linha recta 82oo. 

Alturas corresp01tdentes do hombro Oriental de-
Orion. 

7h· 461. !2"'. 4~ '· 47''. 00 11
• ron. z-' > • ) I '' 

7 )I 20 46 I2 30 - 'I o 20 4I 
7h, 5'., ' 24-" 46.'"' ~+' 3o:" IO.h I8 '. 35· 

,, , . 
7 )6 20 46 39 00 10 15 42 
7 5~9 36 46 57 00 IO 12 26 
Altura maxima de Rigel 6)•o 47• I 30• /f 
Altura maxima do hombro occidental de Orion ')l:." 
u:' oo.''. 
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Emersâo do primeiro satellite de Jupiter I I .h r9.' 
'53·" . . .. 
. No dia 27 se principiou a marcha : a huma le-
goa do campamento se poz hum marco d~ ped;as sol-
tas, com as letras em huma pedra, que ao pe . dellas 
estsva ,· e huma legoa depois em hun'la lomba se col~ 
locou outro marco cujas vertentes vão ao Arroyo de 
José Dias_ pela · parte de-Hespanha, tomando este no· 
me dos montes que assim se nomeão por passar pela 
fald a · del}es -, e se introduz a distancia de 12 lego as 
em o rio Negro: todo o caminho tem Eido. bom ex~ · 
cepto a lomba do segundo marco por ser bastante. pen-
qente. com muitas pedras, trabalhosa á boiada pãra pas· 
sa-la bastante; caminhou-se pela linha divisaria 9200 
toesas, e por linha recta 568o , experimentou-se neste 
campa.rnento bastantes víboras , que mal picou huma 
hum cavallo, logo morreo. 
Altura maxima do L. S. 0. 75·0 '59·' oo. 

No dia 28 se principiou a I)larcha pela lomba 
que he toda plana, e o extremo das agoas vertentes 
qO Arroyo de José Dias, e as de Guaolimar em hu-
Jtpa baixada que faz a lomb3 , em huma penha al-
guma causa levantada, se collocou sobre ella hum mar-
co de pedras soltas, e ao seu pé ·se abrírão as letras: 
seguindo a marcha por cima dos serras do arroyo 
Ventura Silveira, que se. introduz em o rio Negro, fi· 
cando a linha divisaria pelo cume da lomba mais ele-
vada que está ao extremo destes serras, e pela parte 
de Portugal principiâo as ageas ao Tacoari que se 
introdu~ em G Sabolhati, acampa'ndo em hum plano 
fóra da linha divisaria mais de meia legoa donde 
principiã_o as agoas do arroyo do Tupambay, toman-
do 'este nome por passar-pela f.a lda des te monte' q-~e 
desagoa em o rio N egro;, marchou-se pela linha divi-
saria a distancia de 9000 l:oesas, e em linha recta 7780. 
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No dia 29 aap se marchou por da'!' descahço ao 
gâdo, e c a valha da, que vinha fa-tigada do ó ·lor ex-:-
c'essivo. · · 
ALtura maxima do L. S. 0. 7)· o 32 '. 4.5' ". 
· No diã 30 se principiou a març·ha, subindo a 
l~mba , e em o mais elevado deUa se levantou hum 
marco de pedra 'solta, e se acampou em huma canha:. 
da , que tem hum pequeno bOS<jUe com agoa suffi-· 
ciente: camin'ho1:1-sé pela linha divisaria )6oo toesas , 
e rectamente 4500. 
Altura maxima do L. S. 0. 7)·0 I).' oo.'1 

No dia 3 r se subi o a 1om ba , e em o mais ·im-
media to e elevado que as suas agoas vertem a Tacua-
ri, e a Chuem, que desagoão ·em a lagoa de Me-
rim, se levantou hum marco de pedras soltas~ e se.: 
guindo buma ~olt~ ·guasi de meio c~rculo em hum_a 
lomba, que va1 dtrelta ~obre o carnmho em o ma1~ 
elevado della em lmma ped'!'a, ·se levan·tou hum marco 
de pedra-s soltas, ·-sem letra-s, -pqr não ser a proposi-
to ·para -se abrirem': caminhou-..se pela linha divisaria 
7"6oo toesas, e por linha recta )200 . . · . . 

No dia primeiro de Fevereiro se sa'hio a 1omba; 
é em o mais elevado ddla se levantou hum marco de 
pedras soltas sem letras ; continuand0 a ma·rcha por 
huma serrania basta.nte aspera conduzindo ·os carros,, 
(:é\rretas, ·ca-valhada , e gado por ·baixo della don-
de o permittia o terreno, e em o · mais elevado de 
hum slilrro mais levantado que os omws, pondo-lhe o 
nome de Santo Ignacio Martyr, se Jevanrou ·hum mar~ 
co de pedras· soltas em o -cume delle: 'baixando ao ' 

· plano se encolitrárão duas covas muito profundas en-
tre h umas · ped-ras muito solidas que parecem j aspe·, · 
e seg~Jin&o o caminho se subio ·huma lomba, ê ·á· fal:-
da della sç acampou immeéliato a hum arroyo ·-de b~a . 
a:goa; ·mas em •lumt paútano qHe <:om trabalho be:-

N ot. ULt.ram. V: 7 . ." . 9 
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bia a cavalháda, e gado: em este camparnento se-
achárão bJstantes covas como-as· antecedentes:, e OtP-_ 
tras com huma pedra que par.eci'a em a variedade de-
côres, e qualidade ddla -com mesdl1 ,. hum betume· 
que as haviao posto a- proposito, e. vendo a especie, 
moveo a, gue se e-xarninasse pelo· cantei(__O o· solido e~ 
q.;ualida-d-e della, , e se achou ser toda_ muito· solida ,. 
~inda gue parecia em partes areosa, e em partes co-, 
mo pedernal, e toda ella· num conjunto de toda a, 
qualidade-de ped:ras, por- cujo motivo se nomeou es--
te arroyO\ o das Co:v.as; eaminhou-se pela l.inJ1a divi-
~ria 66oo toesas, e rectamente 4.8oo·. 
Altura maxima do L._ S. 8 ·. 74·~ 4.6 ', ao. 

No dia. 2 se subio a.- lomba ma-is al-ta ond·e se· 
COilOCOli hum mar-co de pedras soltas, sem Jetms, e 
meia legoa depois seguindo o cam-inho· por haver 
e.guivoçação em as venentes das. agoas-, a~ti mesmo_, 
depois de haverem r-econhecido os pr-at·icos o terreno:>o 
se levantou outro marc0 em o _ cume de huma lomba,, 
e se baixoú· por huma canhada q-u.e· t-inha verlentes a 
duas bandas: seguindo a: marcha a-té' dous -serras bem~ 
eieva.dos e unidos, que se nomeão. os dous _Irmãos-, em, 
cuja tàlda prox-ima a huma canhad·a mui-to profunda se-· 
a-campou• a distam:ia pelo . caminho- da Enha di-visori~ 
6ooo toesas, e rectam1,!n~ · ) .. aoo; lbgo· que· se.· acam-
pou-se reconhec_eo. todo-. o terren~-,. e se advertio gue-
as agoas q!le nos conduzião erão, tod{!S· vertentes á la-
goa de Merim , pelo que:- se r-{l_sol'veo a retroceder a 
marcha até o-campamehto; gue · se-dei~ou,es-te dia, por--

• ~ • 1....... ,..J que os prat1cos nao. se convH'Hlao,. nem esta v-ao seguros> 
por. onde se divicWio as vef.tentes-. daa-agoas pelos..mui<os, 
S{:rros, e ca n h a d-as g-ue se encotlt l'a-vab, ~ Besta marcha ,. 
e na ant~cedente - muito fàc-iJ; de_- flquivQca~se nellas. · 

No - dia 3 se continuou, a! maocha> retrocedendo-• 
}?:.elo mesmo. caminho.· até q!le: s.e cheg~m .• ao_ ultimo~ _ 
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.tna.rco, e -se abateo separal'\.do as ·pedras qúe en1 elle 
·se 'tinha0 posto a bastante distancia :la·umas de ou• 
·tras, e se segwio executa11do o mesmo em o seguin-
te maT-t:o, ·e ·nos acampámos em o mesmo sitio .que 
deixámos '0 ·d.ia antecedente~ .donde .pa·ra cofltinuar 
·com .certeza se çlij3poz que sahissen1 os :praticas de S. 
M. F~ e S. M. C. a reconhecer, respeito de esta•rcm 
·certos, que do monte de Yasegi1a ·vertião as agoas ·aQ ' 
fÍO Negro, c ao arroyo de Yaguaron gtie entra em a 
'lagoa · de ~e~1y, .e dest.e . monte s.c seguissem pelas 
verren'tes ate wco:rpO'r:rr-se ·em este campa menta , sa• 
'hindo acompanhado _de huma .escolt.a d.e quatro Dra-

"" :goes. 
: · No dia 4 se ·suspend.eo .a marcha até que vóltas-
·sem os -prar.icos, que sahir~o neste .dia em reconheci-
mento; como se rem expressado ; e -pa·ra 'que fizessem. 
a diligencia :bem exacta, se lhe deo a cada hum tres 
:cavallos: ~ste dia .es.te.ve nublad0, e ,parte de.l'le chc-
~Vendo. 

No d1a ') nos mantivemos em o mesmo c;rmpa· 
mento, 'COmÍntJ:1mdo 0 ,vnáo tempo de ,a:goas, e 'CO IHi-

. nuas trovoadas ate q.ue sahimos .{\cJle, nã'o se pôde 
fazer observação.; e em 0 d.ia 9 cheg.árão <Os prati-cos 
~o mei0 dia, ·e j'l:i com o reronhe~imcnt-0 ·Ôa·s ve-nentes 
·das agoas ~ e dcti on1em -para a1arc'haT no dia s.eguinte. 

No d-ia 10 se pr.incipiou a marcha .passando '0 
~rroy0 sobre huma ponte que -se fabricou de arvores., 
ra mos, .e terra, pa-ra _passar ·.com os canos , carretas, 
cavalhada, cargas de mula, e gadó., que pe'lo -panta-
'noso cio :te-rreno não se podi~ executar sem o/ie se pa-
,decesse b::1 stawte, fica1~do ·J~elle: ,e .ta·mbem por não 
.dar a volta ·pelo mesrno .caminhG que se trouxe :ne o 
campamcnto, >respe.it<0 es.ta.re.m 2s vertentes dJ:s :1goas 
a meia legoa deTle, ~ se~·il'l nec'Css.wi~ hum dia em 

~subir ~ <;er,ra _para baíx:ar ;p0r onde se devia séguir a 
9 "' 

' 
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li ilha · di visaria ; e logo · qtie se chegou á lomba, ·quê' 
em mui estendida, e pouco elevada, ·se levantou 'so.: 
bre . h umas pedras hum marco de pedras soltas, e ao 
pé ·delle se pozerão as letras iniciaes, e a_ distancia 
d~ huma legoa, em hum serro bastante elevado se .le-
vantou outro marco de pedras soltas sem letras, des-
cubrindo-se delle o marco antecedente, e o marco do 
monte de 8. Ignacio l\1artyr, e meia legoa depois 
em huma penha bem grande, que se deva mais de 
tres varas, sobre o seu plano de tres varas de largo; 
e vara e meia de comprido, se pozerão humas pedras 

.soltas sobre ellas; d~qui nos dirigimos a hum plano, 
CJUe passa por elle hum arroyo com bastante e boa 
agoa ,·_e entra em o rio Negro, distante meia legoa 
da linha divisaria, e por clla se caminhou desde o 
dia r. 0 até o marco d~ S. Ignacio- Martyr 380o toe• 
sas, e rectamente z-6oo, e desde este marco pela li-
nlla divisaria 7400 toesas, e em linha recta 7300. 
Altura rnaxima do L. S.- 0. que se fez em o dia -17 
de Março, em este campamento )9··0 04.' oo. ' 

No dia rr se fez alto para esper-ar a demarcação 
da linha divisaria: , gue no dia· antecedente· não se pÔ• 
de executar inteira-mente·, e tamhem por dar descan-
ço á cavalhada, e ga·do, que em o antecedente acam-
pamento havia padecido bastante por falta de_ :1goa · ~ 
que a não _ podiã~o beber, por causa do pantanoso do 
terreno, como fi'ca expressado, e· o· pasto não· ser bom : 
continuou o tempo· cerrado, e com chuva-. 

No dia I 2 depois de tel.1' estado toda a no.ite cer-
rada, e a maior parte deH:a chovendo, ao amanhe·cer· 
se principiou a• ma:rcha, sub-indo a huma lomba, a Im-
ma lego a de cam'inho· se lev~ntou hum marco s6; com 
letra, : por ,não luaver mtq.uellas me~Ea~óes pedra corri 
que ex;ecuta-lo, e se eLevou sobre o cume duas varas, 
e prÍl\Ci piou a chover,: continuan~o até o campamen"-
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to que se estabeleceo baixando da lomba màis de meia 
legoa, em huma canhada que verte as suas a.goas á 
lagoa de 1\1:eny, onde se encontrárão duas lagoas com 
agoa, e nellas bastante lenha; todo o caminho he 
plano, mas com humas voltas mui sensíveis, o que 
occasionou ser a marcha alguma cous·a dilatada~ ca-
minhou-se pela linha divisaria -86qo toesas :r. e recta-
mente 7400. 
· _Altura · maxima de Sirius, que . se tomou em esté 

campamento er11 o dia 17 de Março · 47·0 14.' 30.''· 
No dia 13 amanheceo tadd o horizonte cerrado 

com nebrina mui espessa para continuar a demarca-
ção da ·linha divisaria, oque occasionott a q11e a mar-
cha se principiou algun1a cousa tarde; e 1ogb (i}He acla-
rou hum .pouco se sahio a caminho qt1e se devia se• 
guir, e huma legoa de distancia em huri1 serro cheio· oe pedras, . poUco sepa·rado do caminho, se levantou. 
hum marco de p:edras soltas, e continu;mdo a meia; 

. legoa em outro serro. semel-hante ao antecedente, em 
terreno mais deva,do se- Jevantou outm marca de pe-
dras soltas: seguindo a marcha .pefa lomba que verte 
as ago.as, como jà está expressado ante~edent6'rne nt.e, se 
acampou n.el'l'a perto de huma canhada,. que tinha lmm-
bosguesito c@m muiras palma·s, e outras ar-vores, e bas-. 
tantes p0mbas silvestres; mas falto d·e agoa. Cami-. 
nhárão-se pel'a linha divisovia Io6oo 'toes.as, .e recta-
mente 88oo. 

Ntl dia 14 não cbs:tante que o Tlorizonre estava1 
alguma. wusa carregado, se emprehendeo a marcha pe-
la lomba, que as suas- àgoa-s v.enem pela pane de Hes-
panha ao rio Negro·, e pela. pane de PGrtugal á la-
goa de Meny-. E seguíndG o-caminho peJa lomba. que· 
faz muitas v(i)Ttas, e a marcha mais dilatafla., a lJU-
ma legoa em lomba, no mai's eleyaôo della', se fevan-
tou hun1- marco. de t.crra. ,_ f:! estando al,enntade prin:o-

( 
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!Cipinu a chov~ que durou o restante··do dia, chegatú 
do á falda de hum serro de pedra, nomeado da Çruz, 

.po·r ter sobre ·o seu ·cume lmma de madeira, que os In-
·_dios Tapes, quecampeã.0 estes campos, tinhão colloca- · 
·do, ac<nnpando em 'sua fa<lda onde se encontrou lenha, 
e agoa, •caminhando pela linha divisori·a 62go toe:::as, 

-e rectam,ente 4)-00. Trouxerão au campamento · hum 
animal de humas sedas muito c·ompridas .com o foci-

:.nho -ou -tromba muite aguda, a sua boca bastantcmen-
te pequena sem dentes nella, e ·lhe ·chamâo os Hcs-

•panhoes Osso formitgt-Iei-ro, porque se sustentâo de 
. form :gas, e bs ·Portuguezcs lhe -chamão Tamanduá; 
·toda a wa fo:rça esta ,em as mãos que só tem dt1as 

. -twhas em ·cada i1Ul11d; e para a peleja, quando se vê 

. accommettido, se estende pés aám::~ ., ··e a hum tigre 
lhe faz ra·nta preza . .com as suas :un.lia~, que hum e 

, outro 'ficâo m:Or:tos: he :to:rpe em o camín'har, e a!; 
femeas quando tem a sua cria, a lev~o ·carregada so-

,bre o lombo, e tão fortement·c 8e agarra, cpae se não 
iarga da mãi, ainda que .c-orra ou se deite em o chão, 
'SUa gra r~deza h e de tres q ua·rras de alto, e cinco pa 1,. 
mos ·de comprido. . 

N0 dia I) se prii'lcipjou a marcha bem tarde por 
. <estat' dw-vendo gue não deo lugar a carregar, e a h u-
ma legoa de d.ist.ancia do :camp:1mento, em o mais 
elevsdo .da lomba se le.v.antciu hum marco àe terra~ 
donde se descoh:re ·o .serro de Yascguá, e se acampou 

r em h uma c .. :m1Ja.da' ·separa-do. do caminho peno de 
huma lcgoa, pm· ·não haver agoa, nem lenha: em ' és-

.tas i rnmediações, se cam.i.uMrão pela l.in]Ja divisaria 
~8ooo toesas, e rcctamente ') 3co. 
_ No dia r6 ~e p-rincipiou a m archa_, subindo a 
. lomba, .e l1avendo cam1nhadD legoa e meia, em o 

1 mais a)ro della se1eva ~Hou ht1 m ma:rco ckterra, seguin-
-do a marcha pela lomba que tiuha :.r;n.uiras vok1s, o que 
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occ;as·íonou dilatar â inarcha, ficando étn o- caminlio· 
cansados alguns cavallos, e vaccas, por não ter en• 
contrado em rodo o caminho agoa onde parar., e 
se acampou em huma lomba separada. mais de m~i.a, 
legoa do cami-nho, a cuja falda mui~0 pendente- estava·.: 
h uma lagoa com ·má agoa ~- que cGm traba-lho- podia, 
heber o gado, e cavalhadal,. e· foi preciso abrir o; 
monte que a circulava pfl'm que podessem entrar a be- ' 
ber; e se caminhádo pela lính:a_ divisaria 16ooo. toe.--
sas, e em linha reeta· 9'fOO· · · 
Altura maxima. do hombro ecddental de Orion )o-.~-

57'· oo. -
No ·dia 17 se· sahio a l0mba baixando a- Jium-

pla no rom vertentes· ao rio Negro, e a-~ agua.rorr,, 
que desagoa em a, la-goa de Meny;, cujo plano se exten-
d.e a:té a falda. d:a serra de Yaseguá ~ e em 0 mais 
elevado que he pou~o vis!vel', se levantm~> hum mar-
eo de pedt!a., meia legoa proximv á ca-nliad-a , q·ue es--
tá ao pé da, serm., que por ser.· b'clstoame pende~'lte, e 
não ter agoa.:.J. até· p.1ssá~l~ a. outrg ~a.nGla, se cat1Ipou, 
nella ,. gue· tinha ag:oa, e l'enha sufficiente; e se eami~
nhárão pel-a, linha, divisaria 58oo r.oesa-s, e em linha; 
recta 4_roo.• ' 
AI ' d L c;>:· o I ,, .• tura. maxnna- o .. .:s. 0. 70., 22:. . jO; 

N0· dia 18 se principiou a marcha. tmli'to.· €ed·o .. ,. 
sub.in.do a ser.ra, gu.e· custou bas-tante trabal,ho';~ porqué · 
os animães com' a,. falta de agoas d~, c;am i\t~;Jig , se hiâo 
aniquilando-.,. e com: particula-ricl'adc os lmi:s-· des carros 
e carretas que· rrabalhárao · mais;:, e· t.0go- E]Ue se mbio 
a. serra, em hr1ma penha-q!le se:· leva.ntaV<a- mais; em o 
cume se levantou hum marco-·, de.-- pedras s0ltas, e .ao 
pé se lhe esculpírão· as letva,s,~ - e continuando a, mar• 
cha se bai·xou a hum. p:l'ai1'0,-~· d:a.ndo , j)eb lomba lmma 
v.olta . bastante . grande~::: e.:se: ~oltotr: a' subir mura p.on-
ta . da . serra, q~e er~. bastailte: a.spera; e os carro&, ca r,n-
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retas, e cavalhacla se encaminhárao pelo plano; se. 
g_uindo a linha divisaria, se acampou ·em ht;tma ca-
nhada que as su~s agoas escaças vertem ao rio Negro,; 
esta serra está comprehendida entre o monte Ya-
seguá ·e o monte nomeado Yagúaron, tomando este 
nome do rio que passa . pela sua falda ;- se caminhá-
rao pela linha divisaria !!200 toesas, e em linha re-
cta 8300. 

Ao passar da serra se vi o hum rasto de h a ver· e!J.. 
tado poucos dias an,tes gente em o seu cume, e es-
te r~lsto se reconhecia e):ll o plano, que o pratico que o 
foi seguins\o d!sse hia para o .rio Negro, e enconrrou 
nelle hum _novilho cançado, e fraco, tanto que não 
o pode recolher; tambem perto do campamento se 
encontr<írão dous cavallos cançados, e muito fracos, 
com signal de serem de Indios Minuanes, iúferinda-
se serem dos que a gente de Monte Vidio tinhao sa-
hido .a. buscá-los, e se recolhião ás estancias pertencen-
tes ás missóes dos Padres da Companhia de Jesus. 
Altura maxima de Syrius, que se tomou em o dia r o 
de Março neste campamento 74-0 48. 1 oo 

No dia r 9 não· se caminhou para que descançassem 
os bois dos carros, e carretas, e todo o dia esteve 
chovendo com trovões, que durou até ás oito horas 
da 'noite; e para ter noticia da marcha seguinte, sa-
hírão os Fraticos a reconhecer o caminho, e só en--
contrá.rão pouca agoa , e nenhuma lenha mais que 
hum mato muito carrasquento . de pouca substanci~: 
nao se podérão tomar as ·alturas correspondentes para 
a observação de longitude, pelo que assim se ex..: 
pressa. 

No dia 20 como os bois dos carros estavao ani-
quilados, foi preciso desbaratar hum delles para terem . 
que remud?r os outros carros, e se prin.cipiou ·a mar-
-cha, subindo a lomba, e a meia lcgoa de caminho, 
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em o ·-mais elevado : se le.vantot:! hum marco d·e 
terra donde se divisa o do alto da serra, e se ca-
minhou por caminho pla-no até .acampar em a mes-
ma lomba, e em huma canhada immediata se .encon-
trOH agua e Jenha mui escassa, como fica já diw., 
se andarão pela linha divisoria 8400 toesa.s, e recta~ 
'mente 66oo • . 

No dia 21 se p~:incipiou a marcha muiro de ma· 
nhã subindo por lombas muito alt.as, ainda que nao 
muiro pendentes, e em huma legua e meia em a mais 
elevada se levantou hum marco de terra, e á baixada 
da clita lomba, se perderã.o de vista os dous montes gue 
i.nclue a serra de Yas·eguã, e Yaguaron, e ·as suas ver-

, _. 'l d M .. tenres vao a . agoa e ' eny, e se encorporao em o 
rio Grande; e não obstante ser o dia bonançoso e nu-
blado, foi preciso adiantar a marcha por não . haver em 
o caminho nenhuma agua; se conti.nuou :1 marcha até 
as ultimas Vertent·eS .da parte do_ Sul do rio Negro' .e 
a meio caminho se principiou a reconhecer a fragueza 
dos cava!los, e o cansaço dos bois dos cHros e carre-
tas, como do gado do sustet:ro, ficándo rcndid,os muitos 
cava! los·, e alguns bois das duas Partidas, tttdo .pro-
cedido da falta de agua, ainda gue o tempo eta fres-
co: se acampou no baixo onde havia agua e lenha 
peno da lomba que· sahe dos serros Bayag uasú e se-
gue a es ta Torodotama ,..que as suas aguils vertem da 
parte do Sul a~ rio Yaguaràn, e pela do Norte ao 
rio Grande, c pela lomba que corra a linha divisaria, 
as verte ao rio Negro; e lacro gue se acampou ao pé 
della - se d ivisou a outra p~·te do Norte da lomba 
lmn: fu 1~10 que se crea ser fogo o commum destes cam-
pos;· mas antes de por-se o sol se desyaneceo, fazen-
do juizo ser dos lndios Tapes, que andão regular~ 
ruente. reconhecendo o cRmpo, e recolhendo o gado 
que _l11e foge para a campanha, e sabe das es~ane.ias 
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iinn1e-d~Mas; :;e caru·inhárab ·pela HRha div,i:soria . .rS'aos 
iaesas, e recta mcrn:~e 1'~0)•0. 

No di-.r22 Ise_suspenc;lep a marcha, e sahirão os: 
·PJ:aücos a reconhecer a parada, ql!e tivesse agua e 
lenha, e a ac'hirão em hum arroio pequeno, alguma cou--
--sa -penosa pela baixada par-a beber a cavalhada: ao 
mesmo tempo sahirão os peões a recolher os animaes 
-que fos,sein ·capazes de -cc;>'nd-u-zii-- se, .e só trouxerão 
f(]Üatro mulas sem que podessem tra.zer boi nenl. 
~avall'o •. 
rAhura maxi;na do L. S. 0. 69. 0 03 r. oo. 
. No dia 23 se sahio a lomba, e em o mais supe-

·rior della se levantou hum marco de tena segu.indo Q; 

'Car'ninho com algumas voltas cur-tas até a falda d~ 
·l1uma serra, onde se acampmL á margem de hum ar-
roio •eom pouca: agu.a cot:rente, mas bastante parét 
·os animaes, este verte a.o rio Negro; se caminhárãu 
:pela linha divisaria I 2400 toes as, e rectamente 1010.0. 
-:Altma maxima d'e Syrius 7S~o 14'. oo •. 

No dia 24 se principiou a marcha muito cedo:;. 
:subindo a lomba~ se· principiou logo a subir a serr-a.,. 
"e em hum aho delta, em hnm serro pegueno redondO> 

. tk pedra muito tosca:, se fevao.rou hum marco de pe ... 
tira e terra, proximo a duas canhadas muito profun-: 
·das; que· hu-ma verte as sua-s a·guas ao rio Negro, e· 
outra a Yagnaron, seguindo. e> caminlw p0r lombas: 
'muito elevadas, e estendidas) ~mas mui planas desde o, 
.marco· até o campamento.· com caaha.das muito pro-
fundas·, e hum a deltas verte· as sua·s agt1as ae> .arroio. 
trle Icab-acuá:, gue significa abdhas, que fa·zem sua pa-
·11ella debaixo da terra , como fi'ca expressado; e pela, 
·grande abu·ndancia que ha d-eUas- em as visinhanças: 
·deste arroyo, os Indios as nomeão assim; se eaminhá~ 
cr-ão pela linha· divisaria 7600 toesas, e em linha re~ 
.era 5400~ 
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~lrurcr d-o a-zougue em .'O Ba1·om;etro venta leste 26 
poHegadéiis 7 linhas .. 

No d.ia 25 ·se principiou a marcha s.eguindo a 
Jomba. Todo o terreuo dtdla ch,eio d.e .Guadal~s, que 
assim lh.e c.bam5o os do d3úl, quando a terra es-tá m.o.-
trida àelles ex;cepros, que com abundancia produze111 
~nes- cam pos de formigas, topos &c., estes cque }n,. 
bir~io debaixo da terr.a -são a· ca.m;a, porque os anim.J~es 
qu.e cat~ini:Jâo se fatigão demasiado; e.Jra.vcm.do :cami.,. 
nhado por esre terreno 11b!lna Jegua, .eln a lomha 
mais elevada se levantou hum marco de terra, seguin-
do em a mesma conformiclade o restante do c<u;ninhQ 
até á immed.iação de h uma canhada muito profund!l, 
e se acunp0u a certa dLstanci.a do ac:Hnpamenw ·do 
dia 22 pela gt~nne volta que faz o caminho da linha. 
di visaria ., que por ella se fizerão 7 400 t<?esas, e re":' 
crame0te 6100. . 

No dia 26 logo gue se subia o. mais alto da .lom-
~a, se Ievant.ou hum marco cle terra, se divisár~o 
lmns ranchos .á parte do Sueste disraHtes como tres 
Ieguas üm as -agt.w~ de Icabacuá, contin-uando a mar-
<:ha pel-a domba, e a volta ·corm o terr.~::no -oom ,a: 
111esma .confo r.J.n jdade do dia a.ntec.eâem·e: se acam-
pou pen0 de hwma c~nh al\la b<lS;tantenífrHte profunda' 
~~~'f;llri13. <lO.U<a Sep~rada do caminho etB ~ltl!1H1 Jomba 

_pequena .-com verrenres ao rio Negro, e se camin_hou 
pela l inb n divisor ia 68oo roesas, e em linh:a recta 
)900, e l ogo avistá ra.o os Praticas .que de h uma lom-
ba que esrav a a nwia legua á frente do -campamento 
se avi sta·vão ü utl'OS ranchm, e que nelles estava gen-
te-: dispondo i mmediaramente que fmse reconhece]os 
hum afficial com doze dragões, e que procura~sem 
indatsar q.ue gerue er.a que e:<;ra v a nelles, e. que rrou-
l.essem algum, usand0 dq n1.elhor modo, e mais sua-
~., 0 que .e.x.ecur0u c.onduzindo· o capataz, e çutws . 

lO * 
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dous In'dios, manife.Etando estes .que ..... era o posto avatt-· 
çado nomeado Santa. Tecla: cqmo assim mesmo o 
o~tro nomeado. S. Tiago da Estancia de S~n to Anta.: 
mo, pertencentes a:o povo de S. Miguel;. e pergun• 
tat~do-lhe ao capataz- se havia quem levasse huma 
carta para o Cura da Estancia, disse que sim, e que 
em hum dia hiria·, e ao seguinte voltaria a ·resposta, 
e que viria· o Cura áqu.elle sitio·, e que· tinha 9rdem 
de · dar o gado que necessi-tassem, e que se chamava 
o ditá- Cura Padre Migu:el Ferreira. 

No di-a 27 depoi-s: de ter de>spachado· a carta pa'-
ra- o Pàd"re Cura· por hum dragão gl!le a· entregou ao 
~<:apataz, e visto que logp sa:hio hu..m fnd·io a cavai-
lo, que d:es-tinoll o dito ca-pataz,. se· princip iem a mar• 
chà segu-indo· a lomba que a·s suas a·guas vertent-es são 
as mesmas- .expressadas, sah.irã.o: dous Indi'os para 
conduzir á p<'~rada que maniféstárão era perto dos 
ranchos· d'onde· havia: ag.ua e lenha~ : seguind® o cami-
nho da linha d.ivisoria ~e chegou·. proximo- aos rcfnchos 
de S. Tecla, e a· 70 toc:sa s antes de d1egar· a· elles, 
em a lomba, se levantou· lnrm marco: d-e tenra em cu:. 
jo tempo· se mandou os· Pra,ticos- a.- hu·ma caflhada 
com hum monte de· arvoreS', a reconliecet~em se tinha 
agu·a·, e como: n~o· a encontdrão:,. se l'lie pergun,tou 
aos Indios se a· havia: mais· adiante, dissera o· que ca.-
minhando- todo a. d.ia havia' , e gue esta V-2 longe,. 
peJo. qu e se resolveo acampar fóra· do caminho· entre 
duas cmhad·:~s. passando por fi·ente· dos: ditos ra ncJ10s ,. 
sem qu~ ninguem enrrasse- nell'es:, p-a ra o· que se poz 
hum cabo com quatro dragões,, ha:verrdo· caminhado· 
até o ultimo ma rco· pela lin~ha: d.ivisoria 38oo tcesas,. 
e em linha recra 3 300·; e neste· si tio· só se encontrá-
rã'o seis Indio;;·, e· quatro mulheres · com seu·s fi.Fhos •. 
Pela tarde se soub ~· v.inh-ão ch·egando até 30 Ind.ios, 
armados, e veio hum da parte. do. principal delle.s 
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perguntando por D. Francis.co Bruno · de Savaia capi-
tão de dragões da partida de S: M. C. dizendo que 
o Indio principal a quem elle já conhecia, que lhe 
fosse tàllar, · e communicando este official esta novj-
dade se lhe mandou que fosse, e que com este moti-
vo saber a que vinha, e qual era o seu' intento : logo 
que voltou disse que os Indios o tinhão recebido sen1 
fazer demonstração de urbanidade, tratando-o com 
toda a descortezia, e dizendo-lhe que tinhão ordem 
do Padre Superior, e do Padre Cura do Povo para 
embaraçar o passo ás duas Partidas de S. M. F. e 
S. M. C., e que para isto tinhão oito mil Indios ar- . 
mados '._,a que r_es~o.ndeo o capitão, ,g,ue olha.ssem ·o 
que faz1ao, que vml1amos de paz, nao para Insulta-
los, senão para darem cumprimento ás ordens dosdous 
Soberanos, e que não vinha mandando, e que o Su-
perior de S. M. C. estava em o ' campamento, e que 
lhe fossem a fallar, ao que elles responderão que 
tarnbem obedecião á ordem dos Padres. 

Alturas correspondentes de. Pro.cion. 

Jh. 26 1
• 3I 11

: 

7• úl 34 
7• 3I 2'J 

49a· I8'. oo't. 
49 32 co 
49 48 0 0 

9h· )2 '· . 26 " .! 
9 50 07 
9 47 1 31 

Altura maxima ' de Procion )3 °. 13 '. oo". 
Emersao do primeiro Sat. deJupiter 711. 5) '. 48 "~ 
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. IJiJJ ,g) alturas corrêspoudentes do J'oi. 

"9b, '45' '. 47"· ' ~) ·ro. j9 _'. 00" •. == 2h. I I ' .. n "_.~ 

'9· 41 48 =-= ' ) 2 Oj O "O ~ 'J!, .9 )' I• 

'9· 4~ 45' 5'2 24 00 ~ z 7 )7 
9· 52 2f )i 5'3 JO 2 5' 16 
9· )4 2Í )3 r) 00 2 3' r8 
9· 'i9 14 5·4 8·$ -·00 I '58 I9 

Alturá maxima do _L S. 0 6'/• 0 03 '. oo". 
Este diâ _ vi.érão pela tar-d'e ao tampam•ento . o 

cCã:tiqiàe PrifH,:t!Dal , e o !Alcaide mai'br -dó PovG> d-e S. 
-M.iguél com oito Indios, e f1a'o vé"io o Alfen:s Rea>l 
:do di'io Póvo, _ porque se acha v·a -doente: a estes Irr-
··tlios sé receberã0 co~n 0 maict~ agtado, dando-l-he dà 
'parl€ de S. M . . C. 0s :regal0s que a este fim ·se tra'-
G.t iií , e Jógo se lhe Eli1sê gm! 1;e vinha c0m ·Ordem 
d'ElRei, . nãó para fa·zer-1'hes hostili-dade nenhuma ,, 
senão amoestando-lhe a paz, e gue S. M. remune-
raria tudõ qHal}_tó irnaghitfvã0; 13jtie ve·J·tH~0 -, e que 
nâo pozessem embaraço em deixar-nos passar, 11ue do 
6bnrra,J-ib ra~ultaria á 1ma nJÍI\la, a Ele .s•.:us fi.Jiíu~, .e 
a d'ê seu"S Pov'os; se s1:! mafnive8's'em -~m o '"Seu ptimei:. 
ro.Jintenfo, que cunf.plião com· a ©:rden'l . 'dos .?--adrt!/) 
c?m~ está mani~estad?: em este tempo se vio que 
vwhao chegaT1do Ind10~ arma-dôs . efn ós hli1.chos, 
i:1r~s~endõ a~ i!:ada inwif.lte o -nt!lmero . mdh:'s,, -- todos 
montados em bons cava! los; supplicou o Cacique, 
que os Indios que estavã0 em os ranchos havião partici-
par do mesmo regalo o que se lhe concedeo, e que 
a todos se lhe 9aria, e muito mais, se condescendião 
com ~s Ordens de S. Magestade. 

· No dia I.
0 de Marco ::ís oito horas da manhã 

sahirâo dos ranchos, e ~e encaminhárão ao campa-



jnento co.1,1sa .d.e .oitcnJa. Ind iqs . armados a ca,v.a.Ho, ~ 
Jogo q,ue se avisinhárão -se lhe mandou fazer alto·,. 
e que viessem . de dous a dous, o que execurárão 0e 
,dez em dez, . e se lhe deo o . regalo a todos co1po 9 
dia antecedmte, executando o r:nesmo coin os Princi,-
.paes o Commissario . de S. M. F., e entre estes vei9 
p Alferes Rea! a quem com mais alguma particulari.-
,dad.e se regalou , e dizendo-se a todos o .mesmo que 
~ dia antecedente, não bastando. nenhu!Da per"sué}são ;t 
:responderão todos o mesmo de terem ordem do Pa-
dre Superior, para não deixarem entrar . nada pefas 
:suas terras; e vendo que não vinha a resposta d.a 
.carta, se lhe ,propôz que hiria hurri Official para fa;-
lar com o Padre Curá da ·Estancia, não o consentir~o: 
e para manda-lo com violencia delles, era pôr e111 

. manifesto perigo toda a Partida segundo a notícia qe 
todos . os Indios de que esta vão armados oito ~il. · 

No dia 2 certificil.dos em a tenacidade dos I t:\-
dios, e falta tão notavel que se padecia em a P?ni.-
da .de S. M. F. e de S. M. C. de cavallos e bois , 
para continua~· ~ demarcação da linha divisaria, qt\e 
falravão duzentas kgoas, ao que pertencia a esta 
Panida, a maior parte do caminho mui aspero, C(j> ll)§> _ 
o maQifestarão os Prariws, e os Indios: o . gad0 hum 
pouco fraco, e cançaào ; o que occas ionarão que ~~ 
Iüão augmentando cada dia os enfermos; o .biscout_9 
já muito falto por haver-se' perdido muito com ~<\S 
<J guas. cootinuadas, qne se experimen tavão , e as or-
dens dos Commissarios. Principaes erãq '· que, gua ml.!i> 
se encontrasse opposição, se t9 masse a E sta-nçia d ~ 
Santo Antonio, e este ser hum Povo de ma is de dp; 
zentas Familias com muita gente arm ada d9s. P0VfiJS·, 
e forüfica!la com quatro peça s de artilh ari a: não po-
dendo supportar estas d iffic!Jidad es \= !TI a dista ncia de 
"'erp Jegqas _de terra çle,?po v.:o~da, _ çirç_u-º'dada _roga_ .. ge 
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tinimigos, tanto p~ra os soccorros, como para a re'-
·ti:ada, e sendo rodo o p:1 iz aberto d e cam·panhas . 
'dilatadas, sem disposição donde se podesse fortificar, 
·~ ter re~guardado o gado, para o sustento cav alha-
da, bois, e mulas, em cujas circunstancias e ás or-
dens dos Comm issarios Principaes, se fizesse a reti-
rada aos Domínios de S. M. C. a :M.onre Vedio, ou 
Colonia, c o Commiss~1rio de S. M. F. para ser a 
.retirada ao rio Grande, e mandar vir os soccorros por 
~sta parte: se chamarão todos "os Officiaes de ambos 
os Soberanos a junta, e mand<mdo vir os Praricos, e 
-11llm Sargento . de Dragões de S~ M. Ç. a quem se 
·perguntou que camin.ho havia a esta paragem, respon-
derão· que a maior parte delle era serrania, com mui-
tos banhados, que se chovia, seria impos~ivel_ sa hi r 
não só com as carretas c carros, senao que a :cava-
lhada seria mui dificultoso sahir-se, expondo-. e a 

· 1~um notavel risco de perder o rodo, e h a vendo ma-
nifestado todas as circunstancias express_il da · ·em a 
junta, forão todos de p:uecer qt1e se segu isse a reti-
rada segundo as Instrucções convindas e firmadas dos 
dous Commis~arios Principaes, e porque da demora 
se seguia hum notavel prejuízo á retirada, se resolveo 
principia-la em esre àia, e chegu a paragem, donde 
·com algmna seguridade se podesse dar parre do sue-
cedido aos Commissarios Principa es , para Llue resol-
·vessem o que tivessem por conveniente. 

· No dia 3 co ntinuando a retirada, se junta rão os 
Officia es pelo haver assim disposto o Commissario de 
S. M. F:, tra zendo hum Pratico · em sua companhia 
gu.e dizia que ao pé da lagoa de Meny peno do rio 
Grande se achava hum rincão rodeado de asperezas 
com hu ma p :qu ena e-ntrada, donde tinha toda a for-
ça para o resguardo de _tudo ' e se podia ter com fa-
cilidade todos os wccorros que fossem necessarios ,--e 

? • 
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e sendo este o parecer de S. M. F. exposerâo tod0s 
os Officiaes de ambos os Soberanos que se qevia ·se-
guir os. mandados pelos · dois Commissarios prin~i
paes, e se exetutassem assim. - ,[uan de Echat'tl1Tia 
-Francisco Antonio Car·doso de Menezes e Sousa 
.-1grtácio de Mendizabal y Vil doso~a- Bartbo-
lomeu di Panigai, da Companhia de Jesus. · 

Continuaçao do Diario da primiera 
partida de d~marcaçao. 

Não podendo as partidas de Suas Magestades 
F. e Ci·, destinadas a demarcar o terreno• gue corre, 
desde Cãstilhos grande, até á boca que o rio Ybicuy· 
fórma; ao entrcu no· rio Vrugay continuar do ;pos-
to de Santa Tecla para diante o progresso da sua, 
com missão, pelos embaraços que encontrarão, e se ex-· 
pressa no fim do Dia rio que formárão, e fech árão a 
3 de· Março de 175 3 ; voltárão <Í praça da colonia 

.do Santíssimo §acra.menro, e Buenos-Ayres, para . 
que os Excellenrissimos Principaes Commissarios 
d~ssem .remedio aos urgentes obstaculos que embara-
ça vão aquellá diligencia. · 

Resolvido pelos di·tos Senhore~, que· só o meio 
das armas ~pois estavão exhauridos todos os outros) 
podia.abrir passo, e pôr em obediei_lc-ia os povos re-
beldes, que S. M. C. em virtucje do Tratado de. 
Limites cedia a S. J\1. F., se poz este acordo em' 
practica, em Novembro do amio de 175-5', sahindo 
o exercito de S. M. C. auxiliado de mil e tantos ho-
mens, de- tropas Pomtguezas, pelas di! atadas ea m pa• 
nhas que discorrem i desde a cidade de Buenos-Ay-
res, e Rio Grande de S. Pedro até os ditos povos, 
darido aos -Indios, que procurárão embaraçElr-lhe a 
marcha, o Ilíerecido c~stigo da sua rebeldia; e en- , 
trando em aque.llas pq,voa.~ôes em Maio de 1756 ,, 

Not. Ultram. V. 7·0 
· 11 · 

' 
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as · pms:erant·em1 obeciiencia á hu:línas p:or força, e a 
outras por implorarem da innata clemencía de S. 
M. C. o perdão do seu delictQ. · 

; ~ Socega..do o tumulto era preciso que . ésta pri-
meira partida . continua·sse a obra de ' que se achava 
encar.regada, demarcando o terreno que lhe faltava, 
para completa·r o que se lhe havia destinado. 
· Postas ambas ,em marcha . em Maio de 1758, 

se principiou entre os dous Comrnissari os princi-
paes a questão de qual era a origem principal do 
rio Ibicuy, porque por ella devia entrar, em a fórma 
C)Ue manda o tractado, a linha divisaria; expose-,., ,., h • rao-se as razoes por uma e outra parte: concorre-
rão os ditos Senhore!> em o pass0 do rio Iacuy, pa-
rac;las ambas as par.tidas em· o <Zampo de Santa Ca-
tharina ,- porém nâo se podendo . convir em outra 
causa, senão em marchar com as mesmas partidas 
a0 porto de Santa Tecla, porque á vista do terreno 
talvez se podessem concordar, e quando assim não 
,succedesse, · dar conta aos dous Augustos Soberanos 
.com as razões da duvida. 

' Estando proximo a partir para esta diligencia 
o principal Commissario de S. M. F., lhe r-epre-
seinárao da cidade do Rio ·de Janeiro motivos effi-
cazes que pediâo o pronto remedio da sua presença, 

- em a qu e lia cidade, e não lhe s~ndo possível deixar 
de passar a ella sem demora, se poz em marcha a-
visando primeiro desta resoluç1o ao principal Com- -
missario de· S. M. C., e deixandó por seu substitu-
to (com o poder de resolver na sua ausencia todos-
os casos que tocassem á demarcação de gue se acha-
va encarregado), e por primeiro Commissario desta 
partida, em ausencia do Coronel Francisco Antonío -
Cardoso de Mene-zes e Sousa, a José Cusrodio de 
Sá e Faria , Tenente Coronel_ do Regimento de Ar-
t~lharia da cidade do Rio de. Janeiro •. 



Ao ten1po en1 que se metia· em· a marcna· pá .. • 
ra a sobredita cidade do Rio ·de Jâneiro, recebeo 
h'uma carta do principa:i €ornmissario de S. M 1,! C:, 
em que ·pOF eV'itar às partidas, gue ·passassem a- irt-
demencia Otitro inverno, e a fim de dar algum meio -
ení a· sua pêrtenção-, seín saber nada da empreb'dida 
viagem, lhe propunha que a partida de S. M. c;.-
levantaria o plano do terreno da disputa, servindo 
só de testeml}nha a de S. M ·. F., a· que deviá' atl- -
thoriza,.lo, de modo que_ fizesse fé em ãmbas as Cor-
tes ·, como se fosse feita pela's régras, que prdcreve 
o ' àrrigo 31 das ins!'rucções: e convindo ém esra pro- · 
posta, ordenou ao dito Tenente Coronel s~ · fosse ' 
a· incorporar com a dita partida;_ o que este execu-· 
niu, sahindo da povoação do Rio Pardo, em I ·) del 
J\.1..arço de I7)?, e a 29 do -mesn1o chegou ao cam-' 
po de Santa Catharina, onde se acha vão as ditas 
partidas. 

Logo que. cl~egou apresentou ao -princip::~l Com-
m~ssafi.o de S. M. C., · o pleno- poder de ·substituto 
do de S. M. F'., e outre pelo qual era nomeado pri-' 
meiro Commissario da panida Poi'tugueza , a p: 
João de Echava·rrra Capitão de navio da Real A,r-: 
mada, primeiro Commissario da partida Hespanho.:. 
la;_ e para dar principio a esta -dilígencia, conveio 
com o principal Commis-sario de S. M. C., que a 
partida Ponugueza assistiria, e presenciaria o plano 
q.ué' levantasse a de S. M. C.; porêm qué havia de 
s-er · com o protesto, de que esta ass-iste'ncia não' põ 4 

desse· de sorte algurP:a· prejúdicar a ra·zão, e diréito· 
que devia rer, para que a linha divisaria entrasse pe4 

lo rio lbicuy, qUe rem a sua _origem em ó terreno 
proxirao a Santa Tecla . . . 

Con1o por parte da partida de S. M. C. se' per-
tendia que a linha divisaria_ desde S. Tecla se devia 
contirmar peló albardão, ou vertentes que da parte 

- - 11 * 
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dc:> Oesre v ao ao lbicny, e de Leste á lagoa dos pa-
tos, até encontrar a origem de hum dos braç~s, 
q_ue- atravessa a serra ou monte .grande , era prec1so 
que todo o .terreno_, por hurna e outra parte, se ave-
riguasse para poder formar o plano da sua configu-
ração; e como as partidas se acha vão acampad<:Js, 
e,p1 o campo de Santa Carharina, mais proximas á 
dita serra que a Santa Tecla, assentárão os dous pri-
meiros Commissarios dar principio a este trabalho, 
exam,inando primeiro .... ..,o braço do rio do Monte 
grande, e o albardão ou vertentes, que delle cor-
r_em até Santa Tecla,. e desde este posto examinar-
o braço que ali i proximo tem seu principio, até á 
forquilha que fôrma com o outro rio; as quaes mar-. 
chas, e exames pela ordem que se fizerão, se expres-
sarão em o presente Diario ... 

Dia 2 de Abri-f de I7)9· 

Em este dia sahimos os dons Commissarios- des--
ta partida, com seus Astronomos,. e G.eografos ás 9· 
}!oras e meia da manhã' a examinar a.s origens do· 
rio Ibicuy-mini, marchando ao N. e NE:. CQUSa de 
5 legoas" parámos ás J horas da tarde,. 

Dia ·3· 

Sahimos ás 8 f10ras dá manhã, e fazendo aftO> 
em o. campo d·e S. Lucas ao meio d"ia, tornámos a' 
emprehender a marcha á I e meia da ta-rde , em que 
principiámos a p:1ssar. o monte grand·e ;, e ás 4 pa-
rámos em a guarda. Hespanhola, que se achava pos-
tada no alto do d!ro monte:. marchámos· este d..ia 6 
legoas e n1.eia ae. NE. 
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Parámos ern a guarda da serra , donde. n1an:.; 
dámos os praticas a ver o caminho , CJUe nos podes-
se conduzir ao exame do rio Ibicuy-mini; os quae~ 
voltárão á noite, assegurando se podia praticar ~ 
dito exame sem embaraco. . ~ 

Dia )· 

Parámos por causa da chuva que' sobreveio,. 
em o mesmo sitio até á I e meia da tarde ; e mar-
chando ao NE ... cousa de tres· legoas., fizemos alt(.) 

. em huma das vertentes do diro braço da serra, on-: 
de passámo~ a iwite. · 

Dia 6~ 

Marchárnos este _dia. ás 9 hor-as e meia da ma.:. 
nhã pelo albardão, que divide as aguas da , pane do 
Oeste ao lbir.:uy-rnini ,. e de- Leste ao rio Ara.Ficá g~e 
desagua em o r.io. lb-iclly, a maior parte do tempo 
com c h uva ; pa.rámos ás 2 horas, porg-u.e disserão os 
praticas não se podia passar a d.iante emba.raçando-Q. 
a serra proxima: ao. dito· l'uga-r., pelo qual em este si-· 
tio entra o albardão que pelo mesmo se nap, pod~ 
seguir. 

Dia 7· 

Sahimos do ca.n1po antecedente, dando-se pr.ín: 
ci.p.io a levantar o plano ás 9 horas e rqeia d,a manba,. 
seguindo· ad NE. rumo rota! deixando junto ao 
acampamento huma pequena lagoa,. que desagua por 
hum arroio no rio da s~rra ,., e passando por entre 
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varias Ilhas de arvoredo, vendo correr pela parte 
de Leste a serra, pela qual em este sítio manão as 
vertentes do rio Ararica, acampamos ás 5 da tar-
de junt-o a outro pequeno arroio que ·tivemos por 
origem principal do rio lbicuy-míni, por ser de to:-
dos os que o fôrmão, o mais distante; · 

Dia 8. 

Sahimos do campo ant.ecedente ás 8 e meia 
cla manhã, ficando nelle os cosmografos _de ambas 
as partidas, a· esperàr o meio dia para observar a la-
titude deste lugar, e nós os Cdmmissarios, e o 
Ceografo da partida Hespanhola, C}l.!e hia levan-
tando o pia no, séguimos a marcha pefo, albardão, 
<JUe pelo lado do sul dá aguas a·o Ibicuy-'t'Nni, e 
pelo Norte aos braços que vão a unir-se ao rio 
Torópé. A's 10 e meia sahimos do caminho, dei-
xando nelle a prancheta, e seguimos hull? ~dh:trdão 

· quê corre ao rumo de SE. 4.S., para averiguar o 
!lrroio que havíamos notado por principal do rio 
lbicuy-mini, o qual achá.mos a tres quartos de legoa 
àe distancia ; de cujo ponto cruzámos o acampamen• 
to antecedente, e contra marchando pelo mesmo ca-
minho, chegámos ao lugar onde havia mos deixa-
do . a prancheta, e continuá mos pelo albardão,· até 
chegar á guarda do monte ás 5 horas da tarde: de _ 
huma altura proxima, e fronteira á dita guarda se 
tomárao- varios rumos para o interior da serra, e pa-
ra a campanha do outro lado, ou parte do Sul. 

No arroio que fica{Altura do 0 
dito . . • . . . . Latitude . • . 
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Dia 9• . 

A noite antecedente houve huma grande tro· 
voada J com chuva, e vento e toda a . manhã, e a 
maior parte da tarde sem se poder marchar, ·nem, 
continuar o Plano, · e por esta causa parámos em, 
a guarda, onde se fez a seguinte observa~ão nas e~ 
trellas seguintes. 

·Al tura Caput Polus • 
Latitude .. 

AI tu r a Cor Leonis . 
Latitude • • • 

Dia 10. 

Sahimos da guarda ás 7 horas e meia, baixan.o 
d9 logo o monte, e a distancia de meia Iegoa, atra-
vessá mos o rio Ibicuy-mini, por caminho feito por 
dentro do arvoredo, e continuando este caminho; 
passando nelle alguns regatos, e no fim hum arroi() 
que todos vão ao dito lbicuy-mini. Sah imos a dis""~ 
tancia de outra meia }egoa a hum campo," ou abra, 
que se inclue dentro do bosque, que cobre a dita 
cordilheira, a gual abra tem tres quartos de legoa, 
e nella passámos tres pequenos arroios que vão ao 
dito lbicuy; e chegando outra vez ao bosque entrá-
mos pelo caminho nelle aberto, e marchandà meia 
1egoa sahimos ao campo ás IO e meia : a boca des-
te segundo bosque da parte do Sul está sobre o 
mesmo albardão gue divide as aguas do lbicuy-mi-
ni de huma parte, e da outra do V acacay-mini, 

• porém em este lugar se int erna por dentro do mon-
te, e serrania de sorte que só se rorna a perceber em 
o lugar onde acampa mos no dia_ ó deste rnez, h~ 
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vendo deste mesmo lugar á boca ou entrada da serra 
que sahe ao campo de S. Lucas I Jegoa e tres quar· 
tos em linha recra sobre o rumo de NE. 4 E.: es-
te- càmpo a que sahc o caminho da serra, oú . monte 
grande se · chama de S. Lucas por haver estado nel-
le h uma capella do mesmo Santo de gtle ainda se . 
éonservão v.estigios; a diHancia de meia legoa da 
boca do monte passámos este posto gue está sobre 
o mesmo albardão gue divide as aguas do lbicuy~ 
mini, e V acacay-mini. Deste terreno 'cotnprchendido 
entre a boca ou entrada do moúte, e posto de S. 
Lucas distinguimos claramente sahir o lbicuy-mini 
do mesmo monte para a campanha havendo desde a 
boca do monte até 0 rio hum terço de Jegoa. De 
S. Lucas continuamos a marcha pelo alb:1rcHío gue 
da parte d.o Norte dá éguas ao dito Ib icuy-mini, e 
da do Sul ao Vacacay-mini, ~empre á vi ta do rio 
que se apa'rtava do mesmo albardao, em partes rui:ia 

legoa, e hum terço , ou pouco mais, ou menos, se--
gundo as - tortnosidades do seu curso, e as das ver-
rentes: acampá mos perto da noite, em as do lbi-: 
cuy-~ini, e pelo plano tivemos o conhecimento, 
de que este rio desde o seu nascimento até o lu-

. gar em que acampámos, corre em o rumo total ao 
SO.; andaríamos este dia 5 legoas, e observou-se a 
estrell_a seguinte. 

Altura Cor Leonis· 
Latitude •• 

Dia I I. 

47° I 'J./ 3o'' 
29° 45 1 5911 

Marchá'mos do acampamento a cima ás 7 horas 
da manha, seguindo o mesmo albardão, gue vai 
vertendo aguas ao 1bicuy-mini, e ao Vacacay-gua-
<JÚ; a meia legoa _de distancia deixá mos á parte do 
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Sul hum serro·, que se descobre de hum~ Iarga ex.; 
tensão de campanha , e está em as origens, que vão 
ao Vacacay guaçú, ao~ qual serro havíamos já de ci-
ma do monte grande dirigido linha visual ,de pot 
sição, que aqui cruzamos, e ratifidmos. Continuá. 
mos o mesmo albardão, que já se encaminha para 
Oeste, acompanhado do rio que sempre vai á vista , 
até que a distancia de duas . legoas, pouco mais ou 
menos, vira sobre o rumo do Sul, de cujo lugar se · 
principia a perder de vista o rio, que ficou marcado 
até aonde se pode. Continuámos a marcha pelo mes-
mo albardão até o campo de Santa Catharina: as 
duas terças partes da marcha de hoje vão acompa~ , 
nhadas de bosque, que guarnece o albardão ·pela 
parte do Sul, e cobre as vertemes dos braços que 
vão ao Vacacay guaçú; chegámos ao dito acampa~ 
mento perto da noite. 

Latitude ••• 29° '55' 20'' 

Do dia -r I de Abril até r6. 

Em estes dias se disposerão as cousas precisa~ 
em o acampamento de Sanra Catharina, para coqti- . 

·nuar a marcha a Santa Tecla; e resolveo o Snr. 
Marquez de Val de Lírios, principal Commissario 
de S. M. C., a posessemos em execução o dia r6; 
e que logo que nos our~os decampassemos, se poria S. 
E xcellencia em marcha p_ara o povo de S. Nicoláo. Pa-
ra a nossa com hum trem de· carretas correspondente, 
e huma escplra de 50 homens de armas de cada na-
ção, para o resguardo dellas; nos posemos em !:nar-
cha os seguintes Commissarios, e Officiaes de cada 
Coroa. 

Not. Ultrnm. V. 7." 12 
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PeSJotiS da l.a partid11 
. cfe S: M. F. 

1. José Custodio de: Sá e Faria 
Tenemte Coronel do regimen-
to de artilheria, e p;imeiro 
Commi~sario desta partida. 

2. José lgnacio de Almeida Te-
nente Coronel de dragões do 
regimento do 'Rio Grande, se-
gundo Com 111 issar i o. 

1· Manoel Vieira Leão Capitão 
do regimento da ar6lheria, e 
Cosmografo. 

4· Alexandre Cardoso de Mené-
. zes e Fonseca T~nente de grâ-

nadc:i.ros, e Geogra.fo. 
S· O R. Padre Caetapo Soares de 

Aguiar, Capet.lão. 
6. Manoel Francisco da Costa Ci-

rurgião. 

OJficiacs para a esc~lta, 

Gaspar José segundo Ajudante 
de dragões , e Commandante 
da di ta escolta. 

.Ílernardo José Guedes Pimentel 
·· Alferes de dragões. 

Pessoa! da 1. 3 pal"tida 
de S. M. C • 

I. D . João de Echavarria Capi-
táo de navio da Real Armada, 
e primeiro Commissario desta· 
partida 

z. D. Ignacio ·Mendizaval e Vil'-
dasola ·Tenente de navio dit 
Real Armada'· Gosmografo·. 

j. D. Alonso Pacheco Tenente 
'de fragata da Real A-rmada , 
Cosrnog rafo. 

4· O R. Padre Bernardo Ybanes 
de Echavarri da Companh-ia de 
Jesus, Capellão della. 

5. D. Nlanod Fiu Cirurgião dei-. 
la. 

Ojjiciaes para a eJcolta •. 

D. Filippe de l'rlena Capitão. de 
- infantaria- , e- Coq1mandante 

do piquete. 
D. Franc-isco- Piera Tenente de 

dragõe~ , e Official dé or-dens.. 
D. Agostinho Fernandes Alferes 
de infantaria. 



Obser7;ações de Longifrdç, feitas em este a_c_ampa~ 
rnento de S. Catf;arina . .Anno 1758. 

. I 
I . Dia n de Outubro; Al,ruras correspondentes do Sol. 

/ . ~. 

8h 35'' . 7'' 3go o' 3h 20' I r'~ 
3 8 I 9 38 40 I 6 5 8 
4 I 3 2 3 9 20 I 3 46 
44 44 4·0. o lO 3-4 
4 7 5 ~ 40 40 7 2 3 
5 1 9 4"I 20 4 I O 
59 r6 43 o 2 56 4 

9 5" 49 44 20 49 30 
Meio dia por cor~espondenres I I 57 39 
Emers5o~ dó r. " Satellite deju-

piter . • . ... . • ·, ·• .. •. . • 8 6 6 

Dia I4 Alturas absolutas do 0 

I 30 59' o" 
12 53 45 
10 20 o 

5h IO' 58" 
5 I) ')7 
'i 27 )4 

Dia 26 de Setembro do mesmo anno. 
Alturas· absolutas do 0 

330 20' o" 
\ 32 40 o 
Emersão do 1. 0 Satel-

lite de Jupiter 

-
311 21 1 38"' 
3 24 )6 

9 . 40 2. 

12 !I! 
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·' Dia· 27 · Alturas cot=respondentes do 0. 

i' )2' 4711 26° 291 4h s7' )r" 
)8 27 27 40 )2 13 . 

8 .., 16 28 40 47 2~ 
;) .) 

8 3 29 40 42 36 
li 17 30 20 39 29 
19" 18 32 o 3I 2t 
27 26 33 40 23 12 
30 45' 34 20 19 53 

iMeio dia por corresponden-
tes. . . . . . . . . . . . . I2h 2)' r8" 

:V ar~açao àa agulha I40 45'' N.E. 

Dia 16 de Abril 17)9· 

Sahimos do campo de Santa Catha'rina levan-:-
tlo a vanguarda a partida de S. M. F.; ás 9 horas 
da manhã, e marchando, ao Sul no rumo total ?e-
guimos o albardão , gue verte aguas por Leste, ao 
Vacacay guaçú, e pór Oeste, ao Caziquey que vai 
ao Ibicuy; e em algumas paragens, entrava o dito 
albardão, por dentro do bosque que nos acompanha-
va da parte de Leste: acampámos á 1 hora e hum 
<lUarto, e marchámos pelas voltas legoa e meia • 

. .. 
Altura Clara Lumbi Leonis. 

Latitude ••.•.. 
38• 1)7 30' 

• 30 00 .47. 

Dia 17. 

Sahirâo nesté dia as carretas da partida Hespa-
nllola ás 3 da manhã, e as Portuguezas ás 4, e as 
partidas se poserão em maràa 1 levando a vanguarda 



a de S. M. C. ; ás 6 da man ~ã , a · qual estev:e corri 
neblina, que demorou àlguma musa o trabalho da 
prancheta, o caminho ·do albardao deu varias vol-
tas, mas o seu rumo ·total áó Sul, andariamos 3 Ie-
goas até acampar em Caaibâté, e em toda a marcha. 
deste dia; Verte o âlbardã? aguas ao Ca3iquey da 
parte de Oeste, e de Leste,_ ramos que vao ao V a~ 
cacay-guaçú. 

Altura Cor Leonis • 
Latitude •••• 

. 46" )o' oo'' ' 
. 30 7 48 

Dia 18. 

A's 6 e meia 'dã manhã nos posemos em mar• 
çha levando a vanguarda a partida de S. J\1. F.,; 
h a vendo sahido as carretas ,de madrugada·, seguimos 
o albardao, que ainda verte aguas CO!TIO o dia an-. 
tecedente, o rumo total ao Sul: parámos ás 9 ho-
ras da manhã, pouco adiante do campo, em que 
se deú a batalha aos lndios rebeldes, em 10 de Fe-. 
vereiro de 1756, pelos dois Exercitas de Suas Ma-
gestades C. e F., em o qual sitio da batalha, acha-
mos huma cruz de madeira , e em ella se lêrao enJ. 
lineua Guarani ·, os letreiros seguintes-. 

Em a face do braço direito ao N. 
== Ornnium Santorum = 

Em o esquerdo. = Ocb/e Jesus.tr•o Par!/ tie cr/ _:_ 
Pela astea da cruz a baixo. 

Anno de 1756 
A7. 

de Febrero pipe 
Oma11o C.r J. b. 
Tiarayu Guarini 
pipe sabado ramo 



. l 

' ·~ . 

I 

AIO 
de Febrero p. f oico Gu,a . 
t·i.ni guaçu N[artes p/ t 

· 9· Taba Vruguai reb.egua 
· I)OO soldados re'be 
hae beiaere Mburubecha1·e 
ta oma1~Ô ônga ape 

A 4 de ·· 
Marzo p.• oya pou(a 
ângaco crtt.z · mtu )).". 
Miguel Mayra sold.s 
reta ope. 

.. 

Observação deste acampamento;, .. c · 

Altura Cor Leonis 
Latitude •• 

• 46" 45'' 30'' 
. 30 I 3 I 

Dia 19 • 

.. A' .huma l1ora da noite, se poserao em marcha 
as carretas de ambas as partidas, e ás 6 e tres guar-
10~ da manha, as tropas levando a vanguarda a d.e 
S. M. C., e s.eguindo o albardão, gue ainda v.erte 
aguas por Leste, ao Vacacay guaçú, e por Oeste 
ao Caziquey, o .qual por entre quebradas do terreno 
dá muitas voltas, os Çommissarios, e Cosmografos 
o seg!1imos, e as carretas, e tropas tomárão dif.Ieren-
te rumo, pnra diminuir o ca.minho, e para nos che-:-
gafmos aonde ellas parárã·o, atravessámos p~rto _ de 
hum a legoa, e chegámos ao acampamento, ás 2 ho-
ras da tarde. 

Altura Cor Leonis • 
Latitude •• 

\ 

46o 39' oo'' 
30 19 3L 
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Dia 20. 

A's 7 horas da -manhâ• sahirnos, ievando a van-
-guarda a partida ''de S. J.VL ·F., c marchá mos em 

busca do ponto, que havia mos deixa do 0 dia ante.., 
cedente, que era huma pequena ele-vação de terra ~ 
que se distingue de longe ·sbbre o albardão; segui-
mo-lo, e com bastantes voltas se avança para o Sul, 
e todo se dirige por entre quebraclas, que vertem 
aguas de Oeste 'JO rio Gaciquey , e de Leste ao V a· 
cacay guaçú, todo o caminho foi por campo lim-
-po de arvores, e _·par~ . <!Char aonde acampar, nos 
aparrámos do albardao ao rumo de S.O. consa de 
hum _quarto de l~goa i ondé achámos agua, e lenha~ 
pará._mos .. ao. meio dia. 

Altura Cor Leon.is 
- · Latitude •• 

. ., 
- 460 30' 30" 

• . • . 30 28: I 

·.Dia 21 

Toda a noite an-tecedente choveu com trovoa.; 
da, e neste dia con~i·nu.ou a chuva até· ás 9 horas da 
noite, o que embara~ou a marclra, e só se pl.1dêrão 
'passar ;:~s carretas, de h uma e outra partida , par-a Q 
.outro· lado de hum pantano, que est:Jva defronte dQ 
acampamento, porque continuando a chuva,. pocteria. 
embaraçar o passo. · 

. Dia. 22. 

l.ev-antámos o campo ás 9 da manlíã, levando' 
a partida de . S. M, . C. a vanguarda, e buscando' o 
alb-:udão, o ponto que ha·viamos deixado; no dia 20 
marchá mos .pela-s vertentes , que de Oeste v:âo a:· ou.--
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.tro braço pri'ncipal do Ibicuy C*), que baixa do ai bar~ . 
dão, e ,visinl~ anÇas de S. Tecla, e por Leste ao Va-
cacay guaçú \2 legoas e meia, as quaes dão muitas 
voltas, porêm' sempre aval)çaHdo-:.se p.ara · o Sul, e 
para . achar pa,ragem em que acampar, sahimos do 
albardão, ao n1mo de OSO. distancia de meia le-
goa, doi1de achá mos aguf! , e ' lenha, e perto havia 
huma ilha de arvores, chamada Caaibacé mini. 

' . 
Altura Cor L~:onis ••• 46o 2.5' 

Latitude. . 30 33 3r'~ :. 
\'n ,, ~ J. 

Dia' 23 . 

. • ··Levando' a vanguarda a-:· partida -de S. · M. F.; 
sahimos ás 7 horas e meia a tomar outra v'ez 'o al-:-
bardão, e ma~chámos em 'direitura dos serras de 
.Mbatovi, parte do caminho ao. Sul, e parte ao 
SE., e a distancia de Iegoa e- meia do campo ante-
cedente, pará mos a baixo _do dito serro: ás I I e 
meia subimos os Cominissarios, e Cosmografos ao 
cume do dito monte, de donde descobrimos huma 
dilatada campanha, e ao rumo de· SO. vimos a cor-
da de arvóredo, do R Lo Yaguari ,· e braços que yão 
a ·elle pela parte de Oeste, outra corcja de mato, 
<]Ue guarnece o rio lbicuy guaçú, que dirigia o seu 
curso do Sul para o Norte: da parte de Leste do 
serro, víamos muitas vertentes que corrião por ter-
ra baixa, e alagadiça a meter-se em p rio Vacacay 
guaçú, que tambem se .dirige por este sitio do Sul 
p~ra .o Norte: a estas vertent-es charnão os lndios 

' (') Vejáo-se os . protestos que sobre os nomes deste brac;o 
aqui .. chamado lbicuy guaçü, e 9utros pertencentes á disputa, qu; 
.(i7. in:~nuou no principio d_a çontinuação deste diario, vão em o fim. 
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Yàpog.paçú; que · quer d·izer pantano grande ;, abaixo 
rl,este serro . 'ao NE. havia . hum grande curral : de 
madeira, _que dizem· cerrava quarenta mil rezes; to- · 
dos estes campos se achão bastantemente povoado• 
de touros, e vaccas. · 

Altura do 0 . 
Latitude •• 

• • 46" 38' 22.11 

. 30 37 7 

A's 7 da manhã marchando em a vanguarda a 
partida de S. M. C., s:1himos do campo anteceden-
te, e seguindo o albardão que todo , se encaminha 
para leste; dando da parte do Sul aguas ao rio Y-
guari, e do ·Norte ao Vacay; andámos pouco mais 
de 3 legoas' e quasi ao fim da marcha' cortá mos o 
caminho que levárão os exercitas, quando forao a 
castigar Õs pov-os rebeldes, e tambem achámos as 
rui·nas de S. Pedro, posto do pequeno povo de S. 
Antonio novo, de donde se descobre como a meia 
legoa, h uma cordilheira de tres serras, planos em, 
o seu cume, ao rumo de SSO.; /e o de J'4,batavi a . 
O.N.O., acampámos ás 12 e meia em huma fon:jui-
lha do rio Yaguari, o caminho. de hoje foi bom, 
por ser mais plano gue .o da marcha antecedente. 

Altura Cof Leonis : 46° r7' oo'' 
Latitude •.•• 30 , 41 . p 

Dia 2). 

Levando a vanguarda a partida de ·s. M. F., 
sahimos ·do campo antecedente ás 7 horas, ao rumo 
de SO., por campanha dobrada com · muitas subi-
das, e descidas, e más para as carretas: o albardão 
contim.'!a vertendo agu as de O este ao Iaguari, e de 
L este ao V a caca y, que · correm por entre terra mon-
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túósâ ·, e a Leste do acampamento ·de ltoj e', em dis~ :" 
rancia de:duas legoas, ficâo dous ·serrinhas que se 
distinguem sobre o terreno alt0, chamados .Burore-: 
ta; ·acampá mos á I hora. · · . 

Altura do 0 
Latitude 

• • • 4.( )O' 29'' 
• 30 ·4S · r~ 

Dia 26. 

Sahimos do campo .levando a v.anguarda a par-. ·· 
tida de S. M. _Ç:, os Commissarios , e Cosmogra~ 
fos seguindo o alb:udão, que se encaminha por. cima 
de grandes montes de ser.rania, guarnecidos de roche~ 
do; as vertentes de O es te vão ao Yaguari, e as de 

· Leste ao Vacacay, as quaes se encaminhão por que-
bradas en'rre montanha , e como ·as carretas não po-
dérilo seguir ·o albudao, fi ze r.ão outro caminho que 
setbpre foi máo, e para busc:1r os que hiamos pelo 
albardão o acampamento, nos desviámos tres quartos 
de legoa. 

Alrura Cor Leonis • 
L atitude ••• 

·· Dia 27. 

47" o7' oo" 
30 · )I 33 

A's 7 e hum quarto marchámos do acampa-
mento, do qual com algum trabalho , subírão as 
carretas , ao --ponto que em o albardão havíamos 
deixado ~ dia antecedente , o qual seguimos por 
bom · caminho ern toda a ·marcha deste dia : : as 
aguas ver~tem de Oesre ao Yag'uary; e de Leste -ao 
rio Ca vacuaJn , e acampárnos ás 12 horas e meia. • 



Dia 28. 
'· l ·' 

Levando a ·partida de S. ~· - C. a va_nguarda ~ 
sahimos ás·7 horas marchando pelo albanüío vimos . ' da parte · de leste, que vertia as aguas ao ·rio Ca-va-
cuam ·, ·e de' Oeste; parte db ·caminho vão ao rio Ya-
guari ,· e p.arte ao rio Taguarembo, gue desaguão 
em , o lbicuy., o caminho no seu_ rumo total , vai ao 
Sul, ·e andámos 2 · legoas e meia ·por bom carninhoi -
acampando . do lado de E.este do albardão, a p~q-ue-
na distancia. ' · · 

L 

Dia 29. ,l 

! ··' 
A's 8 da manhã, levando a vanguarda a parti-

da de S. M. F., marc.hámos primeiro ao S.Q;, e 
depois ao Sul em .rumo total.:- as -vertemes desta par-
te de leste , vão· ao rio C a v acuam , e de Oeste par-
te do caminh?, vao ao rio Taguarembo, e parte ao 

. ',,rio ~Hicu-y-ria pé,.- que são as ~1ri me i r as azg·uas g ue ver-
tem por esta parte · ao Hicuy.guaç:Ú 1;; acampáinos ab 

·fim de h a ver caminhado tres legoas , ao meio dia 
junto a huma ilha de arvoredo,, chamada Caabuçú 
(quer dizer matto de folha larga) o qual he vertents= 
do Hicuy-riapé. 

Altura Cor Leo11is • . ; • 4.) 0 43' oo" 
Latitude_ •• _. ·• • 31 J5 33 

r· · Dia 30. 

O dia antecedente conviemos os dois Commis· 
sarios , ·deixar as carretas, e rropas em o campo de 
·C:aahugú, acima nomeado , e á ligeira marchar ao 
.posto de S. '.I e ela; .o que fizemos· este dia com os 

13 ·)f< 
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Cosmografos: e sahindo ás 7 horas e tres quartos; 
eheoámos ao dito posró ás II horas e tres quartos, 
o q~al .foi conhecido não só pelas confrontações do 
terreno., mas pelos ves.tigios do ultimo marco, que 
esta partida havia levantado, junto a huma cape lia, 
e alguns ranchos que ai li se acháráo no anno de 1753, 
em que não podêrão continuar a sua demarcação: 
deste posto á I da tarde . tornámos ao acampameri..:. 
to, aonde chegámos ás 3 horas e tres quartos. Em a 
noite deste dia de~erminámos, que em o seguinte sahis-
sem os dois praticos de ambas as partidas, acompa-
nhados de 4 soldados de cada hum~ , a buscar o al-
bardão, ou terreno alto que di vide as aguas do rio 
Negro, e rio Hicuy, examinando ao mes1~0 tempo 
o caminho que por elle déveriamos fazer. 

Dia r. de Maio. 

Este dia s~hirao os pr<tticos á dita diligencia; 
e nao houve novidade , nem elles v~;>ltárão~ 

Dia ~. 

Chegárão ·os praticas com a notiCia de que o 
a lbardão que divide as aguas do rio Negro, e Hi-
cuy nos demorava meia legoa ao Sul do acampa· 
mento em que nos achavamos, que havião reconheci-
do bem o dito Hicuy; porêm que julga vão, não po-
deríamos marchar com as carretas para examina-lo, 
pelo que dererminámos. os dois Comrnissarios, que 
em o dia seguinte marcharíamos á ligeira, a vêr e 
~xaminar o di to albardãõ , ~eixando em este Cflm P? 
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.d~--caabuçú as carretas, e tropas levando somente 
10 soldados de cada partida de guarda. 

Correcçao do instrumento 
ratificada em este acam-

-í 

pamento .••••••• s' 3011 subtractivos d~ 
altura. 

/ 

Demarcação · de Santa· Tecla até o principio d() , 
albardão, que divide as aguas do rirJ 

Negro, e as do Hicuy. 

Dia 3• 

Sahimos os Çommissarios, e Co~mografos ás 
10 da manhã, porque a neblina não deu lugar a 
trabalhar no plano, .e marchando meia legoa ao Sul 
pelo albardão, chegámos a outro ·que divide as 
àguas, que da pa rre do Sul vão ao rio Negro, e do 
Norte ao Hicuy-riapé, em o intervàllo das duas pri· 
meiras origens de hum, e outro rio fizemos levantar 
l1Um marco de terra, a qual sahio do fosso que o cir:o 
cuia , e no meio ~e I h e paz h uma palmeira com rai-
zes, e este para mostrar que do posto de Santa Te-
cla ar~ este sitio ficava aguelle inte'rvallo de terre-

1 no demarcado, seguindo ~ linha pelo albardão, que 
de leste verte aguas ao no Cavacuam, e de Oeste 
ao rio Negro, o qual se dirige em distancia de 2 le-
goas e meia, primeiro ao rumo de Oeste, e depois 
ao NortE'. 

' Enrdmos em fim pelo albardão, que se enca-
minha por entre o rio Negro, e Hicuy-riapi, o qual 
~e encaminha ao rumo de O. e de S.O.; acampá-
mos áf: 4 horas e meia . h a vendo marchado 5 legoas 11 • 
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~ ··ae· cujo si1-i'o avistámos a grande curva, que o-Hi-

cuy-ria pi f9rma , que de lia para baixo já se denomi-
na Hicuy-gua~ú. 

Dia · 4· 
. ' 

Decampámos ás 7 horas e tres quartos, e mar-
chámos ao S.O. costeando a curva. sobredita, pro-
cur_ando , pa~so para atravessar e:~te \.i.<?, o qual se en-
controu emhun1 lugar de pouco ar\>"oredo, e · pe.qNe• 
no qtie es'tava ··queimaao· dos 'fogos que se pegão aos 
cart1pos, e passando ao· Otitro lado vi_emos marchan-
do por outro albardão, ou terreno alto (deste sitio 
claramente se via o rio .Hicuy-guaçú, que dirigia 
seu curso para o Norte) q~e desta pane verte aguas 
ao. dito i·io, e tambem da parte do Sul ao mesmo 

<c 'Hicuy-riapé, e mar~hando pelo dito albardãó-':, pas-
s~mos pelos serras chamados Batovi -mini ·, que s·e 
achãó . dentro de .h uma pequena forquiLha do dito 
Hicuy:.-riapé, ·passando pri1n"ciro hum dos bra·~os' da 
d"ita · forquilha. · . 
, · · Estes serras fórmão duas ele'< ações, a primeira 
'rla parte de Oeste representa a figura de hum cone 
'truncado horizontalmente; · cujo corte ' de pedra "fór-

- ma a figura de hum moinho arruinado -; o segLmdo 
que cahe ·para a parte de· Le·sre, termina a sua cus-

.. ·pi'de em arco abatido, pela · parte do Sul destes ser-
ras corre outro braço', que · vai a formar a forquilha 
·sobre a dita,· do outro lado desre braço oppostô aos 

.. serras' fórma· o terreno htima mesa alta quasi plana 
·~ ·~po·r cima , e escarpa da até o arroio ; · pass"ados · éstes 

serras continuámos a marcha por entre vertentes so-
·~reditas, ar~ encontrar o albarâão graiide, que ao 
~rumo de S.E. nos conduzio ªo acampamento de · 

· Caabu~ú, aonde chegámos as 7 horas e meia da noi-
~ -~ 



Dia)· 

, ' Como já todo o albardão, desde as origens .: do 
braço, que sahe do monte · grande ou Hicuy-mini\, , 
estava averiguad9, e levantado o plano dq .sua con .. : ... 
figuração, era preciso seguir outro caminho, . para. 
examinar o Hicuy-guaçú, e todos os l;>raços que nel- ~· 
le concorrem, para cujo !1m decampámos de Caa..1 .. • 
buçú ás 7 horas e tres quartos , e contrJ-marchando. ,. 
pelo albardão que verte aguas ao Hicuy l e Cé!va- , 
cuam; andando 2 legoas e meia, chegá mos a .outro, . 
que se encaminha .ao passo do. rio T aquarembo ,. e 
verte aguas ao mesmo rio, e ao Hicuy-riapé, e rpar-
chando por este duas legoas, acampámos ao meig 
dia em vertentes deste rio. 

• f 

Este dia se fez alto p~r s~ haverem perdido em-· 
Caabuçü dois soldados ~a partida Hespanhola, que 
se mandárão buscar, e apparecêrão. . · 

. ...... 

Dia 7· '• •• t • • ·'.: 

. . 
. Levando a vangu::nda a partida . de S. M. F~ .; 

marchámos ás 7 da manhã seguindo o albardão, gu~ 
verte aguas ·ao Taquuembo peli! pane do N., e pe- . 
la no Sul ao Hic.uy-guaçú; ·andaria mos 4 legoas pa .. :-: .· 
te ao rumo de O.S.O., e parte a9 N.O.; acamRa~ 
nws -imito a huma dha d~ arvoredo, d.a qual~1an~ . 
hum ·p~queno arroio. . , , . 

. . 
'.' t 
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·· . A's 7 da manha levando a vanguarda a partidâ 
de S. M. C., marchá mos do campo antecedente, e 
continuando pelo mesmo albardão, a di~tancia de 
duas legoas, subimos huma grande lomba, que se 
eleva como serra , por dentro daqual passa hum dos 
braç_ós do Taquarembo, que vinhamos costeando, 
em cujo lugar fórma · huma profunda abertura, e 
continuando a marcha passámos pelo posto .de Sama 
Anna, e a distancia de httm quarto de legoa deste, 

- parámos junto ao passo do Taquarembo ás ·1 I. · e . 
hum quarto; esta tarde se mandou compor o dito 
passo que· he de peJr;1s, para que podessem passar 
as carret<js ; a marcha de hoje foi tres legoas. , 

Alt'ura Cor -Leonis 
Latitude •• 

• 45'o '59' ·n'' 
• • • '3° 59 li 

Dia 9· 

. · A's 8 passámos o rio Taquarembo, levando a 
vanguarda a partida de S. M. F., e logo subimos 

·a terreno bastantemente elevado , do gual descobri-
mos o rio Hicuy-guaçú, que vai continuando o seu 
curso para o Norte, e varias ramos que vão à elle ; ' · 
e a confluencia do Taquarembo; e continuando a . 
marcha por bom càminho, chegámos ás 10 e . m~ia. 
ao posto de .S. Antonio o novo, donde os lndios ti-
nhão hum pequeno povo que queimárão, e desrrufi-ão 
quando enrrárão os exerci-tos, e agora não achá mos 
mais vestígios de casa, que hum pedaço de parede 
pe adobes , que parecia haver sido capella, e as cer-
cas de pedra solta, com sua horta de pecegueiros , 
e outras arvores de . fruto j e por não h a ver · aqui 
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bom si rio para parar, coqtinuámos a marcl1a bai· 
xando por máo terreno pedrégoso, e a distancia de 
h urna lcgoa deste posto, acampámo.s ao meio dia, 
per~o ·do · arroio· Haarô. 

Altura Cor Leonis 
Larirüde •• 

. .-. 

Dia 10. 

No dia antecedente determinámos, fossem os 
Geografos de ambas as partidas a distinguir em o 
plano as aguas do Taquarembo das do rio Yaguari 
até ás HlaS origens, por achar-nos entre eStes rios, a 
cuja diiigencia >marchárao escoltados com r6 solda-
dos neste dia ás 7 e tres quartos; em que as partidas 
tambera se pozeráo em marcha, lev;1ndo a vanguarda 
a de S. M:. C. Logo que sahimos do campo, passá-
mos o ahoio Haaró, e a I legoa · de--d·istan~ia, ou-
tro- que unido ;com o primeiro, se perde em lagoas, 
e pantanos antes de chegai' ao Ibicuy-guaçú; e con-
tinuando a marcha em o rumo total ao N., chegá-
mos ás 11 horas e tres quartos, havendo caminhado 3 
legoas e meia :w rio YagJ.Iari, e acampámos do ou-
tro lado do seu passo, que he de arêa. 

Altura Cor Leonis ••• 46° I 5' 52" 
Latitude ••.•. 30 42 46 

Dia I I. 

Parám:os em o passo do rio Yaguari, a esperar 
que voltassem os Geografos da diligencia, a que l1a .. 
vião h ido, e perto da noite cheg:írão, ' h a vendo exe-
cutado o que se lhes mandou; o caminho que fize· 
rão se distingue em o plano. 

Not. Ultram. V. 7." 14 . 

,_ 
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, Levando a vanguarda a partida de S. M. F;1 sa~ 
him~s do ~.campa~:nenro ante~~dent~ ás 7 da manha, 
segumdo o 'albardao ·que se dmge ao serro de Mbato-
vi, e chegé\Odo as partidas per.to delle ás -r o e tres 
CjUartos, nos separá mos os Commissarios, e Geografos 
da tropa, e marchámos · a .averiguar a união do rio 
Yaguari ao I bicuy-guaçú, e a distancia de duas le-
goas· e meia, vimos se perdia o dito Yaguary, em 
lwns grandes banhados-', e o ·mesmo os dois arroios 
Ybaaro ., de sone que ·já não continua rio, mostrou 
o Irrdio pratico a direcçao em que corria, huma san-
ga ·ou esteira gue os padres mandárâe abrir por 
este banhado até o lbicuy-guaçü ; püt·êrn ; JlOS 
outros não a vi·mos , , nem O's pa·nranos da·vâo lu.: 
gar a· poder-se examinar: desta paragem a gu~ che-. 
gámos, • corria o Ibicuy-guaçú a distancia de tres 
CJUartos de ]egoa, e Q caminho que" fizemos ,descl.e 
Mbatovi até este lugar foi ao . S. O.•; ç · d:i!.ndo a 
v-<;>lta por outro caminho, nos recolhemos ás 3 da 
t;:~rde ao acampamento que st; achava. a E.N.E. d()J 
serro de Mbarovi, . distante hurha legoa; a qual a-: 
veriguaçâo vai notada .ern o plano. 

Dia I 3· 

Sahirnos do campo antecedente ás 7 horas e 
meia da manhã, levando a _vangu arda a partida ,de 
S. M. C.; e seguindo pelo albardão gra nde, pelo 
rumo do Norte a distancia de duas legoa s o deixá-
mos, e enrrámos· por outro ; que pelo Norte verte 
::Jguas ao· Caziguei, e pe-lo Sul ao IbiCuy: porém . 
não conti.nuámos a marcha por elle, por ser melhor 
.caminho para as carretas~ pelo terreno baixo em 



·que pas~á mos mt'li tas vertentes, qt~e se perdetp em 
os grandes . banhados, que guarne.cem pelas s.tws· IJ;lflf-
gens ao Ibicuy-guaçú : IU<irchámos depois ' de entrflr 
em novo albardão, quasi . tres legoas ao rumo go 
N.O.; e acampámos ás 12 e meia junto a hum pe-
queno regato. 

Levando a partida \ -ie S. M. F. a vanguarda, 
sahimos do campo ~ntecedente ás 7 horé)s e hum 
quarto da manhã , e marchámos por entre algm1s. T:fl· 

.;mos de canhadas, que desaguão em Ibituy-guaçlÍ, 

.e cortando algumas, acampá mos depois de 3 legpê!s . 
e hum quarto de marcha, perto de hum grande ban 1·1?-

.do, e pantano, que desa.gua em adito lbi,cur., dQ quCJl 
·campo se avistava a huma legoa e dois terços de 
-distancia sobre o rumo O.N.O., o povo novo de S. 
Nicoláo, que está situado em a margem occidemal 
do dito Ibicuy-guaçú, e proximo ao passo do d.it.o 
rio chamado do Rosario: tambem descobricnos em 
toda a marcha de hoje, terreno de serrania eleva-
da; e alguns serros separados della , · pela parte ceci-
dental do dito lbicuy, e alg\11ls arroios, que pelo 
mesmo lado cahem nelle. 

Alturà Cor Leonis •• 46" 38' I 3(1 
Latitude •..• 30 19 3 I 

·Dia I). I. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. c:; 
e passando o , pantano que acima se disse,. gue he 

.grande, porêm deu bom passo ás carretas, passá mos 
-á vista do povo por Lombas, até dar em o plano 
.que . principia a acompanhar óJ IDC:lrgem orie.ntal do 

l4 lj', 
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. lbicuy~goaçú: acampá.mos ás 1 r 'e meia junto 
ao mesmo lbic-uy' 
foi . de tres l~ggas 

- arFQio de ar~a, que vai 
perfo delle ; esta marcha 
JillO d€ N.O, . . . . • ' 

Altura Cor Leonis • . • 46• 45'1 B'~ 
L .at.itllde .•••. 30 13. r 

Dia. 16. 

a hum 
e mut 
ao ru-

A's 1' deca-mpámos , levando. a va·nguard•a a 
partida ,·de S. M. F~ , marchando ao rumo do Nor-
te por campanha pla-na, que vai acmnpanhande- o 
lado- oriental -d;o lbicuy-gua~l:Í, gue sempre- lev.ava-
mos mui pmximo- pela. pane de Leste;: a- distancia 
d:e meia,)egoa pouco mais ou menos , vão acompa-
nhando- o-cami·nho lomba·s alta-s,. q-ue desaguão por 
Oeste ao dito Ib.icuy, e por Leste ao· Caziquei: a'-
campá!l1os. á-s r r em h uma il'ha de arvores., que es~ 
tá sobre hum pequeno arroi.o havendo marchado-4.. 
legoas. 

Altura- Cor Leotüs 
Lati-tude 

46_0 5'7'' 29'" 
3P. I 4. 

Dia- 17. 

Levando a vangu-ar-da a pa-nid·a. de S. M. C;. 
ma-rchámos do campo antecedente ás 7 seguindo O> 
rurn0 do Norte, parte do canünho por ter.reno pht.-
no, ; part~ por _lombas sempre á vista. do l_bic~r
gu-açu:: a d:Jstanc-Ja de duas l'egoas e rneia•, atraves-
,Sámos o r-io Ca,ziquei por ende 0esagua em o Ibi-
cuy, he rio grande pri~acipa·lmen.re· ern tempo de a-
~ua, e o s_cu fundo. de ::~rêa; e clelle pél ra diante con-
t.llluando por çam1nho plano me.ia. legoa chegámps. 

' 
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á forquilha, oú confl~cncia que fôrma - o rio Ibicuy~ 
guáçú com o Toropi (*), onde acampámos proximos 
á margem meridional do dito rio Toropi. \ 

Observaçao. .deste acampamento. 

Altura Cor Leonis •• ~ 47" 9' oo'1 

Latitude • . • • 29 49 H 

Estaçao das pttrtida..r em este c-ampo da ForquP. 
lha, dos pt·incipaes dois braços do Ibicu}, des-

de 17 de Maio até 3 de Julho de 1759• 

Como desde esta forquil•ha destes dois braços 
para baixo, até desagu3r ambos unidos em a mar.-
gem orien·t3l do ,V rugua.i, não militava duvida que 
embaraç-asse o demarcar -se este r~o lbicuy, na fór-
m.a das ordens que temos, sem embargo de não o 
ficar o terreno. g.ue corre desde o u~oirno. marco que-
levantá mos no dia 3 de Maior e fica ao· N.O. da. 
posto· de Sam:a Tecla, a.té esta forgu,ilha, pelas du-
vidas gue hão. occorrido ; n:os reso-lvemos os dois. 
Commissari0s de com.mum acordo, e em vir.tude do 
<Jttigo 31 d·as instmcções da.s c0rtes, a que se de-
mar.casse o rio Ibicu.y desde esta fo.r:quüha-, até á sua 
entrada em o rio Vru~uai, termo da. demarcação 
que tocou a esta p-r.imetra partida; para c;:ujo fim 
mandá mos ao Capitão do r cg~memo de- Artilheria.,. 
Manoel Vieira. Leão., Cosmogr.afo da partida Por•-

C) PoE LJão repetir tant-aS- ve2f!S a rem1ssao' aos protest-os que: 
' 'ÔO no fim desre diarío, não st! ha continu ado desde o dia ·23 qi!-
Abril , em ponto dos nome:; Ibicuy-guaçú, T01;opi·, e outros, l.e..-
me.ttendo isto1 aos ditos pr.otestos. 
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(ugeuza; e ao Tenente. de navio D. Ignacio de Men-. 
di.iaval y Víldasola, Co~mografo da panida Hespa· 
nhola, foss.em a demarcar o dito Ibí.cuy; e para po· 
der executar esta diligcncia, se lhes aprontou huma 
balsa formada sobre duas canoas, e sahír~o deste a-
campamento no dia 2.3 de Maio, navegando pelo 
rio lbicuy abaixo, a qual . balsa conduzia aos dois 
Officiaes, 8 l ndios remadores , dQis criados, e 4 sol-
dados Paulistas de escolta, havendo sabido por ter-
ra o Alferes de . infaútari<~ Hesp<~rihola D. Agusti-
riho Fernándes, com 4 sold<Jdus do seu ·piquete pa• 
ra conduzir com seguridade a cavalh<~da, e bestas 
de carga, gue h avião àe servir ao regresso, que de-
viâo fazer tambem por terra, desde o ultimo termo 
desta demarcação até este acampamento, os que ha-
~iao hido em a balsa. 

Dia .2) de Maio. 

Em guarita em este campo se formárâo' ran-
'chos, para desenhàr com mais commo0idade , ~m 
,eJlcs os planos, tanto o da configuração do terreno 
em disputa , como o da demarcação , e os diarios 
por onde conste individualmente o gue havemos ope-
rado. Sahimos ríeste dia deste acampamento os dois 
Commissarios, com os dois Geografos em direitura 

'ê!Ó novo povo de S. Miguel, gue distava 9 legoas 
'rpara a parte de Leste deste acampamento, para -a-
verigúar pessoal mente o resto do curso do braço do 
.Ibicuy, que baixa do monte grande, e ·que havia-

. -mos examinado nos principies do mez de Abril des-
' te anno, desde a sua origetn até ás immediacões des· 
. ' te povo, como acima fica dito; e havendo s~hido ás 
9 horas e hum quarto da manhã' chegâmos de noite 

·-,.' ao dito povo. 
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Dia 26. 

Nao pudemos sahir do povo, , porque a ·balsa 
em que devíamos seguir pelo rio abaixo; podia en .. 
contrar embaraços de rarríos até chegar á forquilha, 
CJUe fói·ma o Toropi com este Ibicuy-mini, que está 
perto do dito povo, c porque disserão os padres, 
e os Indios que era melhor que a dita balsa se 
fosse a formar em a mesma Forquilha destes doi~ 
rios , o que assim se execu.ro u , ' gas tando-se este 
dia em conduzir ao dito sitio as canoas. 

/J• 

Dia 27_-

Sahi1mos do povo ás 7 heras e meia da manhâ . 
e marchando 40 minutos ao rumo do Oeste, chegá~ 
mos á Forqui-lha ; conv•indo os dois · C0mmissarios 
ser o rio Toropi m:üs caudaloso que o Ibicuy-·mini ,' 
os quaes dois rios tínhamos á visra, e nos embarcá-
RIOS em a balsa,' e navegá mos t' ÍO abaixo desde as 
9 horas e meia da manhã , até ás 4 e rres quartos 
da tarde, em q u~ .tomamos porto para passar a noi-
te. 

Dia 28 • 

. L argámos rio abaixo ás 6 e meia da m::~nha 
1 I I 1 • d d h 1' e navegamos ate as 4 e meta - ~ ta r e, que c ega:~-· 

mos ao nosso acampamento , dc1xando este rio exa-
minado , · e con fi-gurado como se vê em o pl'a.no: 
nem encontrámos nelle cousa rara,, sen~o bastantes 
capivaras, lontras, e al~uns patos grandes e pe-
qut'nos. 

Em o rest() do tempo qtJ-e nos conservámos em 
ew! açampamenro da F oiqu.ilha ; desd.e que chegá-
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mos Mé que sahinios delle; não encontrámos os dois 
'> braços da disputa em caixa ; , e com seu proprio <:_,a-

bedal por não ser tempo d1sso, e por esta razao 
nãb se · fez a meàicão delles. ' o 

Protesto do I." Comrnissario da partida 
de S. M. F. (*) 

· Digo eu José Custodio de Sá e Faria, Tenente 
Coronel do regimento de Artilheria ,_ e primeiro 
Commissario da partida de S. M . .1:'., que he ver-
dade que este diario que forrno1:1 a partida. de S. M. 
C., com a minha assistencia, e da minha partida, 
~ igualmente o plano gue elevou, está conforme com . 
o terreno, e em· tudo verdadeira a sua 'narração · e 
configuração; porêm faço esta approvaçâo debaixo· 
do protesto, de gue a minha assisteAcia, e a da dir·a 
minha partida, não ·'<leve prejudicar de sorre algu-
ma o ·direito gue tenho, para que a demucaçâo de-
va (como deve) correr pelo braço, que nasce das vi-
sinhanças de Sama Tecla chamado lbicuy-guaçú, ie 
o mesmo protesto faço, pe que não reconheço nos 
braços do rio Ibicuy , outros nomes que os que vão 
notados nelles no plano, e · neste dia rio que só te-
nho ·por verdadeiros; e igualmente de gue não co-
nlieço braço ·mais, principal no dito lbicoy-guaçú 
CJUC. vem de Santa recla; que só reconheço por di· 
visor de limites; e tambem pt:otesto de que não es-
tou pela declaração que s,e faz neste diario, no dia 

C) Este protfi'sto, e o seguinte, no diario da partida de S. JVJ. 
C., não \·ão neste lugar, e se l ançá~ão no fim de toda a obra, no 
~u liHo a fol, 61, 
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riti-, no · -dia 18 ,.de Maio acima, de que o rio . Ih i~ . 
cuy-guaçú, e Toropé, que são o · da disputa, não. 
estavão na sua .caixa para se haverem de medir, e · 
vêr gual he o mais caudalDso , pois o esteve logo 
que agui chegámos, e -o está agora tanto clle , co-
mo o Toropé, e em estado mui proprio àe se fa-
zer nelles a medição, gue eu mandei fazer pelos Of-
ficiaes _ da minha pardda, no dia r 8 de M aio deste 
anno, que achárgo o -Ibicuy-guaçú com mais dobra-
do cabedal de agua gue o Toropé, have-ndo vinte 
e oito dias antecedentes sem chuva; e para que as- . 
sim possa constar onde convenha fiz esta dedaraçâo, . 
e protestos sobreditos no acampamento da fDrqui-
1ha, que fôrma o lbicuy-guaçú com .o rio Toropé; 
a 3 de Julho de I7)9· 

José Custodi() de Sá e Faria •. 

P1·.otesta de! r.o Commissario dela partida de 
S. M. C., e de sJts Co.rmografos. 

Nos los infrascriptos Commissarios, y Cosmo-
gr.:afos de la partida He~panlwla, -declaramos que em , 

· este diario <]Ue hiçimos asistiendo como testigo la 
Partida Portugueza) el Commissario de esta D.]o-
seph Custodio de Sá y Faria,, le aprovo por todo 
lo demas report ando s-olamente los nombres, que se-
gun n uestros documentos dabamos a los dos brazos , 
principales que forman el lbicuy y esta disputa; y 
d.iciendole que nos podia protes~ar esos nombres, se. 
qui::iese, se cerrá er1 gue mientras no res diesemos to-. 
dos los que les _da_ba el plano ?el P. Thadeo Eni~, 
que adbptaba, 111 s111 protesta m con ella nos a.uton-
zaria este dia rio con su firma: isiendo esta perc1sa pa-. 
ra _que traga fé, y debido el que segun nuestras in:. 

Not. Ultram. V. 7." lá 



'Strucio'nes flO - solo _ no . - st;~(:i tenios', 'pera. :cotrtemds 
~uestiorH~s esrudiad-as, y mas Ias de puro nombre (las:.. 
que poria distancia en los recursos de aqui demora• 
tian el principal, que seh:1ce alas dos cortes, con 
creci.dos_ gastos de ellas, y nuev.as incomodidades . de 
.haver depasar bcasi 'desnuda ~ente otro hyb.ierno;. 
mas ala inclemencia con escarez de viveres, y di fi"' 
tultan en proveernos) y sobre todo de ningun incon'-
veniente ·aios so!idos fundamentos denuestro dere-
cho, elque por solo obvi.lr tan graves inconvenien-
tes, y baso una clara explicacion , y protesta , ven-
gannos en condescender con el emperio de dicho Com-
missario àe S.. ·M. F. -(que parece ser elque esos 
nombres aiuden aque I'é!- guestion se decida enfavor 
suyo); para mostrar aun, en esto nuesrra b.uena fé; 
conveninos anque aesos dos br?.z~s principales dei 
lbicuy seles den los nombres segun el plano dei P. 
Thadeo Enis adoptade> por los IVtinistrds de S. M. 
F. pera prorcstande como pro-restamos gue no r~co
llôcemos con el nombre de Ibicuy-riapi el primer ar-
royo, que se sigue despues de. los. que form:1n el rio 
Negro, ni con e] de lbicuy-guaçú cl que se forma de 
aguel, y dei Tacuare mbo , y l<1guari, ni con el de 
q'oro r i alque d-esde la 'Jwrquet:l' que forma con el 
Hicuy- mi ni · que ba.s,r dcl monte grande , se Ieda ese 
nombre hasta· esta· .en que no hal:1mos; sino antes 
bien <:J·Ue d Hicuy-mini noàes11 jamas hasta aqui su 
nombre entrando en el Ibicuy-gunú, -t1ue cs clque 
form:1do de e~ t os dos brazos de la ··disputa, vá à desa .. 
guar al V rugu ay y-que el brno que vicne de Santil 
'Tecla, ó sus cerca mas siéndo ens-u ca-becera anÔnimo 
o quando mas da nd o le porei' sirio .. de donde nace eL 
11ombrc a Cabuzu, despues de récebi.d.os todos los 
clichos arroyos, o por mej or decir incorporados con. 
elos se denomina con vari edade seguro los mismos; 
y para que conste esto a las dos Cones, y no sirva 
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ni de apoyo a la de Lisboa, ni de tropiezo a -Ia de · 
Madrid: e! ver en este d iario como nien e! plar)O a 
C]Ue sirve de luz., nominados los dichos dos brazos 
en el modo que van en ambas piezas, y puestos los 
nombres de Hicuy·guazú, y el de Toropi , donde 
no les corresponden hicimos esta declaracion y pro-
testa: d~Claraüdo y protestando tarnbien contra la 
hacha pór el dicho se nos Commissario dela partida 
de S. M. F. en orden aloque en ella expreça de que 
esta·ba n en su casa y con · su proprio caudal los di-
chos dos brazos al tiempo que aqui estubimos; pues 
el pratico de JJUestra partida Hespanhola que pasó el_ 
que basa del monte grande, y vio con atencion y 
cuidado el gue ba·sa delas cercamas de Santa Tecla 
el dia 20 de Marzo de 1758 hallo á este ultimo cor-
tado sin curso alguno y reducido a interrumpidas po-
zas, -mientras el priu1ero tema cu rso seguido aungue 
tan corro que solo Hegaba .ala mitàde de la pierna de 
su ca)Jallo, y nos otrvs jamas ' en todo este tiempo 
los hemos visto reducidos ni aun con mucha dife-
rença á semcjante mengua: y porque tambien esta no-
ticia declaracion y protesta sirva para los sobredi-
chos -~nes a las dos mismas cortes de Madrid y Lis-
boa la hicimos, y corroboramos con nuestras firmas 
en este campamenro dela forq ueta, o confluencia de 
los dos sobre dichos brazos principales que forman 
el Ib_icuy y la prezente -disputa oy tres de Gulio de 
mil sete Centos cin<:oenta e nueve. 

Jua?t de Echavarria 
Ignacio de Mendi.zaba_l y Vildosola · . 
./lfJt{)nio P a c beco 

15 * 
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··Demarcaçã-o desde · esta forqui'lha do Ibicuy, 
até desaguar t:ste no rio Vrugay, 

Aos 16 de Junho deste anno de 175'9, c::hegá--
rão a este acampamento, os Officiaes que forão a 
demarcar o rio lbicuy até o Vrugay, e HOS a:presen .. 
!ár.âo o diarie seguinte seguido drtsde o dia 23 de 
Maio t'm gue sahirão, até tres de junho. in.clusiv.e,, 
em que concluído a sua. obra. 

Dia 23. 

S'ahir.nos deste acampamento 'ás duas da tard'e·, . 
. e havendo deixado logo a confluencia. dos dois l'>raços 
em questão, obs.er'<lámos esrar o. rio guarnecido de 
arvored-o de lmma, e Obltra parte, e navegá:mos a.ré 
ás 5 d.a tarde e1n ql.ií.e tomá.m0s porre defrorlte do 

·serro chamado. Picaçuní, o qual nos · demora v. a a'O 
· N·.N.O., o curso do rio0 até este acampamento foi 
em n1me total de 8o. gF<Íos em o terceiro· q.uadra.FJte ,, 
passámos po!!. varias iH1:~s pequena-s~- e· alagad~ças, , 

·tinha o rio. de largo óo bra~as com pouca di.ffere~r.-
la .. 

Sãhlmos da. margem Meridional', ond·e- na via-
mos acampado ás 7' horas- da tmll1'há·, e principiámos: 
a pa-ssar huma i.lba qué .ficeu á direita , que em pas.• 
sál'a t<Jrdá·mos 23 minutos-, e logo. ou t.ra do mesJ1lo. 
lado-, e da mesma exrenção, ma-is outra pequena. ilha. 
a-que se seguiao our;ras 8 _, e ao mesmo t·emoo. a· ho·-
ca do arroio da Esrancia da Conceição, qtl~ fica, n.t• 
margem _Meridional: e.m. a. continua~ão da viag,e.cu 
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se virão seguir varias outras pequena! iJhas, até qne 
ás 12 e meia por detraz de: !llinna dellas vimos a bo-
ca do rio Iaguary, a qual ·o m·ostra caudolos~ em · a 
ma'rgem septenfrional, em que· des;rgu<\; tem elle o 
seu. curso mais ao Norte que o rio Toropi. A'. r hó~ 
,ra. e 40 minutos se deixou o passo da estancia de: S.· 
Ange1o, e ás 3 ·horãs e 4? a boca de hum ·arreio na 
margem Meridional, em fim ás 4 horas e !'o· torná-
·mos porto .em a falda de hum serro, -que termina 
csobre a margem Septentrional ·do rio que aqui. Ü· 
nha de largo I I 6 bra~as. 

'' Dia z;. 

Continuá mos· ás 7 da manhâ, e aoS' )) minutos: 
passárnos huma boca que parecia de arroio. da p1r'-
te Meridional, e ás & horas e tr.es qua.rtos- butra pe4 
la parte .Septentrional ~ e por esta hu.m s-erro • á' mar• 
gem do rio; ás 9 horas e 3& minutos outra boca ao 
Sul que he do t~io I ta corá; ás ro· horas e 29 minu:· 
tos tambem ao Snl a boca do arroto Boíyu y a qual 

:tem hum serro á ma-rgem do rio: ..ás r I Floras e 4I 
.minutos passánios outro da parte do Norte: á 1 e 2f · 
outra boca a.o Sul, e logo hum arroio: á·s 2 e meia 
outra· boca ' da parte do Norte, e huma barranca que 
termina com hum pequeno serro~· ás 3 horas: ·e 27, 
minutos pela banda- do· St~~ a boca do rio Tapebi,. 
e pass:mdo em fim por varias ilhas pequenas,. tomá·-
roos porto· á:s 4 hor~s. e· tr.es quartos em a ma.rge!Dl 

· Septe·ntrional.. 

AlJura Clara .Lumbi Leonis 
La tÍ.t\!de .. •. ,: ... . . . . 

38'' 40" od': 
., 29~ 36 r6 . 
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Dia 26. 

Sahimos ·ás 7 horas da manha deixando dua:s 
ilhas ao Norte , e huma pequena boca ao Sul,. ás •7 
boràs · e 3·5- mi•nmos ·outras duas bocas, huma em a 
margem do Sul , e ·· omra em a do Norte: ás 9 e I 2 
a boca de 0utro arroio• tambem á margem do .Nor-
te, e aos r) huma ilha, aos 2) outra boca ~ mar-
g,em do Sul, •a gual he do rio Espinilh.o; ás 3 horas 
e 32 minutos_ passámos a boca é.k hum _arroio cha-
mado Piraiuy da parte do Norte, e da mesma logo 
outra boca : ás 3 horas e 42 minutos passámm pe· 
lo meio de varias ilhas; e ás 4 e 20 minuros tomá-
!lllOS ·porto em a margem Meridional onck medimos 
geometricarnente a largura do rio, a gunl não sendq 
.nesta paragem· tanta como em outras .partes a havia.-
mos achado, sem embargg era de I I 6 bra~as. 
I ' 

' . ' 
-

Partimos ás 7 horas e I I rr.inutos, deixando 
l.ogo á margem do Sul, duas peguenas bocas com 
.huma ilha, e pouco adiante da parte do Norre a 
boca de hum arroio : ás 7 e 5'5 outra da parte do 
Sul, e logo á do ·Norte, tres ilhas emparelhadas: ás 
Z horas e 33 minutos á parre ~c1o Sul a boca de hum 
arroio, e eJ:!l. <'. continua3'ão da viagem vdrias pecwe-
·nas ilhas, e huma boca em a margem elo Sul: ás 10 
lwras e 20 minutos a bovca de hum arroio em a mar-
gem do Norte, e passadas varias ilhas, chegárnos ao 
meio dia ·ao passo que dizem de S. Borja, junto ao 
<]Ual pela parte do Narre, desagua o .rio Ibi puyta , 
e para prover-nos de carne, pois a.gue levava mos sec-
ca, hia incomestivel; acampámos em este caso. 



~"o'bsérvá[áo' que 'án este' mes~o pas.r~ se fez ?id· 
nossa volta; no dia ·!o de Jun-ho deste anno • 
. Altura do 0 ••••.• 37' 22' oo'' 

Latitud·e- ~ • • 29 2) 35' 

Dia 28. 

Sahimos do passo de S. Borja ás 7 e 33· ·dà.' 
ín:mha, deixando arli .mesmo q\.latro pequenas ilha~, 
á margem do Norte, e mais a.baixq· na do Sul a bo ... . 
ca de hum a~roio: ás 8 horé}S e 2Q minutos passá . ..,_ 
mos por duas pequenas ilhas, e a boca de {lUfrO ar-
roio em a margem do _Norte: ás 9 horas e hLun1 
quarto outra boca, ~ huma ilh<! da do Sul, com ou .. , 
tras que se fór:ío ·deixando ; á·s r o e 46 passá mos a,. 
boca do rio Huyrapitá que desagua em a margçm) 
do Sul; .ás 2.e 46 da tarde a do rio Iacuy gue d~sa""' 
gua em a margem do Norte: ás 4 e 4I a do arroio 
Tapor01·o, gue desagu·a em a. margem Meridional~ 
e em a Septentrional p:-~rámos as 4 .horas e 43 mi-
nutos, h a ven.do tido o vento con.trario tod'o ·o dia•. 
' 

Ahura Clara Lumbi Leonis . 
Latitude ; • . . • · •. •• 

Bia 29. 

38 a 54' c!;o.!~' 
2.9 . 22 16 

Havendo partido ás 6 horas· e ·) 4 minntos d·a_ 
·ma11hã; ás 7 horas e r6 min-utos encalhámos em 
·hun'l banco de a rêa, ~ buscando pG S~O em Outro la.; 
do por entre seis pequenas ilha.s, o' não. cteraó; for-
mando a!li varias arrecifes de pedra, com .corrente 
tão violenta, gtie n,os precisou a •Du.scar ou-tra· vez 
o banco de arêa .. , co rn o a1Ümo de descarregar nel-
le a b;d sa, porêm chega ndo~nos mais a ' terra; po:.. 
demo~- passar por · hum . cailal cle tres _pés .de fundo ,_r 
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I1avendo perdido - I hora neste t.r.abalhQ: -ás ro def·-
xad~s da parte do N. duas i!J1as, huma pequena, e 
outra grande, parámos por ser mui forte o vento 
contrario, que não acalmou até ás 2 e I 8 minutos da 
tarde, em que continuando pa~sámos logo huma ilha, 
hum baixo de arêa , e por de traz delle hum ar-
roia CJUe se chama ltapaso, e desagua em a mar-
ge_m do r-:one; até .;ís 4 fomos deixando varias 
ilhas; ·e príncipiando a chover, e crescer a trovoada. -
resolvemos parar ás 4 e meia na margem do Sul ; 
o rio continua em o mais estreito com pouca mais 
largura que· as I 16 braças já notadas. Ar~ este dia 
não se achou outro peixe que o do irado: ha mui-
tas antas, e lontras, e muit-as pizadas ou trilhas 
de tigres, dos quaes estando acampados vimos tres, 
e I. á margem do rio, - as aves são jacus, patos, 
e . pombas, tambem vimos porcos monrezes; toda 
~sta noite houve tormenta de chuva_, -e venro. 

Día 30. 

Partirnos ás 8 horas e 6 minutos da manhâ, 
~ ás .8 horas e 34 ·minutos deixámos da parte do 
Sul 3 ilhas, e Jmm arroio, e pouco depois outras 
5 peqLLenas ilhas, ás 9 horas e 30 minutos huma 
barranca de pedias ao Sul-, e dt·pois fomos passan• 
·dp por outras i"U1as, e bocas até parar; ás 1 I e 
'54 por' ser muita a chuva, e vento; cessando este 
ainda que não a chuva, tornámos a marchar em 
bu'sca de melhor porto, e logo achá mos · á margem 
do · Sul encalhada huma canoa com bastantes In-

. dios, que disserão ser de Iapeyu , e estar cortando 
·madeira; passámos mais abaixo a boca de hum ar-
roio na margem do Norte; e ás 3 e hum quarto• 
á de outro na do Sul, e alli mesmo mais abaixo 
,vimos outro· porto em huma ilha ' com grande 
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thuva · que continuou toda, · a noite com trovoa:di; 
e vento. 

Día 31. 

A's 7 e I 2 minutos, sem embargo de ameaçar lm• 
ma grande trovoada sahimos, porêm descarregan-
do ella nos fez tomar porto ás s· e 20 minutos na 
margem do NoJte, sem poder continuar porque 
não cessou a trovoada, medimos não obstante a 
largura do no, I 86 e meia braças. ' 

Dia r.o ' de )unho. 

. Nâo obstante amanhecer o dia nublado sahi-
mos ás 6 horas e 47· .minutos, e logo deixámos ' 
em a margem do Norte huma itha pequena, e a bo.:. 
ca de hum arroio, ás 8 hora"s e 25' minutos outra 
boca , e pouco mais abaixo huma ilha tudo da. 
me~ma parte; a do Sul ás 9 e Iú minutos outra 
boca de arroio; ás 9 e· 31 mimitos outra da parte 
do Norte: ás IO e 26 outra, e antes della h uma 
ilha, mais abaixo na margem do Sul a boca de 
outro arroio, e dentro della h uma pequena ilha, 
logo ·duas bocas mais ao mesmo lado, pouco mais 
abaixo encontrámos a D. Agostinho Fernandes 
com a sua comitiva, e · com elle parámos até á I . 
e 48 minutos, em que nos tornámos a pôr em mar-
cha para chegar á desembocadura do Ibicuy em o 
Vruguay: julgamos ter o rio de largo por esta pa-
ragem 400 braças com curta differença: ás 4 e 19 
minutos principiámos a passar huma ilha que acom-
panha o rio até o Vruguay, e gastando em passa-
la 22 minutos ·chegámos ao Vruguay ás 4 l10ras ' e 
40 minutos, guizemos subir por elle hum pouco., 
mas o embaraçou o vento' 'forte N.O., e aviolen· 

N ot. Ultratn, V. 7: 16 

/ 
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·çia- -clla- a0rrente; •'pelo:; qúe -·voltá mos· pel:o· Jbicu1 
acima, a tomar hum porto em a margem do Nor~ 
te a meia 1egoa da sua boca : não o podêmos al-
cançar' e como entrava,_ a r nciite parámos, e enviá-
mos avisa·r o Alfere_s nos . esperasse em o porto que 
ncal .. a Oeste, diga_· que ·fica - dito ao ' dia seguinte 
de. macl!rugàda .l' to~ a . esta noite foi de trov.oada • 

• ! 
I .. ·Dia .z. 

.Este dia descar.regou. do N.O. huma mui for-
te trovoada, que nos embaraçou a viagem até ás 
9 horas e hum q_uarto,, 'que mudou o vento para 
Oeste, e ainda que forte nos resolvemos a seguir- o 
r-io· . acin~a· , . pará parar eú1 o pano onde estava a 
escolta, o qual não podêmós tomar por haver en· 
rijecido o vento, porêm tomá,n1os porto, perto do 
qual abrimos pelo bosque caminho p_ara ·sahir -ao 
campo. 

Ul 

Altura Lucida Cauda Leonis : 44· · 46' oo'' 
Latitude ..•• · • • 29 2) 28 

Dia 3· 

Configurado já, e demarcado todo o rio Ihi-
cuy desde a forquilha o:nde esravão acampadas as 
partidas, a ré o seu desaguad0urõ em o Vruguay fi-
cando rodo o terreno da sua margem Septentrional 
para Portugal, e o da margem Meridional para 
Hespanha nos pozemos em marcha pelo terreno,. 
que cahe ao Norte do rio at.é o passo de S. Bor-
ja, ·que he atravessado pdo terreno que eahe ao Sul 

I , ( ' 
e c 1egamos a este acampamento da ·forquilha aos 
1.6 - ~e Junho de 1759~ - ' 



EncerramentO. 

E visto por nós os pnme1ros Commissarios · 
desta partida o sobredito diario que principia no 
dia vinte e tres <l'é Maio a folh. 37 v. 0

, o confir-
mamos e authorizamos, · para· que seja válida a di-
ta demarcação do rio lbicuy, feita desde a con-
:fluencia dos dois braços ques t~ol}ados até á sua bo· 
ca · no rio V {uguay, corre&-l9, a li,n'ha di yisbria pe-
lóJ seu alv~o ~bra ixo , · e. fiç;~ndo á Coroa de Pq tu· , 
'gal todo o terr·eno ''que ca 'he ào lado Sept~iitri(?nal 
do dito rio, e á de Hespanha o que dlíe ao lado 
Meridional, na fórma que o determina o Tratado 
de Limites, e p3ra que a todo o tém po conste, e 
não possa neste lanço de dem arcação h a ver duvida 
algurr.a, corn6 em a do outro lanço que se demar-
cou desde o mar, ·compos too em Santa Tecb ' até. ,...o 
que se collocou em as ultimas agnas do rio _Negro, 
e primeiras gue vão ao lbicuy na fó rma ·ded arada , 
no dia 3 de Maio a fo!J1. 30 fi rm:ímos este termo 
de dec~araçâo, e .c~mclusão dos sobreditos. dois lan-
ços demarcados , .coiÍ1 os Cosmografos de ambas as 
partidas, em este acampamento da forquilha do 
Ibicuy a tres de Julho de mil sete centos e cinco-
enta e nove. 

José- Custodi.o de · Sá e 
Faria. 

Manoel Vieh·a Leão. 
Alexandre Cárdo''so. de 

Mene.zes e Fottseca. 

Juarz de Ech.a.varria. 
Ignacio de Me1tdizaba!1 

y Vil do Sofa. 
Antonio P axeco. 

. J 

16 * 
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DIA RIO: 

DA SEGUNDA. PARTIDA DE DEMARCAÇÃo-. DA AMEIH'-
• i' 

CA MERlDlONAL, QU.E TEVE P>RI.N,CIP'IO NA BOCA 
DO RIO IBICUY, E, TERMit:tOU N.O. S~TQ. Da IUO 
P~~\ANA". . 

1Jiario da t!-emar-caçáo· que por· ordem· de· SY.'tU 
Magestades F. e C.fizeráo as segunda·.r par--

tidas unidn.s: enz a a·nn.o. de 17}9-.. 

INTRODUCÇ,ÃO.o. 

lJAVENDO os dois ExceTI'entissimos Seniw.r~s· C0m~ 
Jl1Íssarios principaes, Gomes Freire de And'rade por· 
S. M. F .. ;· e o Marquez de Vaf de· Lírio-s· por S. M:. 
C.~ determinado se· d·esse principie á designoa.çao de· 
limites, gue em conformidad·e' d'o an-i'go V. do tra~ 
ta do de div·isão, co.rncluido em Madrid· a I~ de Ja,-
neiro de f7)0 devem perten.cer· ás. du-as Coroas. d<e 
Portruga I' , e Hespanh·a:, pela pane do-rio V rug:uay; 
resolvêrao. ajuntar-se em o Pa.çod'o· rio Jacuy, para 
tra ta.r do, despacho· da segui1d:a tropa, para o· gue· 
~m cumprimento· do arti:g_? IX das instruc~oes g~ra:es; 



tocava reconl1ecer, e ?ema~car os confins que cor-1 

. rem desde ~ boca do no Ib1cuy e;n o Vruguay, até 
á boca ~do no Igurey em o Parana. Mas consideran~ 
do a situação em gue se achavão as tropas- destina-
das a este effeito, era mais facil, e _ hreve emprell~ 
der esta parte de demarcação desde o povo de s~ 
Xavier, o mais Septentriona~ das mrssóes, do Vn1~ 
guay, onde se havião mandado p·reparar as canoas 
que devião servir para eUa ,. e se podião conduzir 
com commodidade os viveres necessarios; acordárão 
se começasse desde aquel.l'e povo; e que baixando 
de pois de condujdo. o restante , pelo mesmo rio V rq• 
guay, se atasse a linha divisaria com. a bocá do 
lbicuy donde devia ter seur princrpi:o. 

Em con.geqnencia do referido acordo aos '-7 de 
Julho de :r758, formárã.o a.s instmcçoes particul'are9 
que devia ·o~ervar a segunda· panida; ·, e· cada hum 
dos Senhores Prindp>aes deu, aoS: Commissar.ios s~Jbt 
alternos, que aHi se achávão·, José Fer:nand·e-s Pinto 
Alpoim, por parte· de Ponuga;t·, e D. Frantisco- d'e 
Arguedas pela pane· de He~pa·qha ,. hum ramo des-
ta ins trucção. firmada de ambos, e juntamente cotn 
os exemplares: do: tratado- impresso,, do· M.appa' dos 
confins que lhes tocava. reconhecer, e da irrstrucçâO> 
gera 1 ratificada· pelos do.is Augustos ·oilntra tantes', . 
çonfi:rrme o a-rtigo: VlH. d'esta. 

Providos das in·s~rucçóes, e documentos cítadbs. 
os doi:s Commüsaríos da segunda p:utida , parotio o 
rle S. M. C. regu-lado· pelo a-rtigo IH. da· in.struc~ão 
partícula!' 1 pa-ra o pov-o d:e S·. _Nieoláo· donde , com 
a immedi.açâo a-os outros gu.atr.o· , da. Ce>ncei~ão -, . 
. Niartyres, Santa, lvlaria., e· S~ Xavier, gue esta.vã(} 
encarregad-os de sub ministrarem igu a:l mlmero. de ca-
noas, cabos, remeiros etc.;: po&ia dar a uhin:ra mãa-
aDs aprestos necessar~os, para que estando· tu·clo prorn:-
pto quando chegasse áquelle povo-o Commissar.ia di; 

. ' 
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S. M. F. :pássassem Juntos a·o cle S. : Xavier, onde se 
devia embar6ar .. Chegando este com a sua partida, 
a 1.6. de ·Dezembro·, e daào ordem ao transpo.rt~ 
de setts viveres, e parte da comitiva., sahirão de 
S. Nic0láo o. dia 6 de Janeiro de 1759, . c chegá-
rão a S. Xavier a 3 elo dito mez. 
" Os paulistas com.o mais costumados . á navega-:-
çao d!! c.anoas, e intelligentcs em sua . melhor con-
strucção, achárâo .as que havião feito os Indios, in,. 
formes, e muito carregadas de -madeira, pe-lo que 
se resolveo que em quanto permittia o corte que 
ellas tinhão, as reparassem a seu modo, ligeirando-
as para que podessem levar mais carga; e em lu-
gar de remos de pá que com trabalho, e numero 
dobrado de remadores se servem os- Indi.os, se sub-
~tituírãõ de voga pondo-lhes tolere!ras nos · bordos 
das canoas para . que remando ~entados fosse menor 
.a fadiga, e se .diminuísse · o numero de Indjos, e 
de viveres, cuja ·conducção era .hum dos principaes 
en1baraços da jorn:tda. 

Concluída esta obra ~Hí que se empregárão os 
.paulistas, e debaixo d;y sua direcção os Indios, se 

· J:izerão novamente, .aS balsas · que se havião desfeito. 
Estas se compunhão de duas· canoas de .24 e 28 
palmos e -meio de comprido , .atadas fortemente 
suas proas a hum madeiro atravessado, que deixa-
,va entre ellas o espaço de 3 palmos: em cujo meio 
,se levantava huma casinha de onze palmos de com-
prido, 6 e meio de largo, e 4 de alto , sustentada 
,.:om madeiros CJUe estriba vão sobre os bordos: as 
paredes erão . de esteirinha atada a hum;::'s canas e-
,Jevada·s perpendicularmente, e sugeitas por meio de 
outras transversaes; e para que o vento não podes-
se introduzir agua quando chovesse se cubrião com 
couros, que se leva vão pela parte onde esra . vinha: 

. os ,estrados se -formárão de ,canas, ou taquara ra:-
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tliadaS forrádas de couros;-· e os telhados que termi• 
navão em angulo, a . cavall~te, se forrárão. com coU: 
ros de tal modo, que defendia a carga de qualquer 
offensa que o rio, a chuva, ou o sol lhe podesse fa. 
zer; de modo qlie cada balsa era hum rancho an. 
dante: feiras deste modo 20 balsas de differentes ta-
manhos (sendo a de que se tem dado as medidas 
dàs medianas) se dividírao igualmente ·entre as duas 
nações. Fóra das balsas se armou com 8 remos hu·. 
ma c a no a grande , que leva v a a parte de vi veres dos 
lndios, que não cabia naguellas: eguipárao-se- ou-· 
tras nove canoas de varias tamanhos, gue devião hir 
soltas com quatro remos: destas occupou 3 a parti-
da Hespanhola, dest!nadas_ a~ primeiro Commissa:-
rio, aú Geografo, e Astronomo-, em que wbre va-
ras levadiças se fizerão humas 'toldas ligeíras de brim.; 
forradas de baeta, para defensa do sol, e da chu-
va, as quaes se tira vão quando/ não erão nécessarias. 
A pt~rtida de Portugal occupou 6, de que tres com 
suas roldas semelhantes ás primeiras, servírao ao pri-
meiro Commissario, ao segundo, e- Geografo.; e as 
restantes para a pesca, caça e serviço das balsa-s. , 

Logo que as ba)sas, e canoas ditas estiverad· 
concluídas, se carregárãu dos viveres q-ue couberao 
nellas , e das equipagens mais precisas , procurand& 1 

cada hum por sua parte, hir o mais ligeiro possi-
vcl; para deixar lugar á maior ,quantida d;e de ·proví-
sôes, que era o de maior imponancia. Ajuntando-se 
os dois Commissarios, e communicados os tratados, ' 
mappas, instrucçóes etc.; fez cada hum por sua par- -
te· publicar em presença de seus officiaes, e tropa, 
o bando das leis penaes que prescreve o arrigo -XXIII' 
das instn!cçócs geraes; e em cumprimento do XVIII 
destas, e do IX. das p:miculares, ' sê deitá rã o sor-
tes para saber a gncm devia tocar a vang uarda do 
primeiro dia, a qual tocou á partida Hespanhola. 
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Compondo-se a Portugueza de cento· e vinte 
duas pessoas da ordem seguinte : 

Da guarnição da praça · do do .de Ja;zeiro. 

O Coronel eng~nheiro do regimento da arti-
lharia , José Fernandes Pinto Alpoim , primeiro 
Commissario. 

Do mesmo regiment_o. 

O Capitão Antonio da Veiga de Andrade; se-
gundo Commissario, e Astronomo. , 

De granadeiros. 

O Tenente José Fernandes Pinto Alpoim , 
Commandante da tropa da escolta. 

·O Alferes .do mesmo regimento, Manoel Pa-
checo de Christo, Geografo. 

O Capitao de avenmreiros, Antonio Rodrigues 
de Moura, Pratico da navegação das canoas. 

O Padre José Gomes Claro, Clerigo se~ular, 
Capellão. . 
' Bartholomeo dot Silva, Cirurgião. 

Hum Sargento, dous Cabos de esquadra·, vin-
te e dous soldados, e hum tambor. Serventes e 
criados dezenove ; e setenta Indiós, remeiros distri-
buídos nas balsas, e canoas, que lhes tocárão. · 

A Hespanhola constava de cento e clezeseis pes-
j50as, das classes seguintes. · 
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I?· Fràncisco de Arguedas, do Consellw. de S. 
M. C., em a Contadoria maior da Fazenda, pri-· 
rneiro Commissario. ... , · 

-D. Francisco M 'ilhau e Maraval, Alferes ·de 
navio da Real Armada, segundo Comrnisssario, e 
geografo. · .. : 

D. João Nolberto Marron, alferes de navio da 
Real Armada, astronomo. 

D. João José de Pando, capit-ão ·~e infantaria, 
do presídio de Buenos-Ayres, commandante da tropa 
de .escolta. 

D. José du Bois , cirurgião dos reaes exercites, 
e da partida. . r ' 

O Pãdre Fr. Francisco Pereira , da observancia 
de S._Francisco, capelláo. 

Hum sargento, dous cabos de esqua:dra, vinte 
e dous soldados, e hum tambor. Serventes, e cria-' 
dos quatorze. Indios, remeiros, e praticas do rio 
setei1ta, tocios distribu·idos em dêz balsas, e tres ca-' 
no as sol tas . 
. Em quanto se ·prcparavão as bal:::as , e canoas, 

se medio geo metricamente a distancia do povo ao 
porto, e se :Jclwu ·de 6oo toczas, gue neste lugar 
tem de largo o rio 360 e meia, e seu fundo 36, 
33 , 27, 12, e 9 pés de rei. Fizerão-se repetidas 
experiencias de barometro, e de thermometro, ob-
servou-se a variação da agtilha magnetica, a longi-
tude, e latitude do povo; e esta se determinou por 
alruras de estrellas; porque o pé do quarto de circu-
lo Ingiez da partida . Hespanhola , gue servio para 
as observações, cujo radio he _de 22 pollega das, e 
IO linhas de pé de 1;ei ele P<lris, e da segunda por 
meio de huma norriana, tem o defeito de ser tão al-· 
io que não dá lugar a poder metter a cabeça entre 
o seu hori zonte, e o tubo elo oculo para dirigi-lo ~ 
hum astro, que dis.te do zenith menos de 1 r a 2·2 

Not. Ultram. V. 7." 17 
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cêJ mo sutcedia a<1 sol. naguelle . tempo· , péta tt1esma 
çausa não adn;littia a correcção por ·estreHas itnrríe~ 
dia tas ao vertice, e só se fez situando-0 já_ directo, 
já inverso nas ·repetidas observ::rções de a-lruras , e de-
presóes de objectos, os mais distantes .do instrumen-
to, e pegados ao ho,rizonte. Por esta se concluio gue 
a linha fiducia se desviavà do p:-trallelismo que devia 
guardar, com a que vai do cen tro ao principiada di-
visão, a qual .o fio do prumo, ou perpendiculo, er'!:_ 
parallelo; observando-se. sempre com o oculo movei; 
e se corregírão as alturas observadas, com o ~rro 
~ue ;resul tava. .: 

·As refracçóes, e parâflaxes se tomárão das ta boa-
das a~tronomicas de Etmundo Haleyo. ·As declina-
ções do sol da taboad-a de D. Jorg,e João., para a 
maxima . ~blig-uidade da ec,liprica de 23°, 28', 4d' con-
forme as ultimas observações, e da.s estrelhls do, 
çatalogo de Eustaguio Zanoti; e as que. neste se não 
encontrarem, das que põe Mr. Lacaille em suas· E~ 
phemerides. · 

OBSERVAÇÕES. 

DA VARIAÇÃO MAGNETICA •. 

An11o de I7)9· - ':fanâro dia 30. · 

E stando o sol no horlzÔnte ortivo 
com huma· agulhá simples de duas pin-
.nulas , se observou o angulo do _ seu 
centro, com o S. da agulha de .. .•. 82° 3d oo'' 

Amplitude ortiva, corrigida da re-
frac~ão_ conveniente> a dedina~ão que te-: 



ve o sol á hora :da observa~ão, suppósta 
a maxima- 23° 28' 40'' •.••• · ••• 20° 261 S5" · 

Do que se conclue a variação ao ·-
N E. de : ,: . . ~ . . . . . . . . . · . . . I 2 56 5' ( 

Em~oJ10rizonte occiduo, angulo do · · 
centro do sol, com OS. da agulha .• 56 )O oo 

Amplitude pccidua ao tempo da 
observadio ... -; ~ ...•..••.•. 20 13 59 

V:~triaç ã o da agulha ao NE. 
Meia .entre as d'uas • 

. DE , LATITUDE. 

Limbos dó sol, e · e~trellas. LatitudeS. 

Alturas .Fler.S corrigidas do' errq do Instruritenlo. 

B. Do corno Boreal de 
Tauro •.....•.• 33o 471 37'' 

3· Do corno Aust_ral .. 41 I I cy -
a. De Orion. •. 'i 4· 49 43 
11. De: Castor. • .. 39 3'7 I 3 
r. De Pollux. . .. 45' 35' .16' 

Dia 3 r. 

B. Boreal de Tauro ••. 3 3 47 '27 
3· Austra l de Tauro .. 4.1 li o8 
7· De Castor ...... 39 36 52 
u. Talam de Castor .. 39 32 45' 
r. De Pollux. ....•. 45 34 42 

' \ 

2 7o )O' 5'3''· 
27 )'r i3 . 
27 )O · '31- -
-:..7 ) C '·39 
27 ) I 36 

27 )I 03 
27 5 I 22 
27 )I 00 
'27 )I 2) 
27 )I 00 

... ! 

17 * 
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Di~ ) de Ma-io. 

Limbo. inferior do Sol •• 45o 18' 5:4'' 27o )I' ::uh'. 
' Meio arithmetico entre as I r observa-

:- ÇÓes 7,7o ) I' OI'' . 

DE lONGITUDE. 

Immersao do primeiro Satellite 
de Jupiter, observada com 
teles copio catoptrico de I 8. · 
pollegadas de foco, e pen-
dulo de verga larga , esta n~ 
do o Ceo cl aro , e despeia~ 
da a noite do dia i de 
Maio .· .... ~ ..... . 

Meio dia a ) de Maio por 
· corresponclencias do Sol 

com ~ h de intervallo ... 
Idem corrégido. Permutação 

. em dedinacão •••.••. 
Meio dia a 6 por correspon~ · 

dentes, com 4 ± hs de inter-
va llo • • . • . • • • • • 

I dem corregido • • • • • • • • 

Tempos no pendulo. 

/ 

1211 18' 25" oo''' 

I2 °2 49 45' 

12 02 )I 00 

12 02 0 7 53 
Í2 02 16 00 

Tempo verdadeiro •. 

Do que se conclue, foi a Im-
mersão em tempo verda-
deiro • • • • • • • . • • • • I2b 45' 52" k' 

Em o obscrvatorio de Green-
wich , segundo as taboas 
de Bradley de Bioses . • • "" I 6 30 46. 

~m o de Paris , segundo as 
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de Cassini methodo abbre-
viad.o . . . . ... ·. • . . . 

Em Bolonha segundo as E-
phemer_ides de Zanoti • 

-
I 6n 39' . 3'-'~ 

17 16 00 

I 
DE BAROMETRO, E THERMOMETl\0. 

Janeiro dia z6. 

' PoJleg. Linh. 

Barometro simples 27. r. l 
Thermom. de Reaumur IO 23. I 

· · I A' huma da tarde 
· 29. >- vento NNE. sua-

1 ve tempo cuber-: 
Barometrõ simples 26. 8 j 1 to, e chuvoso. 
Thermometro de Reaumur I 

em 1 10 24~ encerrado. J 
. . l A's 2 da tarde vento Outro tdem exposto, e ambten- I SSE [!' 1 

1- I 2 '- • rroxo a-te 1vre, e sem so IO 27 T r ' . 
~ 1· z l gumas nuvens, e 
L> O • • • • • • • • • • I o 27 7 I ' , ) ca oroso. · 

A maior de todas as alturas, a que subio o 
rnercurio em o barometro , desde o dia I 6 até 30 
de Janeiro foi á primeira , e a menor á segunda. . 

A mesma ahura a gue subio o licor, em o 
therrnometro exposto, o ambiente livre, foi 10 29 -i 
o dia 20 de Janeiro., .--
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· ..:.Dia'-· i: de Fevereiro de I7)9· .. . :.. 
(: J l ,.._ .. .. 

Dispostas do modo diro em a Introducçao te-
clas as causas que parecêrão necessaria~ para a via .. 
gcm, nos·levámo.s do porto ,de S.· Francisco Xavier 
o dia primeiro de Fevereiro, e ainda não havia sa-
llido a ultima balsa Hcspanhola, gue levava a van-
guarda, quando a canoa do Geografo d:e. Pqrtugal, 
que acabava de sahir, se emborcou, e virou, de f,' r-
ma gue nos preveni o cO.nL _este :prirúeiro successo , ~ o 
que ao diante deviamos recear de tão zelo8as em-
barcações; e em quafHo st? -·preparou lu'gar para g1Ji:! 
fosse em h uma das balsas, destinadàs ·á conducção 
d.§ ·viverés cl;estw ná~â<i), se enxugárão os papeis, gue 
se . h:a~i~o . rnol-had0' é seguio a reta.gu_arda da parti-
da_ Pqrtugl)eza. A violencia da corrent-e, em· o meio 
do rio~ ,. por onde vai a li.nh'a , divisari-a signalada clC. 
vermelho, era tanta? .gue não permitria nav.egar 
por el!c, obrigando precisamente a tomar a custa 
Oce-ident-ai ; em que· era m~f!OS forte; seguindo arri.,_ 
mac.lo&: a .b-arranca, glle he de terra elevada, e em 
p.ªrt[ St de :penha viya, e es.cabrosa, coberra por In,'\? 
e outro la do de bo~gue expesso , gue se estende gua n-
to ale a nça a vista. Corre o rio a N. hum guano 
~Et, em cuja direcção, a distancia de pouco mais 
d~ ;hum quarto de legoa, lhe entra pelo Occidente 
o Tahit·iú pequeno rio gue banha as chacaras do po-
v~ , e . tré~Z sua origem da serrania immediata, que 
correndo para ' O .NE., entre os rios Paraná, e Vru-
guay, verte aguas ~enrre ambos, t:' se divide em deus 
ramos; hum que humilhando-se para dar p2sso ao 
mesmo V ruguay, te rna a el evar ·EC, e se estende á 
parte do Oriente, até unir·se com o monte grande, 
c outro ao Occiderite;, que termina em o Paraná. 
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Vciltã 6 Vruguay a E. quarta::de NE.,-formando .líum 
p.e.rfeito semicírculo, .em · cuja c01wexidade se vê · pe~ 
gado á ribanceira Occidéntal hum rnónt~; ' não mui ..;-
to elevado, -de traz do qual está a· capella ·de S. 
Luiz Gonzaga, qu,c dista do Tubitiú pouco meuoS'· 
de meia legoa. • Pàra subir á C•apdla ·que tem. imme-
diatos alguns ranchos (ond·e chegámos a comer), tem 
os Indios desbarrancado a ribanceira, e tirado as ar,. 
vares que a ·bordão', • por ct;~jo. bene~cio chamão por-~ 
tO"a este lugar. Pela tarde chegámos á ultima chacal"' 
do povo,· distante hum quarto de legoa escasso, de 
onde ·-as correntes ~e ,hum arrecife que estava po~ . 
diante, não p·ermittírão passar as balsas, que ficiU"-ão 
separadas humas das .outras, segundo 1JOdêrã-o aára·n-
tar-se. Neste espaço- em .que corre o rio a E. ·hu.m . 
quarto SE., demora pela parte do S. huma ilha es"-
t.r~üa, de pouco mais de 5 8o toezas de comprido ; 
com terra baixa, e c0herta de arvores lilao altas. 

Thermom. •de R .. -.. I0-35'· A~s 12 e _meia_ , 
do qia vento N. suave, e tempo claro-. 

·Dia 2. 

Levou a vanguarda a partida Portugu·eza, sanf:.. 
l'âo por diante as ~alsas, e começárão a passar o: 
salto, que chamão os [ndios Itapuá Itd, que <gue~ ' 
dizer salto de Itapná. Atravessa este rio de huma·: 
banda á outra, deixa-ndo no meio alguns pequenos-' 
ilhotes de pedras, que se cobrem com as . crescentes ·~··: 
e quatro ilhas estreitas de terra baixa,. cobertas de 
arvores; das qm1es as duas primeiras são pequenas,. • 
e a mais austral, que he a ·mai·or, tem 8)0- toezas : 
de comprido. A do arrecife he pouco mais ,; e comQ-
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~ sêu terço 'se acha hum pequeno despenhadeiro 
de aguas, que merece se lhe chame salto, posto que 
geralmente os Indios dão a denominação de ltú a to-' 
dos os arrecifes, e ainda ás correntes rapidas, ··em 
que ha algumas ondas altas, applicando-1hes pelo. 

-commum o nome de. algum rio· immediato' como 
este, que o torna do ltapuá gue . entra pc uco mais· 
acima. O modo com que passárão as balsas, foi lan-· 
~ando-se toda a gente á agoa, .que dava a meio cor-· 
po, 'e- ajudando-se toda a gente m'utuarnente, os de 
]IUmas ás outras, as arrasta vão cada huma de per si, 

- já levantando-as quasi em peso por cima de pedra-s, 
. já ~fiando,as pelos pequen~s canaes ,' que _ estas offe-
rectao, e sempre pegadas a margem, e arvores dei-· 
la, para -com ·a forga se superar a rapidtz da corren-
te·, que encrespada em altas ondas, mettia agoa nas 
canoas, causando não pouca. molestia as lages cortan-
tes do fundo, cujas pontas las.tirnavão os pes, emba-
raça vão, impedião toda a força aos trabalhadores. 
Os commi'Ssarios, e cfficiaes, ·que hiáo nas canoas 
saltárão em terra, e subindo, não sem · fadiga, o pel1-
dente da barranca, andárão, parte por entre o espe-
ço bosque, abrindo caminho com facões, e facas. 
e parte saltando pelas desiguaes, e resveladiças pe~ 
dras da margem, quando estas davão pasw menos 
exposto ao risco de cabir ao rio. Pouco mais acima 
dó fitp elo arrecife parámos immediatos a huma ca-
nhada; havendo andado pouco mais de hum terço 
de legoa sómente ; porque neste dia não podêrão 
passar todas as balsas. Algumas ficárão em pegue.: 
:nps remansos que da v a a corrente, outras sahírâo· 
fel~zm.ente do . risco, e as duas que leva vão as repos-
ta nas, Portugueza, e H es·panhola, para que nenhum 
se podesse queixar de ser só na sorte, ti verão a de 
alagarem-se entre ambas, com perda de quanto r-o-
dia afagar o gosro ; mas sem dcsgra~a alg~ma ., da 
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gente que levavão, pelo pouco fundo que neste tem .. 
po trazia nesta parte o rio. O rumo a que este cor-
re, he a E. hum quarto S.E. , demorando ao S. as 
ilb:1s de que se fez menção. Seu braço principal, e 
mais caudaloso he o Septentrional, pelo qual vai a 
linha da di visão. 

Thermom •.... 1027 á huma e meia da t<:~rde, ven· 
to S. fresco. 

Dia 3· 

Passárá9 o arrecife com felicidade as balsas; 
que o não poderão fazer o dia antecedente, e por es-
tar a ·gente .fatigada corri o trabalho de as arrastar, 
se deixou a marcha ·p·ara o dia segu~nte, pondo-se 
a secar aquella parte de' viveres, gue vinhão nas bal-
sas alagadas, que não esta ya de rodo perdido. Re-
conhécêrão-se e acordárão os planos, que haviâo le-
vantado os geografos. 

Therrnom •••.•. 10~0 á hurna da tarde, vento S •. 
muito fraco, e o ·ceo d.uo. 

Dia+ 
"' 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola, e 
se começou a navegar ao amanhecer; e c;omo a 300 
toezas do extremo Oriental da ultima ilha, na di-
recçâo de S. E. hum quarto E.; demora pela · banda 
Meridion-al a boca do rio Itapuã, que segundo a 
noticia dos Indios, e configuraç:ío que dão em seus 
mappas , tem sua origem na serrania contígua ao 
povo de S. Angelo, e correndo quasi ao Occidente 
em differentes pequenas voltas, que fónna hum ser-
pentado de caducêo, desagua o Urugl.lay por huma 
abra, que deixão dois montes pequenos, e elevados. 
Os Indiosindo aos hervaes que a huma, e outra de suas 

Not. Ultram. r: 7·0 
' 18 _ 
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bar:ídas se encontrão, o hão- navega elo por dois dias 
em canôas ~ que as arrastão em alguns arrecifes- que 
·tem . .t;Javegámos chegados á costa Occidenta! pouco 
mais de legoa e meia, co,m rnuiw pouca corrente; 
o fundo em lodq, ·e as margens da ribanceira eleva. 
da , bordadas de arvores enredadas de sipós , e ra-
mo~- que estendem, e cahem denrro. do rio, de tal 
modo que o encontro · que teve huma balsa Hespa-
nhola, com hum qne estava occulto dentro da agua ~ 
a fez alagar . com atguma perda de viveres. Pela ban-
da Oriental se vêm alguns. montinhos soltos , e 
quanw alcança a vista não se distingue mais que· 
bosque.. N est:e ·espaço forma o rio · hurna especie à e 
saco. mais estr-eito• no fimdo que Ha boca, voltan.clo. 
pelo primeim a0 qt~.ar.to q.uadrantre, desde S.E .. !~um 
'Juarto. E. até. O. hum quano N~O~, em cwja di>rec--
ção, a pouco• mais de htHBa legoa, se di vide em 
dois O.raços, dos q~.~:aes o rnaior, que he o Occidenta1,. 
corre a: N.O. hum quarto O., deixando em o entre-
q1eio h uma itha estreita, ~ de perto de meia legoa 
d'e comprido-, a· qual se chamort- Ilha grande, por· 
ser a maior das que se ha vião encontrado ; e esta. 
he de- terra, não a.Jta,. cheia de- arvores, como a-s de-
mais. Na esracã.o em awe navegá.mos estava o rio, 

) b , . ~ . à' d . }' I · a1xo , mas os sJ-gna,es e ma · e~ros, e 1c.1os que as: 
enc.hen,res deixão sobre os ramos,. fazem vêr, que S0-
be nas gr:wdes que sã0 t>clos mezes de Julho, A-
gosto e Setembro, espec-ialmente nos dois. ulri,mos ,. 
mais de I·6 pés perpendicu·larmeBte,. e irwnda- a. maiot~ 
parte destas ilhas .. Ao a'noirecer sé parou em hum 
roçad-o., a que chamão porto· do- Mbororé,. onde· 
tem os fndi-0s. posw huma cru.z., e m·uiros pes de la-. 
ranjas, e limas ; a-zedas. Olhando ao Occidente· tem: 
feito por denrr9· d0· bosque· hum caminho. fargo, que· 
f:e estende perto de meia legoa até· suas chacaras.. 
Este trabaLho que estava feito forroU: o d:e cortar an•-



llf(Jres, e desmontar o terreno p·ara levantar tenda;; 
.e poder observar a latitude delle. ' 

OBSER V ACÕES • . 
PÓR't'O DE MBORORE' DIA 4 DE FEYEREit\0• 

Estrellas. 

r. De P.ollux. 
u. Procyon. 

.Altu1'as n:ze1-idionaes corrigidas 
do erro do instrumento. 

4) 0 37' 46'' 
56 22 I 3 

Meia entre as duas 27° 48' 3 r''. 

Thermom .•..• 103 r -ás duas da tarde, vento N 11 
brando, tempo claro. 

Dia 5'· 

Levou a vanguarda a partida Portugúeza, que 
tltravessou a b<111da Oriental, pela qual navegada 
meia legoa, voltámos ao Ocçidental onde era me .. 
nos a corrente: o rio corre a N. hum. quarto N.O., 
e volta logo a N. N.E., e nesta clirecção recebe pe-
lo. Occidente o rio J.11bo1'0re , gu.e dista hum terço 
<ie legoa, do porto do seu nome. H e o rio não 
grande~ tem sua origem na serra immediata, e per ... 
to de suas margens esteve em outro tempo situado 
o Povo da Cruz: he<tflmbem o termo a qu·e se es-
:tendem por terra os Indios das missões, não atre-
vendo-se a pa'sSa r adiante, por temor dos Caribes. 
Como a 500 toezas mais acima deste, se vê pela 
mesma banda a boca do pequeno rio laguary) e 

18 "' 
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,jJO meio dos dois huma pequena colina pegada á 
barranca : continua oU ruguay sua v0lta ao N.E., e 
a E.N.E., e nella lhe entra pelo proprio lado o do 
Tabay, igual em sua boca ao Mbororé, de quem 
dista pouco mais de meia legoa, deixando em o en-
tremew dois montesinhos elevados: conclue final-
mente a volta com huma especie de bolsa mais aber-
ta no fundo, é serrada na boca que a precedente, in-
clinando ·se aos varios rumos de S.E. hum qu arto E., 
S. E., e S. hum quarto S.E. Navegou-se pouco mais 
de legoa e meia, com pouca corrente até ao fim da 
jornada que era mais forte. 

O fundo - do rio de lodo, a ribanceira alta; 
pendente , ~ coberta de espesso bosque , que se des .. 
montou para se poder acampar ainda- sendo só duas 
barracas que se arma vão. ·Pela banda Oriental se 
vêem alguns pequenos montes soltos, e cobertos de 
àrvoredo igualmente quanto alcança a vista. 

Thermom ..... ro27 as r r e meia, com venro S .. 
fresco, e o Ceo claro. 

Dia 6. 

Levou a vanguarda a partida Hespanl10Ia; pro.: 
seguia a marcha arrimados á costa Occidental do 
rio, que corre a E.S.E. ~ e E. hum quarto N.E., e 
.desviando-se pelo N.N.E. a N. hum quarto N.E., 
termina sua v<Dlta deixando no. meio hum monte al-
to, defronte do gua l se vê no lado opposto, outro 
semilhanre, e em sua fralda distancia de pouco mãis 
de hum terço de legoa de onde sahimos, desagua o 
rio Iacaguacú, cuja boca he alguma causa grande, 
ainda que se estende pouco no interior. -

Começa o rio de novo outra volta quasi ao 
.N .E. i e come.~a tambem h uma corrente rapida ori-



ginada de hum arrecife oude depois de haver an..,r 
dado por aguas mansas pouco mais de tres quartos 
de legoa, parámos cedo para que a 'gente tomasse al-
gum reforço, e reconhecesse a parte de menos ris· 
co para encaminhar as balsas. Só podérão passar pe-
la tarde 6 das Hespanholas que se pozerãó ao pé -
do arrecife, e as mais fidrâo a traz;· porque como 
era preciso h irem enfiadas pelos canaes, que ha en-: 
tre as pedras, não podiáo hir a par. 

Thermõm. 102 :; . A' huma da tarde vento S.E. bran• 
do~ e o Ceo ' limpo. 

Dia 7· 

Levou a vanguarda a partida Portugueza. As 
balsas Hespanholas que esta vão avançadas, come-
çárão a passar o arrecife de pedras que atravessa de 
h uma banda á ·ontra o rio; que deixa no meio, mas 
encostadas á costa Occidental quatro Ilhas baixas 
cobertas de sarandis (arv_:ore que costuma nascer nos 
lugares dos arrecifes, á qual dão este nome) gue a-
penas se verão nas crescentes. O comprimento do ar-
recife h e de perto de 300 roezas, sua corrente ra pi-
dissima, com ondas levantadas e muito perigoso, es-
pecialmente o braço Oriental, que leva o maior ca-
bedal de aguas. Passando por hum canal que se a-
chou entre a terra firm~ Occidental, e huma restin-· 
ga de arêa que faz a ilha, no qual sendo menor o 
fundo , e a força da corrente, pôde a gente- metida 
na agua arrastar com trabalho as balsas, e canôas~ 

~1asi no remate .cla ilha, em gue volta o rio a 
S.E., recebe pelo Occidente o pegueno rio Iniay que 
dá nome ao arrecife, e na sua margem Septentrional 
se -vê hum monte elevado-, e ·outro ig ual na ·banda 
opposta do Urugay. Este se inclina a E. já com pou~ 
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, , d 'f, "' c.a corrente ate o pe e outro arrect e, nao menos 

perigoso que o antecedente, onde se parou; havendo 
andado pouco mais de meia Iegoa. O sitio em que 
se acampou deixava entre a ribanceira, e a monta-
nha hum pequeno plano, que com pouca diligencia deu 
commodidade para se armar a tenda da observe1çao, 
€ o quarto de circulo: deitárão~se abaixo as arvores, 
e ramos que impedião a vista do Ceo, e preparáráo -
se os instrumen,tos,; porêm a neblina que sobreveio 
ao .. anoitecer malogrou o desejo, e· o trabalho. 

' ) 

Poleg. Linh. 
Barom .•• 27 7 ~}A's 4 e meia da tarde vento E.; 
Thermom. ro27 ~ e tempo sereno. 
Bai·om .•. 27 }A's 9 d;1 noite com calma, e 
Thermom ~ ro24_ neve rara. 

Dia 8. 
L~ou a vanguarda a partida Hesp,e1nhola, e se 

começou a passar o salto chamado Ytupehe , cujo 
comprimento h e de 400 toezas: corre o rio a E. N.E., 
deitcando quasi á banda Occidental huma ilha pe-
quena de terra arenisca pouco elevada , e outras me-
nores e mais baixas , cobertas de saranàis que todas 
se inundao com as crescentes: pela parte Oriental ha 
varias ilhotes de pedras antes e depois de passado o 
salto , que merec~ este nome; porque no meio on-
de corre a maior porção de aguas, faz algum des-
censo precipitado del!as, e l10mas ondas que desco-
bre a vista, e mais bem percebe o ouvido seu ruido 
a bastante distancia. Em o braço mais Occidental 
pegado á terra firme deixa (ainda que com violen-
tíssima correnteza) canal bastante, pelo qual passá-
rão ·as balsas. Os com missa rios, e officiaes fôrão por 
terra abrindo huma picada (este nome se dá aos ca· 
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mÍnhos que se fazem por dentro do mato, COI'ta-ná<J 
os ramos pequenos, arvores, sipoz, e o que serve. 
de embaraço para a passagem de hum homem), co-
rno de 200 toezas ~te defronte da ponta Meridio· .. 
nal da ilha onrle tomárão as canôas, e acabárão de 
passar o arrecife, com o mesmo trabalho gue os an-
tecedentes, sempre arrimados á ·costa: passado o· 
excesso da corrente, continua o rio a N.N.E. e a 
N.E., de . onde volta outra vez a N.N.E., em cuja 
direcção recebe peia parte Occidental o pequeno rio 

. Ihiráhtt: este he igualmente como o Yniay, de quem 
dista pouco mais de hum legoa: tem sua origem na 
serrania irnmediata, da qual s8o galhos os monte• 
sinhos que bord ~o as 11:1argens do U rugay. 

Defronte do lbiráhu, pela b:mda opposta, de-
sagna o rio Itay não grande~ tem esne hervaes per-
to das suas cabeceiras, e por dle navegão os lndios 
11Llm dia ' em canôas pequenas, qne por fal'ra de a-
gua, e 1.nuüas pedras, não passao adiatne: sal'tâ& 
em terra , e por. hum caminho aspero, e fragoso ,. 
<]Ue tem feito fla mesma serrania, caminhão a pé 
tres dias a-ré chegaTem ao. herval1; e de vàl'ta por vi-
rem carregados com os sacos, g:Jstão seis e oito,.' 
ainda que p::1ra alliviarem-se do trahaiho- fnem rodat" 
os sacos pela peadente vered·a, quando·, on esta lhes: 
não permitte ha.ixar carreg<'!dos sem risco de despe-
nharem-se, on quan.dó lhes parece sacodir o pes·o. 
Estas e outras semühantes no ti czias adguiridas dos 
Indios Guaraniz, que são- os u,nicos ele q·uem se po-
dérão tomar, p-od.ern não ser de todo conformes á 
verdade • . 

Volta o rio a N.E. e depDÍs a N. hum quarto• 
N.E.,.. e nesta direcção perto de meia legoa de dis-· 
ranc ia,. r<? cebe ht!m arroio on canhada innominada-,, 
e pouco mais acima demorâo immea:li atas á b-apd:a: 
opposta hum as ilhas ba~X:as · de arêa ,_ e saran.dize&. 
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Finalmente se inclina o rio para o N.E. até N~ 
nljo rumo segue por algum espaço. A costa Orien-
tal desde o salto do ltupehété, mais acima do rio 

.Itay lhe chamao os Indios Mbaey, que significa em 
seu idioma como causa m<Í; poí cujo motivo, e pe-
la imposição deste nome referem huma histeria fa-
bulosa, e ridícula dó! sua antiguidade, e ddla tem 
nascido a equivocação de alguns mappas, em que 
se vê figurado hum rio que não existe, com o nome 
de Mbaey proprio da· costa : a barranca pelos dois. 
lados he alta' toda coberta de arvoredo' e se come-
çao a ~r os montçs mais seguidos e dobrados, for-
mando serrania. · 

O fundo do rio he em partes de pedra, em 
partes de area ;, andou-se fegoa e quarto, e acampá-
mos em hum terreno gue banha o rio em suas cres-
centes ; e desmontando-se, e cortando as <irvores 
que impedião a vista _ do Ceo, se pôde observar a 
la_titude. 

OBSERVAÇÕES. 

DIA 8 DE FEVEREIRO HUt.iA LEGOA ACII\1A 
DO RIO lBIHAHU', 

Estrellas. 

r. Deorion • 
,V. Deorion. 
a. Procion . 

Alturas meridionaes apparentes. 

. • 56o I r' 37" 
. 54 57 49 

. • • • 56 23 14 

270 42' 50'' 
27 42 26 
2 7 4I 55 

Meia entre as tres • ••• 27° 42' 24'' 
-

Thermom •..•. 1029 i· A's 12 do dia com calma; 
e algumas nuvens. 
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Dia 9• 
l -.:" 

Levou a vanguarda a partida Portugueza: con-
tinua d rio o mesmo rumo do N., e pa~sada _huma 
pequena correnteza no extremo de huma ilha de Sa-
randiz, s~ inclina a N. hum quarto N.O., em ·que 
lhe entra- humâ canhadita : ·dirige-se depois· a 1N.E. 
fazendo pela banda Oriental · h uma ponta com hum 
niontesinho avançado, cuja fralda desagua. o arroio 
'Joasá-mi;:im , distante pouco mais de duas leg0as 
do Ibirahü: defronte deste desemboca pela banda cp-
posta ' o rio Joasá-guazz.i, tujas cabeceiras estão 
hi.tm pouco retiradas da serra, por -elle tem navega ... 
do ·dois dias os Indios, em busca de ervais gue . não 
~wh.írão; .porêm sim muitos arrecifes e pedras. Pou...: 
co mais acima na direcção de · E.N .E., deixa o U r:u· 
gay huma pequena ilha de Sar-andiz acompanhada 
de outras menores, · e em seu braço Occidental desa-
gua1-o ·arroio Tetangue, que dá nome_ ao arrecife 
que lhe está· em frente ·, o .qual .atravessa o ·rio dei-
xando o <Janal arrimado á costa , pelo , qual pa:ssá-' 
rão as balsas e canoas., com o trabalho costumado; 
que se dobrou, •tanto pela chuva que cabia, e durotl 
toda a tarde, como porque ainda depois de acabado 
o arrecife, proseguio a correnteza mais forte e mo· 
l~sta; tem perto de.hum a ponta onde se parou na dire-
cçâo de E.S.E., and2.ndo-sc legoa c trcs quartos: o 
rio conserva sem diminu ição sensível sua largura , 
e seu fundo, mesclado de pedras e arêa! a .bar:ranca 
alta, serrania dobrada, escabrosa ecobert.a de arvores: 
no lado Oriental defronte donde parámos, se. achnrâ'o 
l1i.ms pés de b:-~naneiras sem .fructo ·;; c pouco 'mais 
abaixo d.o acampamento, duas granclcs ·t·alhas ou pa.; 
n ell 2s enterr-ad as, as guaes .di1sseráo .os .lndios set. 

N.ot. U/t.ram. V. 7·" 'u .1 



enterros dos in fieis, o que nos fez crer, ter sitio es.; 
te lugar habitação antiga destes . 

. Thermom .•••• 1028 ~. ,A's z da tarde vento O.S.O. 
. brando, e nuvens de chuva.,· 

Di.oa :w. 

Levou a vanguarda a pa11tida Hes:panhola, e 
prosegue-se a navegação pela coli'ta Occidental, on-
de correm as aguas brandamente, .até que montada 
a ponta que faz o rio voltando a E. ·hum quarto 
N.E., e depois a N; hum quarto N.E.; em que tenl 
corrente forte; chegoü-se ao arrecife de Acaragua, 
immediato ao rio ·deste nome,. que entra pelo Occi-
dente, onde. passárão as balsas do modo costumado 
nestes lugares, buicando por entre as pedras; canal 
em que podessem caber arrastadas. O rio ..llcaragua, 
que .dista da ,ponta pouco mais de hnm quarto de 
legoa, he' o maior dos que havíamos encontrado. 

· Sua boca pareceo de 38 até 40 toezas .. de lar-
go, e traz sua origem da serra, mediando"entre el-
J.a algum espaço. Em suas margens se fundou pelos 
~finos de I 62 3 o povo da Cruz , que se transferia 
depois ao rio Mbororé, que já hoje• não subsiste, e 
se encorporou com o de Iapejú, até que no anno de 
I·657 ·se situou no lugar que hoje occupa: desde o 
Acaraguá corre o rio a N. hum quarto N.E., e com 
huma curta inclinação ao N.N.O.; em principio do 
<pai recebe pela banda Oriental hum arroio sem no-
me: 'continuando o primeiro rumo a curta'> distan.-
eias, lhe entrão pelo Occidental, trcs pequenos a~
r,oiüs .innominados, e defronte do 11ltimo Jú1 hum 
arrecife, e irnm~diato a elle se vê huma ilha estrei-
ta, de 500 toezas de wmprido de terra baixa , ·co-
'berta· de sarandiz; e mais encostada ao Qçcidente-> 



·(jtle corré ·~ro- mesmo rum·o, e~ q:uasi em' seu re:tfHHe 
faz o Fio huma ·volta .. a .:N.E.. f1útn quarto N. cõm 
penosa cdrreme, ·passa.dã ,a qu~l se par-ott aJo -pé' '-H: 

-h~Hlla quebrada ·sem n@óie;, hcivtmdo'-se riá•vêgá:d'ó 
ma.is de legoa e tre·s quart:gs:: a tibrancei'ra t~ue pel-
la maior patte he de pêdra , n-ão erà tão á'lta, iie1tl 
tão escarpa'd·a. 

O terreno que pelos lados akán!~avá dé-scób1'i't 
a vista , guebtcvdo c·om lomqas dobrad-~s cobertas de 
esp~S:l'o at·voredo , corno os dias pt'eteckn.~es. 

T!Yemmm ••••• I-029· A's -2 da tarde vetHó s:E. bran-
do , e algumas núVens: · · 

. . ,c 

Levóu a va·n.~uarda a p'a-t>ti!cla1 P'-ertugi1ézll, e se 
-con t'i m1oil a march-a pela mesma ''li>àn.d'a Ocei'den tâl~ 
com Reblina densa que .h-nvia d~rado todla·, a noi~e ~ 
corre o rio a N.E. hum quarto E •. 11um eurt:o espa-
~o, e volta Jogo a S.E. , em cuja direcção, a pouco 
mais de !rum terço de·Iegoa, demora a N.E. a !3oca 
do rio Piray-gttctssu, que he mais largo que a· do 
Acaragua, ainda gue os Indics que o tem navegado 
dois dias em canoas, e não tem passado adiante pe-
las muitas pedras e arrecifes que rérri , os fazem 
igwres: a distancia de 90ó toezas ern que pelo S. S. E. 
volta o U rugay ao-S. , demora da mesma banda d 
rio Pit·ay-minim, c em seu meio cornprehendem o 
arrecife Piray-itú; a qüem comm1:1nicâo. o seu no-
me., o qual tem 'de compriclo o e-spaç·o que medeia: 
emre os dois rios-, e nel le se vêem tres ilht4s alguma 
eo·usa corilpridas·, das quáes a firimeir-á, que he a 
rna.ior, tc.m j5b toezas, e outras mais peguenª-s . co~ 
benas de sarandiz, que toda·s se inundão com as cres-
cent.es; o: b.r.aço Oriental· em que . se a•ugmenL'ão, as a.; 

19 * 
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,guas ; e correm ce>m summa fo.rça · por hum gran• 
de canal, he o principal, e .. mais caudaloso:. pas-
.sou ... se , est~ arrecife pela banda Ocddental, doa mes-
ma fórma que os,antccedeAtes, ainda ' que com mui.,_ 
.to mais trabalho, tant_o-pela rapidez, e extensão das cor--
,r~n~e~, como p~la pouca agua que havia por aquella 
parte, onde se diminuía a corrente, obrigando .. a 
çada passo suspender as ba-lsas~ para tira-las das 
pedra_s que .esravão muito superficiaes. Segue o ri0 
o rumo. do $. recebendo pelo Oriente hum arroio 
innominado; inclina-se logo a S.S.E. em que pela 
,meS.I!llf! banda recebe OUtlj) - igual; e finalmente vor-
ta a S.E. tem huma ·pont(f , peno da_ qual se pa-
rou, havendo andado pouco mais de hum terço de 
Jegoa; -~ ribanceira, q~:~e ao principio he alta e a-s-
pera, o. he menos no fim: a mo-ntanha começa a 
abater-se pela banda .Occideflta.l, ainda que peta cp-
posta se, vião ,_ nJjo fundo h.e pela mai0r ,parte pe-
dra e arêa grossa , ás y,ezes. diminue çonsideravel-
mem.e . a SI,Ja, larg_l)r.a~ r •• : , 

. I ' 

Th~rmom. ~ · : •. 1030 •. A's 2 - da tarde vento. O: bra~ 
d,o '· e nuvens parüdas., _ .. . 

' 
Le-voti· a vangua·rda a par~ida Eespannofa·, , e· 

se corr;eçou a ma.rchar hum 'pouco tarde; pouE}ue 
a-. n.ebllna d.eru;a qu~· dur:_ava. . desd~ O· principio da 
noite an~erior, não dava lugar a pod:er d-ist·in·guir, 
·os pontos necessar.ios para Levantar os planos. De-. 
pois de bav.er andado. c.u.no espaco, pela banda Oc-
c~deotal ,_ se passou á Orient-al ': gue d.~va nevega-
çao_ mellwr ,. e po.r ella. se. dob-ro!l a pon~a. q.ue faz 
o no passa-ndo a E:. hum guat<W S.E., a N. lumt 
qua.rto, N..E. , em cuja inclina~ão lhe en_tra pela. par-
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té ·Oriental .lrum .pegueng·arrroio, : e ~p~uca ma1s. aei• 
.ma· outr.o ·entFe ambos, innominados. ··• 1 :u 
. Começa nqva volta do N.E. a E., ·e n.esta· direc~ · 
ção recebe pela banda septent~Íonal outro rar~OÍO : sem . 

. nome: nesta parte se .al:rrga o Drugay, de,ix:ani:!o nm 

..Jneio salpicadas · distantes hurnas de :outras ,. : varias 
.ped~as gra odes cobertas de sarand iz , · que f0rmão 
•correntes bem inferiores ás de. outras, .que tomão ·o 
nome de Naumbi Itú, de hum rio gl!le , pouco mais 
acima d·emora ta rS,, · euja boca r· que dista·> tre·sr quar~ 
tos de_legoa. 'da pcmta, -pareceo çomo. ~e 25' toezas; 
Os Indios tem subrdo p-or elle em canoas-, as quaecs 
tem deix;ado por falta . de aguas ,huns ,dois dias, e.:ca ... 
-minhand0 ounos ·dois .par :terr-a • asper~ e- montuhsa i 
chegão . a hum. erval que tem. a sua ban.da1 •meri:dio,-
.nal .. , o ·qual se dá , a. mão. c.otit o· .de Jta_yr: r;:al•guma:s-
das nossas .. canoas··entrár~h) p01~ dle· comodmml qucrr~ 
·to de leg0a ~ 1inclina .,se a : '~.O.; e voka logo a .s~.~. ;~ 
J1e abumiante de ··p:eixe e de. antas; ' dasHqu,aes se: ví-
.rao var.ia•s, :· e ."Se , ·mato~ h11:m~, cuj·a - ~arne ·:p·or fr.e~d 
enganou o palad<ar· de modo que :pareceo va·ca : .. dé .. 
fronte · do Naumbi·· desagucu pela banda ~opp<Dsta; .:o 
·pequeno rio Acaray na direcção de E.S.E., que tet~ 
o.:U rugay •• ·da que volta-) a::- E:.!, ·e depois ·a E~ hum . 
Gua~to S.E. ; e roroa a empr:e:he-nder , de n®·v:(j) outra 
maior volta: pot· E. hum. Cj·tlarto (N.E.·; a N. hum 
C}Uarto N.E. deixándo pela ,, banda occiderital ·huina 
ponta de pedras, baixa e sahida Jóra .; p-assada a qual 
COil'leça a correnteza de Mhtttiay'-'lt.ú. arrec.ife '-clila ~ 
tado, que :·está pouco mais · aci·ma:: · entrámos~1 pelo 
ln:aço. oriental, · qne , deixa· hu.ma .. ilha conto · de jOO 
toezas de largo, em coja ponta meridional~. se vê 
lnHn randünho, com h uma cruz posta pelos Guara-
nii ~ como' ao meio desta ' começa ·o a.rrecife ' e DO· 
remare deHa começa pelo oriental o Mbtttiay·miui" 
arroio pequeno que dista trcs quarto:; de legoa dQ; 

' 
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·'Nnnm!Ji .: seguem-se 'mnta~ ttie~, m1et.a-s ~ e no· 'f,jm dâ 
ultima , em distancia c0rno de. 8Do to'eZas, desem-

·bo~ir· e.tl!l dois ~ r:au:mos J qh.te sepi:111ra hl!lMa illi1et.a., o_ rio 
Mbutiay,..gu'lllssú.- que. :pm-r€.€fC!J' algmrt:Ia cousa granrGJe.: 
1esta 1il1l:a ~ · e pl'!trai; 1dienor.es qne: conri:nuâo para diaa-
teJ e-stão ctlbertas de: ~samandiz. ,, tão baixa,s. qt:1e se ala-
'giÍ0 llilas cresc~rtne.s ·:'. o· hra,ço occidema.l do V ruga y, 
que 'he o ·If>!aior ,, faz hum salto dre pedras. em'·que 
ro.mtpem ·rus .. a'gnas co.m muita· violen.cia, alargando,. 
s-e à) ri@ · aOJ passo que di m~:m·me seu, fu,nrlo., de sorte 
·que .á excepçã<ivtdo. canal n?a is. ar-rimado. á costa , . no 
qual. a corrente não permitte ·chegar-se .; não chegà 
agu<D a· quatro· palmos· dé alto :-.ó bra:ç9 0r,ientál .tern 
~a;m:hem set:lls pequen0,S ; : e .repetidos despenlros de a;. 
gu-as.,, rem 'que; às canoas mais q.ue arratst~das· (como 
em o t:estante) passá,râo :le.vanl:anas _em pdo, e dança q· 
do. sobre .. as r p0ntas ' das peclras_ desiguaes .e .cornrn res, 
de..que .se com põe seu fundo: este! arrecife deu surh 1110 
traba-lho, por sua extensão que. he d·e pe-rt0•cde meia 
le.goa·, e pela pouca agua )' que. ~obrigou , a !encami,.. 
nhar as ba1sa•s. até ,ao' meio· do rio' onde era:,maís a 
eorrente, ·e manifesto o risco em que se vírao al-
guma-s. · •. . 
1' , Acampou-se no .lado orient-al em 'hum .. peque· 
no. • t:eman~o que fazia! entre este, e outro arrecife; 
havendo navegado duas legoas e meia: a barranca 
pela banda occídental he _menos alta, e a monranha 
se abate tanto· desde o Acaray, que p(lssada a ulti-
ma poo'ta se vê; terreno baixo , ainda que coberto de 
,bosque: pela orient·al se mantem a serrania dobrada 
até passado o Mb.utiay~-guass.ú• , que come~ a a decli-
nar -hum pouco. . · . · 

;.:t'l1ermom ..••• r:o3o h A's I 2 vento S.S.E. brando, 
e nuvens. 
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. Dia 1;. 
• J 

· Não havendo podido, p,assar o arrecife .a: canoaJ 
grande por vir muito carregada ; se .emv1árâo a:}gti .... 
mJs oras pefJ.uenas p3lra a álivia:rern, e ajudar.ern nosl 
n1áos passos, pelo que se ·par-ou neste .dia, GJUe . ·se> 
de~montou o terreno, c.ort'árão as arvprfs, e a.rmoul 
o q~arto de "irculo para trentar S€ seu pé da·va lu.;.: 
gar, a . observar a altwra. meridional dà . .sol ; ·porêrB 
se achou gue este estava muito alro, e s~ esper.0u par:tJ 
t-omar pela noite algumas est-rellas, a fim d.e deter-
minar a latitude por dias, a que tão pouco se con..1 
seguio por causa da neve. · 

Thermom ••••• 1028. A's 2 da tarde vento s~ .. suavef 
e algumas nuvens. . 

Dia 14. 
I 

Lev.ou a vanguarda a partida Portug.ueza. : con-
tinu:mdo pela mesma banda oriental passou-se o ou-
tro arrecife, que os IndiDs C!iã mão Basucuá-Itú, e 
se póde reputar por complemento do primeiro. _ 
· Nã!o he comprido; . mas para seguir seu canal 
h e necessario faze·r . hum Z perfeüo: passaci:O elle 
volta o rio de N.N.O. a N. até o 'rio Pinda>ity ; qúe 
a tres quartos de legoa de distancia lhe entra' peló' 
occidente, e . d~:l navegação de hum dia só,. eom 

. muitas pedras e arrecifes. ' : · . 
Continúa sua ''olra para o N.E"., em gue·..deixa 

pela banda oriental h uma· ·ponta estreita a ~.S.E. até 
S. hum quarto S.E.; e inclinando-se de .no.vo a S.E. 
comprehcnde outra a E. hum quarto N.E., onde a~ 
travessámos a banda occidental, par.a buscar por . el. 
la passo a hum arrecife immediato',chamado. Yaca-
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réitu, que na direcçao de N.E. hum quarto N., oc.; 
cupa toda a largura dq ·rio. i Encostados á riba!1cei-
ra oriental de h uma pequena ilha, que demora a O • 
. se , p<I:ssou ·1:om·1:ra ba 'llro r~ ' e' não . ·'Sem peri"go, ·pelas 
di1fe'rentes vodttas• quer liaz_em · as aguas, correndo . ve- . 
lo;mcnte 'enrre ·grandes ·peHnrs ·descobertas humás ·, ·,.e .. 
outras ·0c~ulras, ··em que .topa vão: a miudo as balsas·, 
~~f canoas, e ':proseguimdo pelo~ · mesmos rumos de 
N.E;-N.'E .. . , rN:.,· e !':.E. hum quarto N., se parou a · 
pouca . d~stancia• do pé dG outro .. salto, havendo an-
daclo ,duas legoas e.meia. · 1. . · . . · . -: 

. Desde,· õ Pindaity se córneça a 'vêr hum e ou-
tr0 :..monti:nho S0lto ,pela ba'nda occidental, e pda 
oriental he terra igual de enredado bosque, e; riban-
ceira multo pendente pelos dois lados : o rio conti-
UÚíl ·estrêitand.o-se· sensivelmente;' e seu fundo, os ar-· 
r'ecifes, e nas mediacóes destes , he de pedra; e .de ;.. , 
area grossa em O· restante • 

.Thermom ..••• 1030. A's 2 da tarde com calma , e 
.. ·•DUV€lilS sqltas. . 

JC C • , :.' 1 .' j 'I 

~ ~\.'t-:_T~~"""". Dia rr; 
' , . J( 

.. , 
I ' 

>-,. Levou- a 'languarda a partida Hespanhol'à: cor-
re o riO' a N . . hum quarto N.E. de onde volra a N. 
N.O:, ~ó piincipi0 desta inclinação começa o arre-
cife chamad-o· Guirttytú, onde pela inrerposicão de 
qu-atro, ilhote.s, que o· maior que hc o seprent;ional 
tem de 450 a )OO toezas , se divide o rio e~ 
dois braços: o or"ierital em gue -correm as aguas muito 
encaixonadas traz hum a rapidez· ih venci vel ; o océi-
dental .,passadas as primeiras pedras , que fazem 
~:-a~de corr.en:éza se ~~spenha no,rio por hum plano 
mchna_do, CUJO compn menta · sera de 4 a 5 toCZélS , 
~· sua1.altur.a per:pendicular âe hum a : . segue a correo-' 



t-e forte com bastante fundo até outro saltinho me'.,; 
nor, e. menos violento . que· o primeiro, o qual está ' 
defronte âa ultima ilha, em cujo meio- lhe entra pe-
lo oc.eidente ·· hum ·pequeno arroio in nominado : o 
comprimento de todo o arrecife he pouco mais de 
hum quarto de legoa. Passou-se pela banda oriental, 
arrastando as · balsas, não só com espias, senão tam-
bem com a gente, pegada aos lados della, para as 
hir strspendendo de fórma que não pegassem nas pe-
dr.as, e empurrando-as de modo que a forca da cor-
rente não as arrebatasse. O arrecife se pas;ou á ban· 
da oriental, onde havendo alargado alguma cousa_ 
o rio, corre mansamente a N.N.E. e depois a N . ; 
e neste· rumo a perto de huma legoa de distancia, 
recebe pela banda oppos-ta, o rió Guiráy-guasú que 
dá St'U nome ao salto. Passada a boca d~He rio to-
rna o Urugai huma volta· para N.N.E. até $.E. hum 
quarto S., em cuja direcção lhe entra pelo ~1esmo la-
do o pequeno rio Guiray-minim distante pouco mais 
de tres quartos de legoa do primeiro; e pouco mais 
acima pela banda opposta, hum arroio innorninado, 
defronte do qual se vio dentro do bosque occidental, 
hum fumo gue se julgou ser . de lndios infleis, a 
quem _ desejavamos tàllar: encontrámos huma balsa · 
do povo de S. Maria, que voltava do ltacaray car-
regada de herva ; e sendo já hora de parar · se lhe 
fez atravessar a .b:.wda occidental em que se ~cam
pou; havendo andado duas legoas e dois terço~. Per-
guntámos a distancia , e estado do rio , e nos con-
firmárão o que asseg-ura vão os nos-sos Vaguianos, de 
estarmos em meio caminho,. ainda que para diante 
e rã o menos . frequentes, e perigosos os arrecifes: 
desde o Guiray-guastt volta a elevar-se o terreno, 
fórmando lombas dobradas , que seguem as duas 
n_1argens do rio com pe"guenas abras, por onde desa-
guão os rios que lhes tri butão a guas, com · bãrranca 
L.... Not. · Ult1·arn. V. 7·o 20 
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alt~, pendente, e igualmente coqerta ·de· espesso ar• 
/ voredo que ' cobre o horizonte. · 

,Thermom •.••. 1028. A's 2 da tarde. S.E. suave, 
·tempo sereno e claro. 

Dia 16. 

Levou a vanguarda. a partida Portugueza , pas-
sou-se a banda oriental· onde era pouca a corrente; 
pela occidenral voltando de E. hum quarto S.E. a 
N.E. hum quarto a N., faz o rio huma ponta em 
que se desvia da serrania , e por algum espaço deixa· 
·hum terreno igual com barranca menos alta! mon-; 
tada esta ponta que depois corre o rio a N.N.E. e_a 
N.E., vimos dentro do bosque da banda occidentaL 
'VOzes e gritos de gente que chamava, e a breve 
espaço apparecêl'âo á margem alguns Indios,' a cujos 
signaes chegou huma das nossas canoas que hia a-
diante: sahírão vinte e tres Indios, dos quaes dois 
moços arvora vão seu arco pára disparar flechas á ca-. 
J)o'a, o que lhes prohibio hum velho que parecia seu 
Cacique. <1!1ando elles- empunhayão os arcos , se 
Il1es mostra vão das canoas os fuzis apontados, mas 
não fazião caso algum, como quem ignorava que ar· 
ma fosse, e o estrago que fazia. 
. Chegárão logo outras canoas, e querendo to-

car a terra se retirárão os Indios escondendo-se de-
t.raz das a r v ores , ficando · só . cinco , a quem ' não 
espantou a multidão, e entre efles o velho, que .re-
putava mos por seu Cacique: fallárão hul1)a linguagem 
q ue tinha mais semilhanca ao idioma dos Perros , ' 
<]l!e a idioma humano., nem tinha connexã·o alguma 
com 1 a lingua geral Gu~rány de quem tinha mos· bas-
tantes in.terpretes: ~pura vão-se estranhamente por fa-
~er-se entender, esfor~ando os . signacs , e efficacia 
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fto faUar; . pelas acçoes de dar golpes nas arvor~! 
como para derriballas, a que acompanha vão com 
passar os dedos pelos) abios, como quem se sapo-
rea, repetindo as vozes de carayce ca1·ayce, cujo 
significado ignoramos, podemos comprehender que 
pedião machados, para tirarem mel das ábelhas de 
que a bundão seus matos; o que hoje fazem com 
summo trabalho valendo-se do fogo, pedras aguçadas, 
com ,que suppre.m a falta do ferro. Estes Indios a 
quem os Guarániz fazem de nação Guanána , que 
dividida . em parcialidades occupa esta parte, huma 
·de semblantes alegres, bella estatura, bem propor-
cionados, bons olhos negros, e em hum, ·ou doiS' 
azues , c a bellos compridos, e tal qual serrado de 
.barba: sua côr ainda ,que absolutamante senão po-

. de dizer branca , õ he muito respeito ao natural 
·dos mais Indios ; o que attribuimos á sua habitação 
-entre os bosques, onde nem lhes pode _penetrar os 
.ventos, nem ferir os raios do sol. 

· Por toda a vestidura tinhâo a mesma àe que 
.os cobrio a llatureza, e por_ adorno huma especie 
de faixa, em h uns encarnada, e em- outros, parda 
e branca, composta de pennas de passaras tecidas 
entre si por meio de h uns fios, a qual cingida · na 
cabeça cobre pane da frente: suas arri1as são ar-
cos e flechas: porêm mt1ito maiores das que ' usão os 
outros lndios. 

Enrre os primeiros haviâo ãlguns, que passa-
vao de onze palmos) e as segundas' cujo corpo 

. , }1e ·de cana delgada, e as pànras de madeira, com 
c çonáduras ,, ou l inguetas, já simples, já .dobres, 
que diff.içultão a exm!cção huma vez introduzidas, 

.. tinh:lo oito palmos:' os Indios das missões que em 
. -su as' frequentes viagéns aos herva~s, os trarão set_n 

.~emende-los, e a gue m se deve parte d esta~ noti-
cias, dizc~1 que scn}eâo milho, e onrras sem entes; 

20 * 

\ 
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porêm o fim pr-incipal do seu sustento, consíste en:l 
mel e caca, cuja falta exprimentavamos, e se fazia 
conhecer' no delgado delles, que tambem a tinhâu 
de pesca , por parecer muito pouca, ou nenhuma a 
que fazem; nem para isso rem canoas, antes mani-
festa vão. temer a agua, a que ·chegavão com muito 
tenro. O gue pedião com maior ancia e conato era 
roupa, levando-lhes a attenção a b:1eta encarnada 
que vião nas toldas das canoas: derão-se-Jhes espe-

)hos, avolorios, ou 1nissangas e facas, que recebê-
rão sem permirrir-nos chegar muito á terra, e porre-
torno nos arroja vão suas armas e pennas, meno.s as 
encarnadas, que estima vão em muito; e quando 
por estas se lhes o!fcrecia alguma . chuxaria, as mu-
da vão de hum a· mão para outra, ou as da v-ão a al-
gum dos Indios que esq1vão detraz, sendo muito 
fieis em arrojar ás canoas o gue se lhes pedia por 
acenos, se havião recebido alguma amostra de pre-
ço: não soubemos se esta fidelidade, e o serem do-
ceis e ·benignos, corno assegura vão os Guaraniz, 
comprovando-o em chegar a el!es sem receio, CJU::ln-
do temem extraordinariamente aos Caribes habita-
dores da banda opposta, contribuiria a facilitpr ma 
reducção ao gremio da igreja ; e he muito prova-
vel, que a falra de noticia dos mysterios da nossa 
Santa Religiao, e de o.perarios que lhos pr9ponhão, 
e illustrem' os mantem ern seu deplo.ravel ge.t.Jtilis-
mo e barbaria. 

Vierao-nos seguindo por largo espaç.o, da:ndo-
grandes griros, em quaFJto continuá mos a marcha ao 
rumo de E. a que corre o rio, em o qual lhe en-
trão dois arroios innominados .. 

V oh a logo a E.N.E., e girando por. varios m-
mos entre-meios até · N;Q., receb.e na . direcçã.o des-
te, o rio Tapiyperi bem pequeno; passado o quai 
retoma a~· ~um quarto N.O.l N. hu~- quarto N.E.> 
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~ E.N.E.; ·em que l:he entra outro arroià sem nome, 
e no fim desta direçção , tem huma cemente ligeira 
com algumas pedras chamadas Carachi-itzé, em cu~ 
jo extremo correndo a ~· recebe · pela ·banaa occi-
dental (pela qual lhe entrão os antecedentes), outro · 
arroio irinominado, frente do qual se parou havend0 
andado pouco mais de -~res l.e~oas, por aguas man .. 
sas, e bastantemente trangmlras: a serrania era me• 
nos elevada, e a barranca ainda que escabrosa e pen• 
denre, offereceo commodidade, para armar o quarto 
de circulo com o trabalho costumado de desmonrar 
o terreno, e derribar arvores; porém pelas nuvens. 
·de · que se co brio o ceo se mallogrou . a observação. · 

Thermom. ro28. A's 2 da tarde, vento N.E. bran~ 
do mormaço grande e nuvens. 

Dia .17. 

Levou ·a vanguarda /a partida Hes-panhoJa. Des-
de que rompeo o dia apparecêrão os Indios na mar;. 
gem occidental, e começárão a chamar com ansia e 
voze~; porêm como nos achavam~s na banda oppos~ 
ta, e o dia - ameaçando chuva, guizemos aproveita-
lo continuando a ·mat:cha sem chegar a elles: redo:. 
brárão os gritos com sentimento, e seguindo-nos pa-r 
dentro do bosque, apparecêrão de novo na ribancei-
ra com muitos clamores, o gue visto pelos commis-
sarios, e tambem para averiguar se erão differen-
tes dos do dia precedente, porque dizíão os va-
quianos (dão estes nomes aos praticas do .paiz, sej:t 
por_ agua seja por terra) que havia alli outra tolda-
ria que obedecia a distinto Cacique, chegárão a elles 

. com alguns officiaes, que hião em canoas ligeiras, e 
achárao ser os mesmos, que atrralridos do agasalho 
que se lhes h a v ia feito, não · reparárão nos espinhos. 
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,de que \dnhâo lastimados para 'seguir-nos. Der'âo~s~ 
lhe-s · facas·; ·e outras chucharia~, que depos,to o te-

. mor que maQifestarão o dia• ames, teceb&rão corn 
·grande conterita·mentó, chegando-se ás canoas para · 
<tomarem o · que'~-se lhes da v a, ao que correspondião 
<com ·os -seus -arcos. e flexas, que lhas torná mos. -. 
• Por signaes e acenos, s:e lhes convidoH q tie (os-
~em aonde h_otivessemos de parar, que alli lhes daria-
'lPOS roupa·, que era O que mais anlJeJavâo, para vêr 
se lhes podia n irar alguma noticia destes ·paizes; e 
·'averiglJãr setJS· ·costumes e . riúfs, aind~ que , a falta 
rle conhecimento da ·sua língua , não permittia -hum 
rigidci exame·,;, .não. o 'fizerã.o; · e . proseguimos a mar-
cha a N.E. hum quarto E., de onde volta o rio a 
•N.K hum quarro N., estreitando-se ·tanto qne se fez 
juiso não passar sua largura ele' L~O ,tÔezas. Diri.g.e-se 
logo a N.E. hum quarto E., recebenuo pelo ceci-
dente hum arroio innominado, -e continua sua volra a 
E.S.E. onde alarga de novo. Segue depois a S.E. 
Jmm quarto S. recebendo outro -arroio, e pouco mais 
acima f<.~z lnim pequeno arreçife que atravessa todo 
o rio, passado o qual se des'cebrem em _o meio, hu-
ma9 grandes pedras, que se estendem á margem se-
·ptentrional, a qual passá mos, ê nella fórmão hnl.lla 
.c-orrente chamada_ ltt~azá, que contra o mai.er es-
forç:o dos bota dores" r-epe1!Ta as canoas; e para ven-

.. cella foi_ preciso que estas, e as balsas se levassem 
á espia com grande trabalhõ ;. porque nem o muito 
fundo permjttia se deitasse a gente á agua, nem o 
.escarpado e pendente da barranca dava lugar a hir 
.. por ella sem f'!diga e risco, que se at\gmentava com 
a chuva que cahia. 

Depois desta corrente, gue não he comprida , 
se inclina o rio a S.S.E. em c~tja direcção lhe entra 
pela mesma·banda Outro arroio, e volta de novo a S.E. 

J mm quarto S.; e depois de h a ver andado duas legoas, se 
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parou .· por causa da chu~a que ameaçava continuar~ 
toda a tarde e noite, como succedeu. A serrania pe .. · 
la banda occidental se abate, e guasi gue .senão co~ 
nhece haver montes ; mas na . oriental se vêem mon-
tinhos seguidos' e por' entre .ambas he alt-a e peh~· 
dente a barranca , e o fundo do riQ. na maior parte: 
arêa, ainda que tem seus pedaços. de pedra. 

Thermom •••• ~ 102 7. A's 2 . da · ta~de vento S. sua~: 
ve, tempo coberto e chuvoso. 

Dia 18. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza; e 
cwntinuou pela banda ·occidental com tempo aberto., 
O rio volta a E.S.E., e a curto espaço a N.E. hum 

. quarto E. de onde se ·encaminha a N.N;E., e nesta 
direcç:ão lhe entra pela banda oriental hum arroiO> 
sem nome. Segue-se logo a N;N .O., e a distancia 
de pouco menos de huma legoa, se divide em dois 
braç-os ' por meio de hum a ilha estreita' e de-900 
t.oezas de .. comprido' terra alta e coberta de arvores, 
C)Ue está mais encostada á banda occidental. . 

O bra.ço princi pai h e o oriental, pelo qual pas-
sár.ã.o as balsas Portuguezas arrimadas á ilha. As 
Hespanholas fôr:ío pela occidental pegadas á terra~ 
firme, que offerecia melhor passo; pois ainda .que, 
tem dois ·curto.> arrecifes com pouca agua, em que 
se ar·rastárão as balsas do modo costumado, he me-
nor a corrente que em outro. 

A ilha desde seu meio faz huma volta, para o 
N. a qual toma tambem o rio, e em seu extremo 
tem hum arrecife chamado JagartÍpiá-itzi, com . 
n1uitos ilhotes de arêa grossa cobertos de sarandiz 
em gue fórrnâo as aguas varias bocas com fortíssim a _ 
~orrente, que coi:n trabalho passár'âo as balsas Por-: 
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. tuguezas, e a canoa do geografu H espanhol, que 

. vinha com ellas recebeo alguns golpes de agua que 
lhe molhárão iodos os papeis. 

No fim destes ilhotes fica- outra ilha menor 
ciue a ·:primeira, baixa, ê encoqtada á banda orien- · 
tal; passada 1a qual se estreita o rio, e ~egue sem 
corre-nte a N.N.E., receb~ndo pelo occidente. hum 
arroio innomi-nado, defronte do qual tem o Urugay a 
ribanceira de .pedra ·alta' e cortada guasi a prumo: 
volta logo a E. e S.E. hum . quarto E. < em cujo 
rumo na pistath:ia de meia legoa do anterior , 'lhe 
entra pela mesma banda ~ rio J agarupiá, de 
quem toma o nome o arrecife, inclinando-se a SE. 
volta de novo -a· S.E. hum quarto E; , no fim de 
cuja direcçw parámos; havendo navegado duas . le-· 
goas e meia. ~ .. 

O terreno depois ·da ilha se abate, e fórma 
va·rios montinhos que se vêem soltos , · deixando 
grandes abras, ainda que as ·arvores são menos e-
levadas , que as que ficão mais a S. , 

· A barranca pela banda oriental; h e alta e as-
pera, pela occidental onde pará mos o he menós, 
e se pode desmontar o terreno, e rossando o mato, 
armar o quarto de circulo para observar_. · 

' Este dia ~e deixárão. sentir mais mosquitos · de 
todas as especies, que os antecedentes, e as ves-
pas, e motucas, esta vão furiosissimas com o · calor. 
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OBSERVAÇÕES. 

Dil·"' I 8 DE FEVEREIRO, HUM Q.U AR 'I'O DE LEGO A. 
ABAIXO DA BOCA DO RIO PINDAY • 

. 
Estr.ellas. Alturas meridionaes app{lrentu~ 

r~ De Pollux. • o • 460 oo' 02'' 270 2)' 49'' 
À. Seg.e de Pollux .• 4) 37 r6 26 20 
B. Do Cão menor . . 53 48 52 30 
a. .Procyon •••••• 56 44 53 I) 

Meia entre as quatro observa~óes. '27° 26' 14'' i 
Thermom .•••• 1028 ~. A's 4 da tarde calma, e o 

Ceo claro. 

Dia 19. · 

Levo~1 a vanguard..,a a partida Hespa~holà, qu.e' 
se deteve em sahir por dar lugar a gue se dissipasse 
a neblina densissima, que impedia vêr as margens, , 
e pontos necessarios para levantar o plano. Prose-
guio-se pela banda occidental ao rumo de S.E. hum, 
quarto E. donde volta o rio a E. hum quarto . 
N.E., e na distancia de hum guano de legoa ,_ lhe 
enrra pela banda opposra o rio Pi11day, cuja boca he 
hum pouco grande, e continua-ndo a volta por va~ 
rios rumos até N. hum quarto N.O., recebe pela oc-
cid ental, a pouco mais de hum terço de legoa, hum · 
arroio; p2ssado o qual começa · hum arrecife cha-
mado Ipahzi-ihf, que está no extremo meridional de 
hum:; ilha· estreita, não muito alta, coberta de ar~. 

Not. UJn·am. V. 7·" · 21 



vares, e de mil toezas de comprido que corre toda 
a N., cujo rumo s:eg,tw · c:> rior. ·~ntrájllos pelo braço 
occidental: as b,alsas Hespanholas, das quaes se ala>-
gou h uma sem grande damno > p:1ssárão peg::1das á 
terra firme -, , e a.s, Por-tugc~czas- encostad-as- á ·· i:l~ ·, e 
todás arrastada_s p.ela g~ute que. me;ttida- na agua as 
puxarão. O arrecife, gue não he comprido, .porêm. 
de tal correnteza gue faz ondas basrantemente alr?s. 
N·o ex-tret\10 septentrional da ilha ha outro -a.rreáfe, 
que se estende por todo o rio atravessando ~ braço 
oriental, que he o mais caudaloso, em qHe deixa · 
varias peg_uenas, e ba.i:(.as ifhas, á qual se segue ou- · 
tra maiorsínha e alta, encostada á banda oriental·, 
a qual atravessárao as balsas. Pouco mais adma vd-
ta o rio a N .E. hum quano N., e ila distancia de 

· dois terços -de legoa, l'he entra pelo occideJ11tal h-1.:11U 
arroio tambem innominado donde se começa a es-
treitar, consideravelmente o rio, indinam.io-se a l'\ ·E •. 
.hum quarto E., no fim de cuja direcção s~ vê, q:uasi 
da mesma banda> outra ilha de cem roezas de com-: 
prido ,, baixa, e coberta ele arvores, que corre com 
o rio a E. hum guarto N.J;., e em seu principio 

· está outro arrecife chamado ltaungua.-itú, caja cor-
reme ainda depois ele passado continua roemos forte por-
todo o comprimento da ilha. O hrí1ÇO occidental era 
(]'Ue entra hum pequeno arroio, traz tão pouca :-lg-Na-, 
que não dando obrigm1 as h-ai~as hircm pelo ori-en--
tal~ arrimadas á ilha, ôepoi·s da quah volta o rio a-
E. hu,m quarto S.E., e logo. a N.E. em qtJe lhe en-
tra outro arroio, e defronte pelo or.iental o r.io Ga-
'Va-quá-gzt'tlsÚ, cuja boca he grande, e seu curso, 
ta-o semeado- d.e arrecifes e pedras, que os Inclios 
em busca de hervaes, L]Ue não achárão, só podérão. 
navegar hum di-a em canoas peq-uenas. Defronte da 
boca deste rio parámos, havendo- andado pouco me-
!l~S de ,duas legoas e bu·m quarto, com mais corren.-
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te que os -dias antecedentes. ReconJ1e~etH'e hum:a. 
.trilha, que se enc~minhava a huns ranchos desam1o 
para·dos, e detraz de hum pequeno monte, se a.v is-
rou fogo que disserão_ os lndios das missões' ·ser mos 
Caribes que não vimos. . · · 

A ribanceira pelo lado ·occidental he mais al-
ta, e por ·nenhuma se vê serrania formada, só sirn 
alguns rnomes solros, e não altos • 

.Thermom. · •••• 1028. A~ húma e meia -da tarde, ven~ 
to S.E. suave, e nuvens._ partida"S. 

Levou a vanguarda a partida Portugueza; CJUe 
'Começou a marchar pela banda occidental com ne-
·blina rara, a qual depois se fez muito densa, e não 
se dissipou até_ nove horas. O tio ~orre a N,N.E., e 
desviando-se a N. hum quarto N.E., volta de novo 
ao primeiro rumo, com a qual passárão as balsas 
ao la·do oriental que dava melhor navegação. Des-

. via-se depois o rio a N. hum ·guarto N.E., em que 
a distancia como de 40"0 toezas hum de outro, rece-
be pela banda occidental dois arroios sem nome, e 
pela mes.ma ila d.irecção de N.E. hum quarto N., lhe 
entra pouco rnais acima ·o rio Cavaqua-minim, dis-
taJlte ·hum guar.to de legoa do Guasú. · ' 

A costa occidental intermedia lhe chamao os 
Indios Cauaqua-púcd , na gual se ·vê · o tt:lrreno qua.si 

, ri:gual e baixo, ainda qu·e. a barranca he alta. Em o 
pr·incipio da inclina~âo de N.N.O., que toma o. rio, 

·lhe entra pela banda orienta'l hum arroi0 setn n0tne·, 
e na opposra ao N.N .E. recebe o rio Guarumbacá, 
cuja boca pareceu maior que as que até aqui se ha-
·vião visro. Os lndios em busca de hervaes, que te!n 
a sua banda septentrional, o tem nav-€gado tras clias 

<:), l ·%< 
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em canoas,--por muitas pedras· e arrecifes; e ~eú 
curso se estende bem dentro da serra. Desde o Gua-
rtúnbacá, se corneção a vêr pelos dois lados montes: 
;mais altos,. e o ria se reduz a ·menos de hum terço 
de sua largura, correndo do N. hum quarto N.E. a 
N.E:, no fim de cuja direcçâo, volrando a N.E. hum 
qui\rto N. .. ~ faz pela banda oriental huma prai.ar com 
hum pequeno arrecife corrente, e em seu arrecife 
hurna pequena ilha de arêa e pedras meudas, baixa 
,e alagadiça~ e coberta dé sarandiz; passada a qual s.e 
estreita o rio entre: dois montinhos altos, e avanca:-
dos que cingem sua c-auda como à 6o toezas, ·for-
mando, pe1a banda oriemal l1um cabo que volta a 
E., e defronte. lhe entra o rio Manday -guasú, dis,. 
tante pouco menos de huma legoa do Gt!artlmba--
c:á. He- rio de tão pol1ca agua l que ape·nas tem d-ad-o> 
·navegi:lção de- meio dia aos Inclios, que vã0 a0s her-
vaes da sua banda septentr-iona·l, EIS q.uaes. dão a 
mão com os de Itttca·ray .. Veha o Urugay a S:E •. 
hum quarto' E., e indinandc::>-se a S.. recebe Aa di•S<-
tan-=ia de huru- q·u·arto ·de 1-egoa d0· antecedente, 0> 
r-io Monda)' · miJJi~ Desvia,-se r·ogo a s .. S.O., e seguin·-
.do depois 0. r.umo de, S. hum quano ·s.E., demora a. 
E. hu ffic1 p€'cjueha· iJha-, e poíKO ma-is acima na direG::-
ção de S.E. hum qua-rto E.~ recebe dois arr:oios inr-
lJOmin-ados- cada hum per seu kH:lo, e outros tantos· 
da mesma especie a0 mmo. de E. , a qu.e v.olta. De-
pois. de haver and'ado per:to de tres ' legoa.s e meia,. 
·a que deR lugar a insensíveL corrente de toda a, mar.-
cha, parámos á vista- de- ht1ma ilha: alr·a·., não ~end<> 
menos a r-iban,ceira pelos dois lados; e· immediatoS: 
a e1l,a se vírão. todo. o dia pcc1uenos man.tes. soh-
tos. · 

Thermorn.: .••• 1'03~3:· A!s 2: dat tarde com. calTl.la: ,, á!: 
. nuvens. solt.a:s. 



Dia zr. 

Levou a vanguarda a rartida Hespa·nhola ,·. qüe 
começou a marchar com néblina cerrada, seguindo 
o mesmo rumo de E.t, e-a curta distancia .entra pé-· 
:Ja banda meridional o rio Ip'tlhuca1·ay, cuja . boca 
he alguma cousa grande; porêm de curso muito 
curto. Segue-se-lhe huma ·ilha de terra alta' muit.Q 
coberta· de arv'Oredos , e de 2)0 toezas· de compri-
do , hum pouco mais arrimada á costa septentriGnai; 
por cujo ~braço gué he o menos caudalo·so., · passá"' 
mos, e nelle entra hum arroio. . . · ·· · :~w · 

Passada a ilha a.travessámo& a &an:da opposta; . 
em que era menor a corrente que se venGee> -sÓ · c0m 
os botadores. Volta o rio de N.E., a N.N.E. onde 
por. huma e outra banda, recebe dois arroios frorÚei~ 
ros, e na immediação . . a N. hum ·qtiarto N.E. · ~ llhe 
entra outro pelo occidente. Inclina-se de novo a 
N.E. hum quarto E., em 'que a distancia de hum 
quarto de legoa do acampamento que deixá mo~. , lhe 

·enrra pela· banda. o'riental o rio Pttriay de pouca 
extensão; e ao rumo ~e E., se encontra o !pan-e::._ 
itz.i arrecife qe pedras c.om hum pequeno salto que 
o atravessa todo, e só d~1 passo pela banda septen-
trion ::d, por onde com bota dores, ·e g'ênte -dentro dá 
agua se venceo, não sem trabalho; e ·em seu rema-
te na dis~\lncia de menos de meia legoa, entra o rio, 
Ipané que· não he grande ; porêm cheio de pedras; 
que innpcde a navegação ainda a pequenas canoas~ 
Toclo este espaço está semeado de montinhos, que 
se elevão e abaixao, sem formar c-acleia. Segue o- r-·;cj 
varios rumos até N. hum quarto N.E.;· e no rdnci.._ 
pio deste lhe entra pekt handa occi.den-ta~ huina ca,. · 
nhada , e pouco mais aci ma pela opposta outra , e . 
terceü·a na direc~Qo d.e N.N.O .. , a que ~olta ,. fa:u:n~ 
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ôo no fim della hum recapto, ou enseada; com hu..; 
ma collina hum pouco alta , pelo occidente ; e 1m-
ma ponta de arêa pelo oriente onde faz alguma cor-
f€nte. rP.atssa-q'<l á <}tia! se estreita o rio entre dois 
montes, e .y@hat:~do a N.]3:. hum quarto .N., tern 
'.lmma conent.e rapida , _, ainda que de curta extensão, 
que se pa.ssou com a 'gent-e pela agua. Continúa o rio 
~ncaichonado · entre montes seguidos, que fazem as 
~~esmall tortuosid.ades, voltando a· N.E., E.N .E . . e 
E., em cuja . di·recção pílrámos da parte septentrio-
nal, ·havendo <wdado tres legoas e hum -quarto . . A. 
~arr.anca· por ambos os lados he alta e ·escarpada, 
porêm pela oriental o 'he mais, e com maior fre-
quepcía de 'pedras que. sahem .fora, e se estendem den-
tro ao rio~ .· ., 

·. . 
,Thermom •• • .• 10,29 dois terços. A's 2 da .tarde, 
, vento ·N .N .•E. sua v e, e rtu vens partidas. r J 

; ' Dia ·. 22. 

. . Levou a vanguarda a partida Portugueza, que 

.principiou a marcha com alguma neblina, pela ban-
da septentrional, da qual a pouco espaço se· atraves-
sou á opposta, por dar n~lla melhor passo o arreci-
fe chamado J?eguahobi-itú , que está na direccão de 
N..J~. hu.m quarto de E., que toma o rio, "e pela 
mesma lhe entra o pequeno rio Peguahobi, gue dá 
seu nome ao arrecife que se superou corn ·o trab;dho 
prdinario, pela sua pouca agua. ContinÍ!a o rio a 
volta de N.N.E. a N. hum quarto N.E., em que 
pela banda oriental recebe duas canhadas, ou . ar-
roios' e perto do segundo em o principio da direc-
ç:ão a N .N.O. , se encontra outro ·pequeno arrecife, 
e todo o rio cheio de pedras em que a cada passo to-
pa vão, e vara v·âo as canoas. As riban~eiras de an+· 

'· 



bas· ós Iádo·s são & · pertha, e a· rn·âior p·a,t't~ ést<:~rp~Üla, · 
e~ em- parte!> estendida, côntinuarfdo deste · m~cfo V ô 
rio a N.E. de onde- vol'ta a N:N.E.; a cujo rúnro ·;. 
corre 0 artecife clia'n:ia~ô ' llaca:1''ay-itu, que· 'quer:>· 
dizer, salto de pedra que arranhá •, pelas · a'tui·tas ~guea 
t€m, en.1 que com gra mie ' e penoso rra baàho, . passá~'~ 
rão ás canoàs, não só' roçando, senão. quas-i • suspen~ l 
didas em peso, pelo baixo em que estava na• occa•F 
sião -o rio. · 

Pássado este entra pela band·a occidental, cí pe~· 
gueno arroio Itaoaray que lhe dá seu nome; cujal 
boca e curso h e tão curto que na á dá lugar ainda a canoas '; 
pequenas; defronte do qual pará-mos, havendo 'andado l 
pouco · menos de legoa e quarto. He o D:acaray .o J 

termo aonde chegao os Indios de alguns povos do · 
U rugay, quando vão faz_er herva· de que usâo em ·o 
mato; ainda que he müito raro hoje, o que não a 
tem cultivada em suas mediacóes. Em s~1a bcxá dei- · 
xão as balsas , e subindo por" terra duas, ou tr,es Ie- ' 
goas, por hum caminho muito aspero, c-hegao a-
llum pequeno roç?do com huns ranchos, que iein 
feito á margem de hum arroio; que corre pela abra 1 

de dois montes. O herval se estende até o rio Gua-· 
rwmbacá; mas suas arvores não se encontrao unida~~ 
em huma mesma pane, senão dispersas, e entremea~ ' 
das com as de outras especies) e tão distantes hu- ~ 
mas de outras, que com sobrada fadiga ajuntão al~ 
guma porção de ramos, que a carregão aos ranchos-
onde a tostão; e fazem a herva que mettida ·em sacos 
de couro conduzem ao porto; tardando em leva-la 
tres , e quatro dias. 

O tempo que em toda a viagem succede g~sta
rem , he de tres mezes , dias mais dias nienos, se· 
gundo encontrão o rio; pois q1:1ando est"á muito oa·i- ' 
xo, esperão ao pede algum dos arrecifes, de .que J1a~· 
vemos fal-lado, a que suba,. e se muito oresc1do ~ e~ 
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perãQ ·que baixe •a ·h uma proporçao com moda para 
11~ vegk-l-p. Pela repetição destes arrecifes, que no 
curso do Urugay .. havemos notado, trabalho, e perigo 
com que s~ passao, . ·tempo que na viagefU se con-: 
sqmé, .e pouca quanticlade. de herva gue conduzem 
as. bals~s, . pois não. cllega a I 50 arrobas ~ . carga 
de humfi, .·e nem aindq aos dois terços da que le-
va.YãP os de. S. Maria que encontrá mos; se vê t}Ue 
sae demasiadamente custosa a que vem fazer a ,es.ta 
distancif1·: e deverá parecer muito estranho, que ten· 
do hervaes mais Íp1med'iatos. em varios r.ios, de que 
se_ tem feito menção, prefi~ão este que alêm de dis-
tante-, he cheio de riscos e trabalhos; porêm he .cer-
to, que as viagens áquelles . são menos frequentes, 
seja que .ell.es_ não são tão pingues, que possã.o suffra-
g.ar o ,consumo, ou que .como affirmão os mesmos ln-
çiios, os retarde o temor dos antropophagos Cari-. 
b.es, que ainda que em não grande numero, . occu-: 
p.ã.q a maior pªrte da qanda oriental.do rio. N~o vi-
mos algum delles; mas sim o terror que lhes tinhão, 
e' a pintura que de seu caracter nos fazião, e descre-
vião os Guaraniz, · como que aguelles fossem a mes-
ma inhumanidade, e seu distinctivo a mais barbara 
f~reza, apoiando-as com historias que parece peccão 
<te P?nderadas, e as mantem altam~nte impressas em 
o ammo. 

,Th~rmom •••• ·• 1025'. A's 2 e meia da tarde, vento 
N.N.E., e chuva: 

Dia 23. 

, Levou a vanguarda a partida Hespanhola : até 
Q ltac_aray tivemos varias Indios praticas; porêm pa-
r.a diante ~ra o. unico. Francisco Xavier Arirapi; 
que _o lJav1a_ sub1do I~ultos an.f!OS antes, na ultima 
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'viagem que os Indios de S; Xavier fizerão ao Juga1• · 
que chãmayão a Espia; porque nell~ a faiião os 
deste povo, para não serem surprehendidos dos assal.;· 
tos dos Paulistas, a que por primeiro estava àpos· 
t'?. Por parecer deste atrevesE4rao as balsas Hespa· 
nholas a banda occidental, em que era _menos . a c~r-. 
renteza , e seguindo o rio o rumo de N .E., lhe en-
tra por esta , a distancia -como de 6oo toezas, o l"lic) ' 
'jaboti-mi11im, e pela mesma a pouco mais ~de hum 
quarto de -legoa , recebe na direcção d.e E. hum 
quarto S~E. o Yoboti-guasâ, cuja boca he das con-
sideraveis que se vírão. Passada esta, se ·vêm no 
meiq do rio, · que volta a S.E. hum quarto E., lm· 
mas grandes pedras que ·se cobrem quando está cres-

- cido, e todo o rio está semeado dellas , nas quaes 
se topava . a rneudo. A di,stancia de hum terço dele~ 
goa na direc~ão de S. E., se encontra hum salto, 
cuja álúlra nãó chega a dois_ palmos, o qual vencê-
rão as canoas Hespanholas, e h uma Portugueza á 
sirga, e não · sem conhec'ido risco; porque a.lêrn . da 
sua rapidíssima c-orrente, com profundidade abaixo, 
e aciq~a que não permettia . saltar a gente á agua, 
se levanrão em suas mediações huns remoinhos mo• 
~entaneos, que se .involvem alguma canoa a submer-
gem infallivelmenre, contin~do para cima o rio en..; 
caichonado .em hum caml muito estreito, onde for-, 
mando a agua varias rebentações, e veloz c;orrente-
za, seguia até o salto grande; de mod.o que os 

·mais int;elligentes da vão por impossível passarem as 
balsas por a !li. Pela banda oriental ·que seguião as 
Portuguezas, er? rambem violenta a correnteza; po-
rêm poucas as aguas, a-s quaes erão de ramos do ca-
nal, que não admittindo, por sua estreiteza, tanta co-
pia, a venia por . algumas bocas que .deixão h uns 
jlhotes de pedras. Por este embaraço . se parou ha-

-y.~ndo .~!I.l.da do ppt[co _ n.1~is , de meia_ lego~, para po_-
l'fot; Ultram. V. 7· 2·2 
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'der · reconhecer a parte . que désse ·passo menos av·en.,. 
turado ás balsas'; o que a inda contra o parecer· do 
Vaguiano, se achou em a oriental, bem que muito 
t-rabalhoso pelo secco do -rio : e sobrevindo pela tar-
de huma forte chuv-a, qúe durou to.da a noite, não 
se-pôde avançar nada mais oéste dia. · 

.Thermom .•.•• ro3 L A's z da tarde, vento N.N.E. 
forte 1 e nuvens. · . 

. . 
Dia 24. 

Levou a vanguarda a _ partida Po~tugueza: pa-
·ra fazer em o pequeno salro pela banda orientai 
algum cana! em que coubessem _as balsas , sç tirmi< 
buma· pedr~ grande que se vi·o movedi~a, e com 
duas espias; huma que tirava desde hum iJhote que 
est-á em fre.nte as enfiava ao cana-f, e· outra qúe as 
atràhia á margem opposta logo que se haviâo saf.:1do; 
da força da correnteza; empurradas pdos dois lados 
com a gente de todas ellas mettida na agua, ven-
cêrão· fel-izmente a ·primeira difficuldade~ ' · · 
. Esta difficultosa manobra fatigou extremamente· 
a gente, e seguindo-se tf9go outros máos passos, se 
l'esolveo dar-lhe descanço para que tomassem algum 
_alimento, e hum trago · lfe · agu-a-arclente, gue he o 
espírito com que em similhantes fachinas se corro-
barão. · ' 

_ Os commissarios, e offici:aes fôr-ão peTa pedre-
gosa, e resveladiça . marge[_1~1, em que houverão al;_ 
gumas cabidas; e o terren(} em que se acampou foi 
dos mais incommcdos, pelo agudo e desigl:lal das 
grandes pedras que ha viân, as quaes serviâo de me-
zas, cadeiras e camas; supprindo em lugar de estacas 
(jl:le se na o podião cra.v.ar,. para sustentar · hum~s ~a-
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t:~;s ~ que metidas ·nas córdas das barracas: as sêgtl'- . 
!a vão. 

Thermotn ••••• I03 3· Desde as I I ' até ás 4 da tar-
de, vento N.N.E. forte, e nuvens partidas. · 

Dias 2) , 26 e 27. 

Enviou~se por terra gente , que seguindo !. 
·costa oriental t~tonhec;:esse o salto grande, cujo· rui-
do se ouvia, e visse por onde poderiâo passar as ca• 
noas. Esta volto~! ao anoitecer com a noticia de que 
a grande altura do_ p:uedão por onde se despenhão 
.as aguas , e a rapidez com que depois de precipita· 
das, corriâo estas reduzidas a hum canal lÍ:1llito es-
!reito, nao permi~tia em maneira alguma podellas 
passar, nem por terra se poderia conseguir por a-
C]Uella banda, pela ·distancia, e desigualdade das pe·· 
nhas que a com pun hão. 

A mesma difficuldade se julgava houvesse pela. 
banda occidental, segundo o que desde· a opposta 
se podia descobrir. Nesta incerteza se chamou o 
Vaquianno, e perguntado de novo se ratificou em 
']Ue havia passado pelo outro lado, .estando cresci-
do o rio , e com canoas pequenas, o que faltava em 
as circumtancias; á vi sta disto para tornar as medi-
das conven ientes, resolvêrão os commissarios que os 
dois .geografos, fossem pela banda oriental levantan-
do o plan0, e que pela occid ental, fo ssem em ca-
noas mais ligeiras, o astronomo H espanhol, e o ca-
pitão de av~nrureiros, a examinar se por ella se 

. , poderia lograr o intento de passa lias. 
Executando-o 9 dia seguinte em sua volta con-

firm árão os primeiros, com sua relalão e planos, ~ 
impossib il idade de hir por alli; porém os segundos 
vírao que p~la ba·nda occidenta1, podiâo chegar as 

. 22 * 



- ·171.2..... " 

can0as , at~ .pQucõ mllis -abaixo do primeiro de!:pen~o 
diis aguas, e que suspendidas por alli se podião arrastar 
até entrarem outra vez no rio; com cuja noticia se deter-
;pínon desf";;Jzer- algumas ·oalsas, e·apres,tar .canoas sol-
tas, erp que fossem os viveres necessarios para hum me~.1 
e os officiaes que por seus destinos devião ter_pa-fte 
na demarcação, como cirurgião:...,_ ~ C5JE~H:ã.cvHespa
nhol, assistissem c<?rporal, e espiritualmente aos en- -
.fermos· que podessem haver; ficando ao pé dó salto 
os commandantes das tropas da escolta, para o go-
verno dos que fica vão, e poder enviar os soccorros 
que se pedissem. Entre os soldados e os Indios, se 
escolheo a gente melhor., e de mais força, em nu.-
mero de quarenta de cada nação,. dist-ribuídos em 
nove canoas Portuguezas, e dez Hespan ho.Ja.s, das-
quaes a maior se destinou para levar os instrumentos 
.de observação,. e quarto de c.ircu.Jo., que pedia sum-
.mo cu.idado pot: sua delicadeza, cujo pé· por seu des-
medido tamanho fazia o maior embaraço; porêrn ac-
commodou-se o melhor que p6de _ser. Para poder-se 
diminuir mais a carga e criados,: acordáFao os doiS: 
commissarios comer Juntos em h urna só mesa, qhle-· 
se daria alternativ.amen.t:e pelos dois, levando. o c.ui-
dad.o _de lia o qúe fosse na vanguarda .. 
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OBSERVAÇÕES. 

DIA 2'j DE FEVEREIRO. 

Eftrellas. .Alturas meridiõnaes apparente:r~ 

)!. De Castor. 40. I4' 6'' 270 ro' o3'r · 
k. Seg.e de PoHux. 45' 5'3 34 I 
R. do Cio menor. 54 O) I7 ) 
a. Procyon. 57 00 37 3I 

Meia entre ás 4 observações Z7° to' _ ro''. 

Thernwr~ .•... :w34~ .á huma do dia calma, e al-
gumas nuvens· partidas-. · 

Dia 26 Therrnom. IÔ34· A's 12 do dia. calma,. ~
horizontes carregados:. 

Dia 27 Thermom .. 1030. A's 2 da. tarde., ventq 
N.N.E~ brando, e nuvens soltas. 

Dia ·:c.8: •. 

Levou a vanguard·a a· partída Hespanhofa ; saJ.t 
JJírão as canoas acompanhadas das baJ:sas, que paso; · 
sárao do modo ordinario a eorrente· immed·iata. Se--
guirao-se- logo· mitras ma-is violentas, 0nde- a primei-
:ra balsa Hespanhola que entrou· nella. foi· rechassada 
da corrente com tanto ímpeto, que dezeseis homens: 
metidos na agua., e emprega-ndo toda a sua - força 
FJao a podíao deter. Como faltava outra terceira,. 
ainda qne mais rapida e perigosa, que as a-nteceden--
tes; por-nao empenha-las, e expô-las , a a·lguma d-esgra--
ça, se resol-veo q-ue voltassem as balsas, e que ficas .. -
se:m na boca do. rio Yaboti ,, onde pod'erião. tet al~ 

/' 
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gu1;11 soccÓrro de peixe. Os commissarios, e offidaeg 
fôrão por terra a.ré passar a segunda corrente, em que 
tÓrnárão as canoas, e nellas . com espias, e gente 
metfida na agua , se venceo a terceira que faz seu 
pequeno salto. Volta o rio . de S.E. a E., e nesta di-
recção atravessámos para tomar o canal, que corre 
éfrrimado á banda septentrional da grande caixa, que 
nas crescentes octupa o rio, que na estação presente 
estava reduzido a hu·ma calha de dezenove toezas de 
largo com corrente violentissima. Logo que chegá-
mos á outra parte do canal, s·e lançou a geme em 

· terra ., e çom os maiores cabos tira vão as canoas, se-
gurando-as todo o possível á margem; em que da vão 
11âo pequeno trabalho as frequeátes pontas salien.. 
tes pela rapidez da agua .nellas, e os remoinhos; que 
~endo repetidos no nieío alcan~ávão a ellas, e só se 
. evita vão com grande cuidado, e contínua fadiga · de 
gente. Ainda que reduzido o rio a canal, volta a E. 
lJUm quarto N .E. , reçebendo pela banda me r idio_., 
·nal hum cano de agua, que sahe da montanha im-
mediara, e corre sobre as pedras, passado o qual se 
dirige a N.N.E., e neste rumo na· distancia de tres 
CjUartos de legoa donde sahimos, se parou em hu-
ma enseadinha, cuja ribancei1;a .he de terra, em que 
desagtÍa hum arroio, que por. ser muito curto tião 
possuía aguas , e só as verte qqando chove , como 
succedeo nesta tarde. que não cessou até entrar a noi-
te. O canal que até este lugar corre encaichonado., 
se fórma de .dois paredões de pedras negras duríssi-
mas de differerites tamanhos, e figuras desunidas ·en-
tre ·si, e so fortemente tirmes na terra, e muito pro-
fundas. 

' Entre a margem do rio, e a montanha, fica 
_pela banda oriental hum espaço de diffcrente largu-
ra, por onde nas grandes cresce,ntes correm tambem 
as aguas redundantes, cujo chão ainda que semeado cle 



~I7'5....-

de'a1gumas pedras menores, h e de lages, que' o tazem 
menos aspero que na occidental, em que a serrania 
está mais pegada ao canal, até o fim do despenho 
das aguas, desde onde começa a separar-se por esta' 
banda, ao passo que se ch.ega pela opposta. 

Thermorn ••••• 103 I. A' h uma do dia com calm,a j 
e nuvens. 

Dia I , 2 , 3 de Mar_ço. 

Logo . que amanheceo fomos pela pedregosa• 
margem reconhecer o passo por onde se havião su~ 
bir as cano'as, que era hum recanto distante d'on-
de havíamos acampado como de 100 toezas ,· em o 
qual a margem não era de pedras unidas, como se-
gue para cima , senão que estas esta vão naturalmen_.· 
te quarteadas, e hum pouco superficiaes; o que fa~ · 
cilitou o poder mover -h umas com pés de cabra; 
alavancas e picaretas, e com sua exrrac~ão dar lugar 
a separar as outras de modo; que ficou o passo in-
teiramente desembaraçado. Em quanto huma parte 
da gente s~ empregava nesta obra , se occupou ou-
tra em cortar arvores, e fazer htíma picada larga., 
CJLte , estivada de troncos facilitasse o progresso das 
canoas. Concluídos . estes preparativos se trouxe ao 
porto a mais ligeira canoa que descarregada, e for-
temente arada a hum cabo puxárão por ella 30 ho-
mens' e oito pegados aos lados a empurrárâo feliz . 
e . brevissimamente: com a mesma facilidade e modo, 
ajuntando-}'hes mais gente nas maiores, se suspendê-
ráo neste, e. no seguüúe dia, todas as canoas a dis-
tancia de 23 toezas, 'i pés, e 9· polleg:1das, que me• 
diava entre o nível da agua do canal, e de lhuma la.;. 
goinha onde se deitárão. . · 
· A altura , perpepdicul9r do· terr~no era de 5 toe=-: 

' 
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z:1s, ) pés e 4 pollegadas, e a sua inclinação no prin·. 
cipio he quasi perpendicular, por cuja causa, e no 
restante, diminuía hum pé, e huma polegada : cus-
t.1va ·não pouco trabalho ~ suspendellas; porêrn de- . 
pois se fez guasi insensi~el. Finilmente ~_e deu com-
rriuniq1ção desra primeira lagoinha--á out'ra immedia-
ta·' rebaixando' o terreno ' por espaço como de 5 toe-
22S, e abrio, e estivou hum cari1inho para gue s-us-
pendidas passassem as canoas desta á outra terceira 
lagôa, e o mesmo se fez para gue dc:_sta podessem 

- entrar no rio; sendo os dois espaços que fazião estas 
divisóes' com cuna di.fferença , . iguaes· ;:10 primeiro) 

·ainda gue mais aitos. ·Estas 3 lagoi·rihas, eomra mui-
to pouco maior, que está , no lado encostado á mon-
·tanba fizemos juizo' que se .forma vão das agua~' que 
depois das crescentes fica vão estancadas, e gue não 
se recoúhecerião durante o -tempo destas; porque os 
signaes .do cisco · e ramos·, que se vião ·nas arvores, 
mostravão que nas grandes subião as aguas mais de 
l1uma toeza, sobre o terreno em que estavamos; ·e 
·Comm_unicando-se as do rio á immediata, e destà suc-
cessivamente ás dé mais, as verterá a ultima ,pelo 
camiúho que se abria para as canoas, do que havião 
alguns vestígios. . · 

O tempo que foi .preciso deter-nos para aquelles 
trabalhos, deu Jogar a poder vêr attentamente o sal-
to; e examinar geometricamente SllfiS dimen~Ões, e 
para · dar alguma idéa ordenada delle, o -tomamos 
pela parte superior. . 
. · .o rio que an}es do salto te~ h uma largura , 
cons1deravel, q·ue nao houve c:ornmod1dade de medir, 
tem pela banda oriental, a_ ql,le está immediata a 
montanha, e da qual logo começa a desvia r-se, hum 
arrecife; desde o_ gual a maior copia de aguas cor-
re inclinada coin violencia ao cachão ern gue . a bre-
ve espaso se despenha; Alguma po_rçã_o se escapa ao 
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'tá.cfo·· oriêntal' e formando r·res ilhotes de pedra cahe 
seguidamente, e sem salto por ou.tras tantas bocas 
no mesmo canal. Pela banda occidental em que a 
serra está ·mais separada , se esparze sem tocar no · 
arrecife, que não o alcan~a h uma gr·ande quantidade, · 
CJUe não de hum golpe, mas successivamente se v·ai -
desgalhando pelo paredão, em as direcções de N.N. -
E. e de N., e por mais de hum qu<>rto de legoa fór-
ma hum continuado despenho, que no fim se enter- : 

' r.ompe com .quatro pequenas intermissões, que dão · 
lugar a outras tantas cascadas separadas entre si 
p01: alguns picachos que se levantão sobre o mesmo pa-
n~dão. O espaço quê compr.ehende o despenho desde 
o seu principio -até o fim da ultima cascata; he de · 
12.86 toezas; 5 pés, e não tem duvida que quando 
o rio está mais cresaido, passará de meia legoa es-

. tendendo-se muito mais abaixo as aguas precipita·das; 
e como então subírão mais as do canal, será tambem · 
menos a altura do salto. A que se media sobre o ni-
vd actual 'que tinhão, foi de 5 toezas , e tres pés, 
em o paredão occidental, e de 3 toezas, e quatro 
pés opposto; não se pode medir o' principal do meio 
do rio; por,êm se ·julgou menor qilt! este ultimo. S.e-
gundo todos os signaes' as crescentes grandes en-
chem . as aguas a larga caixa da banda oriental, 
que neste t•empo estava secca, c então se vertêrã0 
formando tambem salto ·_ por esta . parte, senão he q.ue 
se ajuntará tanta copia dellas no canal que sua ele-
váção igu.ale, ou supére a . elo me~mo pared.ão ori-
ental. A largura do canal defronte d'onde se sus-
pendêrao as canoas, era ele I 7 toezas , e mais acima 
em sua maior estreiteza de 10 toezas, e 3 pes. Os 
dois paredões que feixão o rio' sao de h uma con-
tinuada pedra negra duríssima. O do oriental cort:-J-
do . a prumo, de macio que entre sua borda supeiÍQr 

· e a agi.1a não permitte ~e m;wten.há p~dra alguma miuda: 
Not. Ultrarn. V. 7.~ -23 
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· Pdo occidentai · tem pouca ohliqu,idade coi:u -
picos sali'entes, e algumas pedras menores, .pelas 
quAeS precipitada a agua fórma cascatas sem arco. 
A percussão que padecem' as aguas no tumultuoso cho-
q~e com as pedras desiguaes, e pontas eminentes · 
por onde se despenha, produzem hum descompa·ssado 
porêm vivo ruido, que levado do ve-nto, ·se percebe 
a mais de huma 1egoa de distancia, e faz hum a espum·a 
densa, que resaltando ao ar se enéarece á propO.r-
çao que se distanda do seuz· principio, e refringindo-
se aella os raios de luz ap-resenta á vista desordena-
dame-nt';!, sem figura regular, ·e não em todas as par- · 
tes, nem consta-ntemente nas mesmas, senao em ·dif:.. 
ferentes espaços e temp:os , as côres. azul , verde e a-..: 
ma rei la J q·ue se vírão g:uando estando o sol no meio. 
dia, feriâo qll'as,i perpendicularmente seus raios, e 
ao entrar este astro só se distinguia' o a marello em· 
poucas partes.. 

As chispinhas de agua qué resaitavâO' ao lado 
()pposto, a distancia de 14a I) toezas, fórmão htl.-
ma chuv-inha miuda qne comprehende w _do o espaço 
das casca tas, sobre as cjuaes ', e mais pa rticul'a rmen..: 
te em o meio do r-io, Ot'làe se despenha · a maior co-
pia de :1guas, se vê hmna co,l-urnna de• ·figura de 
{Llmo, e clar.idad.e de nuvem, gue ~e eleva perpen• 
clitu·larmente á aLtura como de humã toeza , . a 
qual n_ao h ~ mnstante, mas vada em d·emid'?de e· 
t-aman.ho; porêm disringtLe-se· de distancia. A rapi~ 
clez com que depois de precipitadas as ag11as correm 
u-nidas no e~trl'i-t) canat que temos dito, he tão 
grande, g:ue arreb-ata insensivetmente a vista- qwe as 
segue, e só se interro-mpe pél·os vortices, e intu-
n1escencias- que repent inamente se 1-evantã-e, e com a 
mesma celeridade se desvanec-em, dei·xan'do d-epois 
de serenada a ondul'aç--ao, lmm espaço ta0 lizo, que· 
parece não. ha v~r alli tal conente reg_tdar •. Desde o 
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meio daquelle dilatado espaço~ se estende a vista· pa• 
ra o principio do salto, e fim das_ cascatas, e da• 
<:}Uelle buliç-o_so jogo . das brancas espumas, tintura· 
das em partes das vari<Js côres, e mais circupstancia-
das do que se tem râerido, apresentão hurr{ especta· 
çulo tão agradavel, que ao primeiro aspecto embar-
ga toda a atten~ao. - • 

OBSERVAÇÕES. 

) . 
DIA 3 DE MARÇO, AO" PE' DO SALTO GRANDE. 

EstreliM. Alturps nw<idionae! oppa-rentes. Latitudes, 

r. De PoHux •• • • 4-6'0 !6' 21" "2.70 9' 29~! 

B. Do Cão menor • 54 o6 04 18 
'a .. Procyon. _. 57 OI 32. 36 
B. De Cancer. 52 56 '47 3Z 

Meia entre as quCitro observa·ções · 27° 9' z·cj'' 

Thermom •..•. 1033 ;. A's 2 da tarde yento, e tem-
po coberto. 

Dia '4· 

Lev01:1 a "Vànguarda a p~Ttida Portugueza ; e s·e 
·-começou a navegar a primei'ra lagoa, e superado o 
passo ~e comrbunicação que s'e l'he cleu com a imme-
,diata., se continuou ao segund-o\ o qual ignàlrnernre 
-t!)Ue-' O. tercei.ro, se vencêrão ' suspendendo, e atraSt'3<Ó• 
do as canoas até. que .postas no . l·argo de aguas re· 
dundaJates 'Ô'O rio ·, gue correm· a Ôe-spenhaT-Se peJas 
ca:scata.s, ·poderão ·navegar _encostando-as o po.ssivd, 

. 23 ... 
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a· margem occidental para qúé alguma' corrente 'in· 
vencivel não as arrebatas_se ao despenhadeiro; em ci-
ma, e a .par do qual navegámos. As aguas que pot• 
aquella parte ha vião, erão tão poucas , e as pedras 
tantas , e rão repetidas, com arrecifes , e correntes 
continuaqas, que com propriedade se podia -d-irz-rr, 
que as canoas levadas pela gente .mettida dentro d'a.-
gua navegavão por tei-ra. · 

· O rio corre a· N., e volta a N.N.E. ainda du-
rante o mesmo salto; passado o qual faz huma pon-
ta da parte do oriente em que de E.N.E., volta a: 
E. hum quarto S.E., e depois a S.E. hum quarro 
E., , em cuja direcção fica pela occid.ental a boca do 
arroio Itayoá , passado. o qual se parou h a vendo. a o-
dado liUma leg,oa; porque com _o .. conrinuado traba-
lho 'estava a genre muito fatigada, e molestada dos 
mosquitos que se setHfrão fonemenre este dia, em 
~ue se vio não podíamos chegar . ao P~pi·ri., coma 
havia dito o Vaguiano, que o fariamos em o mesmo 
que. sahissemos do s~ lco. 

Thermom .•. ~ · · 1032 {. A' lmma do di-a, vento · N .. 
ftoxo, tempo claro,_ e mormaço. 

Levou a vanguarda il' partida Hespanhola , e 
seguimos a mesma costa occidental em que nos ~
.cha vamos,. e voltando a S.S.E., a que C0He o rio, 
em· cuja .dirécção. ficão dois pequenos ar.recifes im-
media tos hum ao. outro., d:eixámos. dois canos de 
agua que cahião precip.itados por entre penhf!s, os 

. quaes jutgámos. serem da cl1U.\!a forte, qu.e havia. ca-
11ido a noite antecedente. 

,. Não derâo curta fadiga as muitqs pedras, e p0u-
'· ca , agua qu.e. tin.ha. o .rio 'ltJe voLta a E.S.E,., e nes-: 
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ta . dir.e~Çaô tem artecife ~-· que terrnÍna e'rn' 1nnn,a pe~ 
qu'ena ilha ·.de p'edra, e sararidiz encostada á mar.: 
gem septentrional , a qual se cobre co,tn' a·s erescen-t 
tes, e detraz desta na distancia de dois terços de .le-
goa do .[tayoá, ·está· a boca de hum rio quê ·só se · 
pode vêr de pois de montada a ponra da ilha, o qual 
disse o Vaquiano era o Pepiri que buscavarnos. Os 
comrnissarios o fizerão vir á sua presença, e juntos 
os mais officiaes das duas nações, se lhes perguntou 
CJUe rio era aquelle? respondeo de novo que o "Pepi-
ri; e que · com este nome · o havia conhecido em a 
viagem que alguns annos antes fez com os do seu 
·povo, ao lugar qae chama vãO' a Espia. , 

Neste tempo trazia o dito rio tão pouca, agua 
que mostrava dar muito cuna navegação; e sa,bendo-
se por outras noticias •qu·e ·o 1Pepiri tinha ' hum arre-" 
cife perto de sua boca, · fôráo os commissarios, ·e 
~stronomo de Portugal reconhece-lo, e se aclíou a 
meia legoa della. Sem embargo disto, vendo que 
não , se havia chegado á ladtude em que o mappa 
das cortes s_itua o Pepiri, e que ·tão pouco se con..: 
fo_rmava a _posiçâo daquelle em que nos achava mos, 
que estava antes do Urugay-puyá, que desagua pe-
la banda opposta, ·quanl}o naguelle se fi gura-- d·epois; 
para ratificar este mappa,_ e depor qualq-uer gene ro' de 
duvida que contra ·o testemunho do .Vaquiano potiia 
suscitar, o qual era só (ainda que tambetn era . eJle 
o unico não só entre os presetftes, mas tambern em 
todos ; os povos de missões ; -que o podesse daí" por 
não haver ficado já outro· Indio que houvesse nave.:. 
gado acima do salto), e que podia estar tra~cordado 
por haver passado bastantes annos, depois .. q·u'e' 0 :m-
.dou huma "' s<) vez, resol vêrão os dois commissa'rios 
l1 ir ao seguinte dia rio ac.ima, e que se ·Ievarita,sse o 
.plano desta parte, para que a confrontação · àas no-
.t.icias que da v a de ant~mão dos riQs A pitereby l · e 
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tTrúgay~púd até onde dizia haver cl1egado; com a 
verdadeira si·t·uação delles nos assegurasse do seu ço• 
nbeciment:<t> e-,prat·ica. ,.. , " ,. 

~h€rmom .-••.•• Ib29. A' huma do dia_, vento N. 
·temJpo· éhu:Vbso. ' 

Dia 6 • 

. ··partfrão, o~- com missa rios, astronomos, e geo• 
grafos das dua.s nações nas canoas .'descarregadas, e 
na distancia cie pouco menos . de .hum quarto de Je ... 
goa, em a dirécção de N.E., a que corre o rio lhe 
~ntra pela banda oriental hum arroio innorninado, 
passado o qu~1l ha huma corrente forte com peque-
rio arrecife s e ·pouco ··mais. -acima ao rumo de N.E. 
hur;n quarto N., outra igual tambem com arrecife, 
~ muito pouca agua , e em o mesmo , da· banda oc.ci-
Çental entra huma canháda, Volta o rio de novo a 
E.N.E., d'onde se inclina a S.E. hum quarto E. -, 
e nesta direcção tem outro arrecife · de hum 'quarto 
~e kgoa . de _comprido com muito pouca agua, que 
se passou do modo ordinario com a gente por den .. 
. tro della, onde além dos cortantes fios das pedras 
(jUe lastima vão os pés; molestavão summamente os 
mos-quitos de variàs especies, que em mulridão ·a-
commettião os corpos nús. No meio deste -arrecife 
~e vê huma ilha pequena de pedras cobertas de sa-
randiz, e passa·da ella entra pela banda occidenta.l 
na distancia de · legoá e hum quarto do Pepiri, 11llrn 
-ri'o hão grande., ao qual dJ;:nnou o Vaquiano Apite-
.rebi. Passado o arrecife volta o .rio com pouca cor-
rente a S.S.E., em que · pela mesma banda lhe ern-
tra .Jmma canhada, e inclinando-se de n0vo ,a E., 
faz -hüma pequena corrénte, ~ ·gual seguem_, posta~!! 
!lO meio grandes p.edras , que ... kvant,ada~ hur:nas 
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f6ra da ag.ua, - e outras, aind~ 9ne càber'tas_, rÍmitt> 
_sup~;ficiaes , de sorte que por . a~ bo~ os l_ados se da.;~ 
v·a p .em fundo em· que. se petdJ·a pe; e Já em secco 
que topa vão as canoas, e assim se foL buscando pas-
so para fugir do irnpeto do canal, que corre rapi-
d-issimamente encostado á ribanceira meridional. Se· 
gue o rio sua volta a N.E., e N.E. hum quart~ N:·, 
e em o .principio desta· direcção a ·distancia de perto 
de duas legoas e terço do Pepiri -, entra pela band'l. 
oriental hum rio grande que disse o /v aquiano era 
o Urugay-pitá termo dó seu' conhecimento. Entrá-
mos . por elle hum pedaço por vêr se a côr das suas 
aguas convinha com seu nome J ·que quer dizer Uru-
gay vermelho, e se achou que - tfravão alguma cou..:: 
sa a '·esta · côr. · · . · 

A largura de l-I e, · que se medi o a mui·to pouca 
rlista ncia ,d·a ·!'ua boca , h e de 49 toezas, .e -4 pes , e 
s-eu fundo de 6, J r ,• l2, 14, ·e· r6 pés de rei, e na-
veg!·ido per ~o de -m·eia legoa collserva o f~nido _de r 2 ~ 
em que não tem parte às agtras do grande U ru&ay ~ · 
que por estar tão bai'xo, não podião ' c0rúer a~ d-o-
Pitá, que he o maior rio que encontrámos d~:;sde S.: 
Xavier; · ·" 

Cootinttámos . a navegação - para cima de nosso-
rio ·, que ao mesmo rumo ·rem outro a:rrecife, -que' 
OCcupa torJ-a a sua largura, e d'epois del!e ·}he eBtra 
pela banda opposta hum arroio, e· pouco mais áci-
tl)a na direcção de E.N.K, outro a que segt'le no. 
va correnre rapida com arrecife; pàssada a qual pa-
dmos aqueHa no·ite na banda orienral havendo an,;.. 
dado perto de 3 legoas. Não distaRte deste segnndo 
arrecife, se achou encostado á ribanceira hu-m pil-
lão velho, que- pelo seli feitio conhecêr·ão os Pà·ulis~ 
tas ser de seus compfltrio;tas, qne o deixarii'Ío crn a-F-
guma das suas viagens í e incursões que faziâo a--os; 
.lndios por -esta• p:ute ,_ on.dc se- v·io taml;fenl hum-·pe-
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--~ueho , roçado de muitos ·annos, que se attdbuio aos 
mesmos.- ~ , : . 
< • _As màrgens e fundo __ do rio, são de. pedra maior 

par.te cbm ribàriceira alta, e montanha a hum e ou- -
tro lado, menos .elevada· gue as medições do · salto, 
e ·sempre coberta .de arvdres. -

( . 
.Thermom ~· ••. 1029. A' huma do dia, vento N.N. 
· E. claro, e muito .grande mormaço. , 

Dia 7· 
. . -

Continuámos para diante, seguindo o rumo de 
E.N :E., em que a cabida da lomba entra pela mcs·, 
ma banda septentrional hum arroio, e voltando O· 
r.io a . S.K hum quarto E. recebe pela opposta outro. 
Segue' a S. hum quarto ~, e ttes~a di~:ec9ãCi>, a pou-"l 
co - ma~s de meia legoa se encontra h'pma ilha pe-
quena~- e alta de pedra, passada a ,qual se vio hum 
gr-ande salto, que fizemos juiz.o t~vesse hum a toeza 
de altura , fermando. degráos . por onde se despenha-
va impetuosamente' . a agua embaraçava passar .a• 
diante. Parárnos defronte da ilha, e se enviou huma. 
canoa pequena para àe mais perto .examinar o salro, 
com ordem de que se por algum lado o podesse pas-
sar, contiouasse navegando até dar volta a_ h uma 
ponta qual se divisava dista me, e se registasse ' se 
pela banda occidental entrava· algum rio, que se con-
formasse melhor com o mappa das cortes. Acompa-
nhárão a esta até o pé ·do salto alguns .officiaes} que 
disserão era . preciso ·para poder scguit~ a navegação 
fazer h uma manobra de· arrastar canoas, ~emelhante 
á-que 3e .havia feito no salto grande, nem a·-gente 
da pequena canoa, gue andou p--or terra hum peda~ 
ço, achou rio algum. A' vista qeste .estorvo, e não 
d;wdo .os variçs arroios pequenos, qu.e tão repetidos 

\ 

\ 



<;ntravão por-aquella banda, esperança de que hou.ves~ 
se tão immediato rio grande, chamárâo os commis~ 
sarios os astronomos, e geografos das duas naçóes, e 
juntos todos, propoz o de S. M. C. ®S motivos que havia 
tido para fazer a diligencia gue s~ havia praticado, 
e recear podesse não ser o Pepiri o gue havia . dito 
o Vaguianó; assim por não acommodar-se sua lati-
tude, e posição com a que .. Jhe dá o citado mappa, 
como porque ldcpois -de tantos annos podia aquclle 
e~tar esquecido do terreno e rios. Expostas assim as 
razoes) . gue depois de feito o exame lhe fizerão de-
por a duvida, as quaes estribavão na asseveração 
do · dito Vaquiano, gue em o mez de novembro do 
anno de I7)7 lhe havia dito, e assegurado em o 
povo de S. Xavier; que não só havia estado em o 
Pepiri {ao qual se chegaria ao mesmo · dia que _ se sa-
lüsse dO salt-o grande' do Urugay, o que tamhem ha-
via repetid~ varías vezes em o curso da viagem), se_;; 
não que havia passado mais adiante, e assegurando 
agora que só havia chegado ao Urugay-pitá, se con-
vencia que ficava atraz o rio que elle havia conheci-
do com o 'nome_ de Pepiri, nem po~ia ser outro que 
o que havia designado; porque este era o unico a 
,que se podia chegar ~o mesmo dia, que se sahisse 
do salto'; e como por outra parte as notic~as que 
deu dos outros dois rios Apiterabi e Urugay-pitá, 
que conhecia se achavâo conformes á sua verdadeira 
situação, se vio que lhe n~o ha'vião dorniido as es-
pecies; fóra disto . a sua verdade se acha v a compro-
v.ada com os outros mappac; ' impressos, e com al-
guns manuscriptos feiws pelos Indios, em ps tem-_, - ... 
pos que navegavao ror esta parte' nos q-uaes poem 
o Urugay-pitá depois do Pepiri, perto de cuja boca 
se havia achado o arrecife, que por noticia se sabia 
tinha este, e concluio dizendo: que senão -obstante 

. csta_s razões ficava algum receio ou duvidq., ou oc~ 
Not. Ultram. V. 7·" . 24 

,.. 
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corr-ia á alguem outr; dilige~éia " que podesse dar, 
se ·era -p0ssivel, mais segurança na determinação do 

- r~o, a propozesse, pois estava mos em tempo de po-
d.el1a executar. Conv·ierão todos em qae rü1o havia 
quvida alguma de gue era aquelle o Pepi-ri ;, ·o gua1 
sempre era rio consideravel, ainda que neste tempo· 
lhe víssemos poucas aguas, as quaes igualmente se. 
v,ião no mesmo U rugay; e. com este acor.do se re-
solveo voltar ao mesmo açampamento, onde chegá-
mos ás .4 horàs de navega çáo par a baixo , havendo 
passado não sem risco, porêm sem desgraça, os ár-
recifes, _pelo ll,'leio de seus cana.es; nos quaes com al,__ 
gum vemo pela proa) se leva ma vão furiosas ondas,. 
(_}Ue mettendo repetidos golpes de agua nas canoas, . 

. nos molhárão a todos; e acabados de chegar, cahio-
huma fone chuva, que durou até perto da noite •. 

Dia 8 e seguintes até r4. 
_Certificados. todos de que o rio em cnj'a boca 

estavamos era o Pepiri , ~e fez e firmou o acto de 
recoHhecimento seguinte·. _ 

Os · com missa rios da segm1da partida de demar-. 
cação, José · Femandes Pinto .Aip9im por parte de 
S. M., F., e D. Fran.cisco Arguedas por S. M. C., 
«;>.u:vido o parecer unanime dos astronomos, geogra-
fos, e officiaes das duas nações, -gue por força das: 
razões e:x:postas í1a juma antecedente, ~ da asseve-
raç.ão d.9 Indio Vaqui.an0, Frand.sco Xavier Arira-
pi, sargento do seu povo' de S •. Xavier, cujos ·co-
nhecimentos, e. noticias des.tes rios,. se comprovcUc 
com a conformidade que se achou entre as que del.-
les da:v·a, ~ sua verdadeira si-tuação, disser-ãEf' não. 
lhes ficava a menor duvid·a- de gue· er.a o l?epiri, o, -
r io que o dito Vaquiano signalnva ,_ e em cuja- boca,. 
~sta v.ão 'IC.am padas -as duas p·anidas ; declaramos: 
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"JUe reconhecemos · este pelo- rio Pe.piri determinai!~ 
no artigo quinto do tratado dos 1· mites, pór fron• 
_teira dos domínios de Suas Magestades F. e C., e 
em sua consequenci~, que a demarcação c·omeçad.à. 

·em povo de S. Xavier, e seguido aguas acima do 
Urugay até á boca deste, deve continuar seguindo 
seu cur~o até suas cabeceiras, sem embargo -de não 
achar-se sua dfectiva posição, conforme ao gue lhe 
dá o/ mappa da demar~ação dado pelas duas cortes; 
não devendo, segundo a declara ção a~signada ao re· 
verso delle pdos dois Excellentissimos Senhores Ple• 
nipotenciarios D. José de Carvaja·l e Lencastre; e Ç> 
Visconde D. Thomaz da Silva Telles, attender-se 
ao dito mappa senão em quanto este· se achasse con-
forme ao tratado; e para gue em todo o tempo1 

conste este acro de reconheci menta, e li ndciro da di-
yisâo de termos )izçmos a seguinte declaração, fir"' 
mada por rodos acima referidos. Boca do tio Pepi-
ri .8 de Março de I7)9· 

O rio Pepiri, a quem tambem chamao Peguiri,. 
cuja significação he rio de · Piabaz, e se accommoda 
melhor com as gue nelle se aéhão, com tudo sem-

-pre lhé conservamos o primeiro por mais suave á• 
pmnunciação, e para o contra-distinguir de outrcr 
Peguiri, que pela banda oriental âesagua no Paraná,, 
acima do salto ,grande; sendo aquclle o primeiro rio· 

. notavel, ou gu€ se possa chamar caudaloso, gue 
igualmente entra no U rugay pela banda septentrio-
nal, acima do salto grande deste; convindo a de-
marcação gue por elle se faz, com a gue fez a ter- ' 
ceira part.ida pelo rio Gatimim, em que a ambas• 
de lindeira o primeiro rio caudaloso, que acima do 
seu salto desaguã no Paraná, e Prugay; e a-.i:nd;r: 
que este de quem só dista o /Pepiri pouco ma·~s ~e 
lmma legoa, seja huma marca natural das ma1s vl-' 
siyeis, e perdu·ra.vei.s par<~: reconhecer em todo o tem-· 

. 24 * 
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po este rio, como tambem o he, quan.do o Um· 
gay está baixo, a ilha immediata á sua boca, com-
tudo por ser hum . ponto dos m_ais prin_cipaes da 
·nossa divisão, se parou nella para fazer algumas ob-_ 
servações de longitude, e latitude com que poder 
com maior exacção, e segurança, determinar sua 
fOSição; e em huma ponta que a margem ~riental 
fórma com a septentrional do U rugay, em que de-
sagua, e pertence, segundo a demarcação, ao' do-
mínio de Portugal , se fez hum .desmonte de arvo-
res, deixando em o meio lnrrna só , da altura de q 
pés, -em que se poz huma Cruz, e em seus braços 
se gravárão os caracteres de R.F. anno de I759· 
Em quant<:> estas obras se fazião, se enviou h uma 
canoa ligeira , que subisse e reconhecesse a nave-
gaçao que dava o rio, e que se adiantasse quanto 
lhe fosse possível as suas cabeceiras·, para que com 
este pre~io conhecimento se podesse computar os 
viveres, · e ·tempo que se poderia gastar em sua con-
clusão. Voltqu esta com a noticia·, de que, acima 
de huma l~goa não se podia navegar o rio; porque 
ainda que depois do primeiro arrecife, a que havia-
mos' chegado se emrava em fundo bas tanre, :sem-
pre a curto e~paço se chegava a outros de tão pouca 
agua, que sem embargo de hír descarregada, e ser 
tão pequerla esta ~noa náD os- pôde. passar, fazen-
do-se preciso deixalla, e seguir a pé por dentro do 
rio até onde este se estreitava, pela unjão de duas 
pontas de montes, que forruavão lmm salto grande,. 

· cujas margens de pe nhas altas, e lizas não se' po-
di.ão suhir. Com estas noticias resólvêrão Gs com-
missari0s enviar por terra a partida, que .previne o . 
artigO' I!I. das inst1·ucç_óes particulares; ,e assim se 
despachou desde o lugar d 'onde senão podia na-
vegar o ~epiri, com ordem de que esta reconheces• 
~e o curso delle (se podesse) até á su1t cabeceira) e 
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Ófigetri que não parecia estar -muito distante, e des~ 
ta pelo terreno mais alto, buscasse a origem do rio ' 
mais immediato . que corresse para ·o Iguasti. Para 
segurança deste exame, e da mesma partida, · se 
compoz esta por parte de-Portugal . do capitão de 
aventureiros, que h,ia por executor da· picada , e o 
geografo, ' quatorze . soldados Paulistas, e dezeseis 
Indios, e pela parte de Hespa nha, do geogra(o, o 
sãngrador, dez soldados, incluso hum cabo de es-
guadra , e dezeseis lndios para a carga, providos · 
todos ·de viveres para vinte · dias, os quaes havião 
conduzir os Indios ao hombro ; assim como os sol-
dados da guerra.., e cassa. 

Dia· r4. 

Pel 'a huma hora do dia, sahio da boca do Pe-
pm a partida que se destinou para buscar. sua· ori-
gem; e navegando em canoas até á paragem onde 
por não poderem·· passar estas se havia comeÇar a pi~ 
cada, acompanhados dos commiEsarios, e astrono-
mos, se começou a navegar a N.N.O., d'onde se-
gue o rio a o:N.O., e voltando pelos rumos inter- · 
meios até N.N.E., se estreita hum pouco, e se en-· 
contra a meia legoa da sua boca o primeiro arreei- · 
fe , que com algumas aguas que havia tomado das 
repetidas chuvas dos dias anteriores se passou ·, ainda 
que arrastando as canoas com muito trabalho. - ; 
· Até pouco antes de chegar a este arrecife, con- -
serva o Pepir.i a mesn;Ja largura de sua boca , com 
funcio de algumas pedras., e arêa tão miuda, que pa-
rece lodo; porêm sem cot:rente alguma; ' porque suas 
aguas estão est~ncadas pelas d.o Urugay. Depois se-
gue com seis ou oi.to pés de profu-n'didade; hum ca-
nál como de duas a tres toezas de largo, que se fór-
ma p0r entre huruas rgralldes pedras cobertas de a- -
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gua;; '~~e ~p:ntinuanclo a,té -á. r-iba-neeir,a· appa·recem fJ,. 
1p ç,l ~1Ja, ~ g·u~ sendo bastantemente baixa, ·segue 10 
peiJdente. das e-lendas montanhas que o cercão pelos 
d9is_l,ado$, Dei-xa ó rio depo)s huma ponta á banda 
nç:ci,Elent-al, pfl ssada a qual q]arga ·sua- madre., ·e na 
;Pit'ecç~o de N . .E. hum quarto· N., havendo andado 
l14ma leg<;>a ~·scassa, parárao as canoas perto de ou-
tro a;rrecife . d'onde . os commi.ssarios, e astronomos 
se voltárão <!O ~campi!ti1ento da 'boca çom todas as 
çan9a~; fi,cançlo vaquella parte os ,que ,l1a-vião comi .. 
;n.ua;r ~ abrir a pica\ia o dia .seguinte. 
_

1
• .Em qu<!ntQ. e$ta partida faz.ia a demarcação dG> 

Pepiri, até suas cabeceiras se -rnedio geometricamen-
te a largura de sua boca, que he 52 toezas, 5 pés, 
na.s duas pontas que fórma com o U rugay , e de 39 
toezas pouco mais dentro della. 
, No -esp~çd como de r6o ·roezas para ·cima, on-

de o canal será de duas, ou tr;es toe7;as de largo, 
t~m de ·r8 até 20 pés de profundidade, e para o 
l,ado or.f!ntal á qual se chega o dito canal, conser:. 
va . constantemente 6 rés quasi até á riba·nceira; e 

-pelo occidente tem 12, 7, 8 e I pés. Os signaes 
<]Ue na barranca se descobrem da altura a que sobem as 
aguas, nas crescentes dos dois rios , onde as dq U ru-
gay detendo as do Pepiri as fazem recuar, · mostr.ão 
<.]Ue este augmentará seu fundo mais de I 6 pés, e 
então a ilhir.a contigua á su~ boca, ctija largura de 
oriente a occidente, h e de 9 toezas e 3 pés, e sua; 
largura de N. a S., 7 roezas e 4 pés, .com piso d_e 
pedras cobertas de sarandizes, que se cobrirá de to-
dQ _, ou. quando mai~. apparecerão alguns ramos des-
!es. _Da _mesn;a. sorte se media a largura do -Urugay•. 
JUnto do Pepm , e se acho~1 de 24--3 roczas e 5 pés, 
e. a distancia de poucq mais de.-meia· legoa acima do 
salto, e como de 10 0 toc,z.as abaixo do primeiro ar-
recif~, qf;ll! egá p_é\$Sado o arroio Ita.y,oá, he .a lar~ · 



g-tl~a d·e 28:5' toeza:s-, e seu 'fundo; pãssa·ndo :r bat~' 
ranca occidental a opposra, de ~, 2 , 2 e ~, 6 , 6 + ,~ 
7,18, 20, ·6,9, u, 6 e 1 pés, de modó que seu 
maior. fundo no canal, que está quasi 'no meiô, e · 
nao hc largo, era de 20 pés, e o resranté muit0 ir-
regular , já sobindo, já abaixa-ndo sem ordem. Por 
esta _ Iarg_ura, e profundidade, que antes do salto 
tem o rio, se pode julgar o fundo que terá o ,caixão, 
oa canal a baixo· d'o. seu principio, ..onde se· reduz só a 
IO toezas, e 3 pés de l'argo,e tambem donde sua ~ râ.i ( 
pidez não permitte chegar-se canoa, e muito menos' 
metter-se sundareta. 

O dia 4 de Abril voltou a partida que foi a 
-aguas acima do Pepiri, fazendo a demarcaç:ão delle, 
e levantando seu pla·no, os quaes os geografos apre- , 
senrárão cada hwm a seu-commissario ,. com o dia-· 
no seguinte. 

Dia I). 

Havendo-nos conv_i·do o---- modo de fazer ·no·ss~ · 
marcha, que havia ser sempre o· mesmo,. fôrãa por·'· 
diante abrindo a pieada pela n1argem occidenta.l d<> 
rio 4 sotdados Pbrtuguezes., e z Hespanhees: a al.:-
guma distancia destes segll'imos os geografos levan-
do cada hum por su.a parte o piano-, que conft:anta-
vamos depois, ·e o · capitão de aventureiros; ari·az 

· vinhão .os Indios carregados dos bastimenros, e co- '· 
Brindo a retaguarda 7 solda-eloS' Hespanhoes com seu·· 
cabo. Os mais soldad·og Portuguez-es hião á dir-eita-: 
e' á esquerda , busca-nd'o caça pelo bo~g-ue. Com · es• · 
ta · ordem sahim(:)s ás~ da mànhã, c havendo -an- · 
dado dois terços de legoa pelos differenres rumos de 
N.N.O., N.O., O.S.O., S.O., hum quarto S~ e S. 
O. hum quarto O~ , p2rá111os ás 10 do dia, na · mes-
ma banda occidental', pela qual hay.iamos p~s-sad.ol. 
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oois peqUei10S arroios, e vimos OÚtros doiS que de~ · 
saguao pela opposta. . ,J 

. De tarde por appa~encias de chuva nao mar-
chámos, e só se enviá rã o os pica dores, que adíana 
tas&em a picada, ~ara o . dia seguinte. 

Di.a r6. 

· · Relas 6 horas e hum quarto · da man hã s(l hi-
mos, I e ·em pouca di~tancia subimos huma serra 
1nuiro alta e espessa, que deu ba_stanre d i fficu~~ade, 
e na baixada de lia par á mos ·ás I. o horas , h a vendo 
andado pouco · menos de meia legoa aos. rumos de 
O. hum quarto S.O. 'e N.O.·, hum quarto ·N. Da- . 
qui passámos á .banda oriental, na qual havia mos 
v.i~tc;> entrava hum, arroio, por ser muito baixo o 
terr-eno daquelle lad9, ao que dava vol.ta o rio, e 
alli fizemos meio dia. Pela · tarde andámos hum ter· 
ço de legoa escasso, ao.s· rumos de N., E. hum quar-
to N.E., e N .E. hum quarto N. , d'onde torná-
mos a atravessar a banda occidental em que pará-' .. ~ mos a n01te. 

Dia 17. 

· Sahimos ás 6 da manhâ, e continuando a pi-
. cada pera ~esma banda océidentp.l; ás vezes com 

I bom caminho, e outras .máo, passá mos por ella 3 
arroios, dos quaes d~ís erão de bastante madre e 
profundos; porêm sem aguas; pela banda oppos· 
ta vimos outros 3, e atravessámos a ella a fazer 
meio dia, havendo andado mais de tres quartos de 
legoa aos rumos de N.E., hum quarto N., N .. , N. 
O. hum quarto N., N.N.O., N.O., O. 1mm quar· 
to N.O. e ,0. A' tarde continuámos pela mesma 
banda oriental por hum bosque mui espesso, ~· pas· 
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s~Gnos ' 'liu-li.t arroio grande, e-duas sangas. Pará_mos 
ás 4 e meia havendo andado pouco mais de meia Ie. 
goa aos rumos de N.O. hum quarto N., ·N. hum 
quarto N.O., N.E., E. hum quarto N.E., c E. hum 
quarto S.E. Nesta paragem se acha o Pepiri quasi tão 
largo. como em sua boca , e com muito fundo: de 
distancia em distarlcia tem arrecifes, e pequenos sal~ 
tos cóm pouca corrente, e no meio destes ha fun-
do e remansos. 

· Dia 18 , .I9 e 20. 

Pel~ muita agua que começou desde ,a noite an-
t-ecedente,- e seguio com força todo o dia 18, se parou; e 
só se envi-árão os picadores que adiantassem a picada.; 
e como proseguisse a agua o _ dia 19, considerámos 
que estas necessarias paradas nos servião s6 de con-
sumir os vi veres, pelo q.ue o geografo H espanhol, 
vendo ·que nãu havião alcançar os que tinha, ao tem-
po úgrialado de 20 dias, despachou hum soldado, 
e sete Indios á boca do rio, avisando a seu commis-
sario que necessitava mais bastimento para continuar; 
porque_ na paragem onde se ach.ava dava mostras o 
rio de ·ter suas cabeceiras mais retiradas do que . se 
quer i :a , e era c a paz de navega ~ã-o, ain_da que tra ba-
lliosa; por que entre . os repetidos at:recifes deixava 
remansos com fundo. Em o dia 20, que ainda con-
tinuava a chuva , enviou o commandante Portuguez 
hum cabo, e sete Indios, avisando o -mesmo a seu 
commissario; a quem ·pedia mais viveres; para que 
alcançassem os 20 dias aos seus, e duas canoas em 
que -poder navegar; porque com .as agt1as que cahiao 

. crescia o rio, e dava boa. navegaça'O, o que repetio 
tambem õ geografo Hespanhol. 

Not. Ultram. V. 7." 25 
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Dia 2r~ 

. Sahimos ás 6 e, meia da manhã, ~ ' seguindo a 
costa oriental .passá mos dois arroios, hum secco, e 
ou_tro com agua, andámos por caminho muito má(). 
dois terços de legoa, e aos rumos de S.E. hum quar--
to S., S.S.E., E. hum quarto S.E., E. hum quar-
to N.E. , e N. Pela tarde houve ameaços d~ chuva 

.. ' fi' d com trovoes; porem serenou, e . camas :'!Campa os 
proseguindo os sol.dados a abrir a picada. Nesta para-
gem se a.chárao alguns rastos de lndiós, como pica-
das. cwras, e ramos dobrados, e cortados á mão , e 
dois fogóes· que se conhecêrao haverem servido pou-
cos dias antes. -

Dia 22. 

Paroa~se fiO mesmo sitio a esperar aos respostas-,. 
e o bastimento que se havia pedido,. e ein~etanto
se continuou-a_ picada. 
. Pelas onze âo di-a chegou nuni· sargento Hes-

panhol com tres canoas, e o soccorro de. viveres que· 
em virtude da carta de dezeno:ve elilviou o commis-

- sario Hespanhol para sua gente, e ordem para que 
nellas se navegasse .tudo qNarHo se podesse •. A' tarde' 
cahio. huma forre chuva qt:1e dur:ou perto de .duas IJO-
r.as, e pelas. cinco chegou o cabo Portt1gt1ez com 
quas canoas~ e viveres para sua. pa·rtKla. O geograf<> · 

· Hespanhol tomoü duas ca-noas med.i-ar:J·as em que se· 
accommodárão dezoito home._gs, · ~ o Porr~:~guez levow. 
as outras .tres com vinte e ql:J:atro I10rnens, e deter•. 
miná·rão enviar a gente restan.te de huma e owtra 
parte .. 
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Dia 23 •. 

Depois . de haver despachado a gente que devia 
·· voltar á boca do rio, começámos nossa navegação; 

e pelas oito horas da manhã, havendo passado al-
. .guns arrecifes pelos run10s de N.E. hum quarto N., 
N, hum quarto N.O., O. hum quarto N.O., . N., 
N. hum quarto N.E., e N. hum quarto N.O . . , en-
.contrarnos a pouco menos de hum:a legoa hum sal~ 
to' que custou muita difficuldade -a passa-lo' e pou-
.co mais acima fizemos meio dia, havendo deixado 
,tres arroios pequenos, o primeiro á direita, e os ou-
tros · dois á esquerda. Pela tarde navegá mos pouco 
mais de tres quartos de legoa aos rumos de N. E. ·, 
E. hum quarto S.E., E.S.E., E.N .E., N.E., hum 
,quarto N~, N. hum quarto N.O., O., c todo o dia 
tivemos chuva que n9s acompanhou na marcha. 

Dia 24. 

Sahimos ás seis da manha , e prosegpimos a 
. navegação quasi toda por arrecife.s, entre os quaes 

· .]~avia algum fundo de agua, e as margens ·montuosas; 
o rio dá raes voltas, e a tantos rumos; que por não car-

- ·regar este diario, poremos nelle só os principaes; ain-
.. da que com. todos se teve · grande cuidado para o 
plano. · . · 

Andámos nesta . manha pouco mais . de lmma 
. legoa, , çomeçando no , terceiro quadrante d.e S.O. 

hum gu.arro O., e voltando pelo quarto ao primeiro ~ 
até N.E.; demardmos á banda oriental dois ·arroios 
pegue~os: Pela tarde continuámos a· navegaÇão · por 
perto de huma lcgoa e tres guartos, tambeiiJ por 
variús ruJTIOS do ?l'imeiro ao segunâo gnacirante até 
S. E:, d'onde pelo mes~110 primeiro quadra fite · vol-
ta o fio ao q!Jarto ate O. Proseg~em os,:ar-re.cifes 

25 * 
/ 
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jnterpollados de fun'do. , e demarcámos- dois arroios 
pela banda ·oriental ~ e hum pela occidental. 

' 
Dia z;. \ 

Sahimos ás seis da manhã·, e se_ navegou igual·-
mente por muitos arrecifes, e de trexo em trexo bas-
tante--água. Parámos ás dez e meia: havendo a-ndado 
hMm terço- de legoa. por varios rumos desde N.N.O~, 
pele primeiro quadrante até S~E~ hum quarta E. , 
d'ende volta d,e novo a N. Demarcou-se hum ari. · 
roio· da. banda occidental, e· outr<~. depois á oriental:. 
Pela tarde passámos v.arios arrecifes·~ na:vegan~c;> '}ílOU-
c.à mais de huma legoa por differentes rumos do. pr:i>-
me~ro quadrant-e,. d0 qual p>assa para o quarto,.até 
O. hum quarto S. O.; e t01ma de novo .a E.N.E., 
recebendo ou.tros. ·dois arroios o primeiro ~ao ç~;ci
dente'· e o segupd.o a.o oriente._ 

-
Sahimos· á·s seis e· hum quarto passand'o· mu-ito~ 

arrecifes, dos quaes hum era muito grande·, e se-· 
guindo sempre as margens montuos~s, · na vegámos 
pouco mais de duas- Jegoas' em q·ue faz ~onthmada-s 
voltas o. rio, pa.ssat.idO. do ~egundo gua-.dra·nte ae quar-
tp, desde E.S.E. até O.; daqui volta outra V.ez- ao 
segunda até E-. hum qua,rto S.E., d'iDnd·e torna de 
novo ao primeiro at-é N. hum quarto N.E. Deix-á-
mos hum arroio na banda occidenta1, e dois_ na op• 
posta. PeJa ta-rde s~guimos com arrecifes., e se de-
marcárão pela bamda occiden.tal hl!lm arl'Oio grande· 

d • p I • ) . e o1s. pegue nos. "ara mos ao a-noitecer. havendo na- . 
ve~ade a..djiferentes, rumos pert0 de· huma legoa ~ 
90is _terços, des.de o quarto e prirneir~ quadran'te dé 
.0. até. E. 

r 
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Dia 27. 

Sahimos ás seis, e _proseguindo o rio com mui· 
tos arrecifes, e a montanha de suas m;J-rgens iguaf. 
mente al~a _e escabrosa, parámos· ás ,onzç ~ ~a.vendo ' 
na~egado hurna Iegoa e tres quartos, aos rumos do 
primeiro quadrante desd~ N. a E.N.E., e do quart~. 
ate O N.O. : torna depois ao segundo quadrante ate 
E.. hum quarto S.E. , d'onde .volta · óutra. vez ao 
primeiro até N.N.E. Demarcámos dois -â'rroios, huni 
da banda occidental, e outro á opposta. Peta tarde 
passámos com muita difficuhtade·· e trabalho, hum 
salto muito grande, e a pouca distanci~ delle·· fica 
pela banda occidental hum arroio• grande; e se · p~rou 
ao anoireçer com pouco _menos de huma legoa e 
Jmm terço de navega~ão- por varios ru.mos desde- O. 
S.O., até N.E~ 

Dia :zg, 
' 

Sahimos âs 6; e depois de haver navegado por-
muitos arrecife~, d~ixámos como a hum terço de l'e:.. 
goa hum · arroio grande pela banda occidenta1 ,. e 
mais -adiante acima. de hum arrecife.' muito· I'ar~o ~ 
outro 'tambem grande pefa opp·osta, ao qual chari1a·.:.. 
mos das Tarayras por se haverem pescado a-lli on.·· 
de parámos. pdas dez e me-ra, havend'o andado· per-
to de legoa. e meia , a diffcrentes rumos~ ãesde N. E. 
até· S.O. hum quarto O . ; d'onde vol;ra o rio mÍtra 
vez até N.E. hum quano N. ?ela tarde desde a hJ.t-
rna até- ao anó~tecei, navegámos p-ouco mais de ou• 
tra- legoa e meia·, com ·as mesmas voltas pas~.ando 
do 4·" ao 3~" q-uadrante,, e· vo}tando dest:e ao i.o até: 
E., dtond'e ~e tornou;· an mesmo +o até o~: Passá:.. 
mos por huma p.enha-scar-ia ill\lito alta, e cortada a. 
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prumo, com algumas grandes covas que na su~ par. 
te inferior ·havia feito o continuado impulso das a-
guas , o que se denota com o nome das Covas. 

'r .i 

- ' 
r; _ S~hi'n)OS . ~s 6 da .manhã, e depois de ha~e~ na-: 

-; ~egado a N,O., . COJ;TIO 386 toezas, enconcrárn~s hu-
_ma forqueta ·em _que se dividia o rio em ,dois braços 

, ,A_.uasi iguaes • . Examinárão-se entre arrlbo,s p,ara nos 
~sseg~trarmos de qual ~ra - o maior, _pç:>r· ond~ de:via-

. ~os , co:ntinuar: o d~ direita que-vem · do, N.E. , tr~.
zia ,~agua bastante, com pouca corrente_; e .. era mais 
~st eito . gu_e o da esquerda, que al~m · de @-X_ceçier 
~mas ag\)as as do ouno, trazia corrente: ~o- prirl)eiro 
se lhes deo o nom€ çie Pepiri-emi?zirn , e se seguio 
p~lo. segundo., ,que a curta distancia para cima tor-
na a se alagar. Passárão-se muitos arr_ecifes gu~ A~
rão bastante trabalho; e pará mos ás 10, havendo 
andado pouco mais de tres quartos de legoa aos ru-
mos de O., S.O., hum quarto S., S.O. hum quarto 

. ,0 .. , N.O~ hum quart<;> O., ;N.E .. ; hum quarto N., e 
N.E. · · . 
:-- >Como os arrecifeS erão mui-to continuados, e a . 
n~v.êgação summamente trabalhosa para a ge~re , , se 
~-n~\ou a canoa mais· pequena a reconhecer mais a-
~~ a ~v·~ o rio, a qual de volta di5se, que não poàião 
ab~olutamente passar adiante as canoas grandes; por 

; ~!Jja causa .~isposemo: continuar abrindo picada por 
terra j e UetXando allr as canGaS COm sete soldados 
}I_~spanho~s , e alguns Indios para sua guarda , se-
gu!mos com as duas pequenas para levarem ~os vive-

-. ~~s: Os ~ffic_iae~ e mais gente , fomos pela picada 
que ,~e hi~ abnn.do _ pe~a banda occidental; e _pela 

. _opposta. VImOS que desaguava hum arroio, .e andá· 
·1ilos ma1s de meia _lego a aos l'u.mos ~de N .E., N.O ... , 
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0.,. e ~.o. hum quarto o._Toda a tatde tive~~s chu.va:;· 
que nos obrigou a· pa-rar cedo ~- e persuadidos a que ·. 
com ella ·encheria alguma co usa o rio, e se -póderia: . 
avançár mais acima delle navegandó do gue não por _ 
terra, estando já desenganados de ·que não poderia-
mos. chegar : ás sitas cabeceiras d'onde 'estavamos: · 
muito dista11tes; ·disposemóS ernbarcar.-nos nas duas ' 
/c a no as pequenas, · com só dez homens escolhidos 
dos Paulistas., e continuar adiante com ellas. 

Dia 30. 
I • 

_.., • •· . - •• ,.1 ' r ' 

Depo1s de haver despachado a-gente que na<>. 
era necessaria, para que se· uniss·e com a que ficou 
a'traz com 'as canoas grandes; .começámôs a navegai."·: 
ás 6 e meia, e passado aFgum espaço rle mui_tos ar-_· 
recifes .encontrá-mos ·o rio la•rgb ~ e nos entrernêios dós' 
ar~ecifes da v a -boà na vega·ç_âo, e ás ·vezes extensa. Pa-· . 
rámps ás I r ;' havendo a-ndado pouco mais de huma ' 
Jegoa e hum tet:çb, por vafios ·rumos·, e -' êont1nu~das·~ 
voltas I do 4:; ao 3• 0

' quadrante; d.este-~gyrá de novo-
pelo 4·o âQ 1.

0 até E., d'onde 'torna pelos mesmos ) 
I.~ e 4~a ,-, do 3·" quadrante ,até chegar ap rnmo do · 
S. M-ai-cámos .dois a-rroios· na , bamla ôtêidental. Pela: :. 
tarde se contimfou com- o·· mesmo fundo ·é-margens :t ~ 
e se ;Jnarcou .üutro. arroio da mesma ha1iafhr: pa tá-rii oS: r 

havendo andádo,perto-.de.•huma 'legoa,. cQm a·s fp esma~ ' 
voltas, passanao do 4.:::{10 3·'' quadrante, e voltan~ 
do da-quelle ao r." , se tornou de novo ao 4:,, 

> ~ 

Dia . 3I ~ 

Sahimos ás· 6. d·a ma rihã, e á:s 8 havendo dei:.. 
xado pela banda orien t><r.l\ hum arroio,· e· ànd:ado mai:s:' 
(te meia l'egoa aos rumos de O.S.O., S'.O. , S. S~ E. ~ · 
S.O. hum quart9- 0;~. e . .O.S.O. ,_ encontrámos -tàm 



;.,..., 2ü·o·- -

~um salto bastantemente grande, ·que atravessava 
o rio de huma banda á outra. Sua altura era de 
duas toezas, e só' .ao lado or~erital tinha hum pe-
queno ·canal muito rápido de · dois palmos de largo; 
c:~ue corria entre, -d-ois elevados penhascos,- em cujO 
pé havia tal profundidade, <p1e ·impedia mamer-se 

/ e_m pé pessoa alguma para poder: empurr~r. 
· , Vista a difficuldade de se·, poder vencer ·este 
' salto , e risco ·de GUe se rompessem. as canoas, se 

se intentasse superaJo , · detcrminámos voltar des·· 
ta paragem , e pôr nelJa . ht)m marco, ·qt~e fosse 
tambem signal para conhece-lo vindo da sua ori-
gem para b_aixo. Pela banda ocddental donde sobe 
húma serra muito alta, fizemos desmontar todas as 
arvores, e ramos da ribanceira, dei'xand<;> no . meio 
h.uma só . muito grossa a que c·hamâo Tapiá, a 
q;~crl dista v a 1 5' toezas da agua,, , e na altura de 
p.ouco mais de;! 8 palmos, se dividia seu tronco em . 
t~es gra·ndes _ramos, inclinados ~ rn"uito . altos, e 
~rn hum delles; . que olhava para o rumo das ca-
beceiras se grav.ou huma cruz. de dois palmos, de 

' comprido, · e hum de braço. Po ·pé desta arvore 
para o N. se fez hutn(! pic;~d;I .até p meio. da ser~ 
_r:;_t, e ds dois geografos Ievantárão o plano do ' ter-
reno, e qebqxq da arvore. Ao ..:meio dia con1eçá-
mos a navegar .para baixo, .e perto pa .noite che-
gámos ao lugar em que l1aviâo ficado as canoas, 
choyendo-nos fortemeÍlte toda a tarde. 

-
Dias I , 2 , 3 , e 4 de Abril •. 

Em o primeiro de Abril, viemos a fazer meio 
d.ia pouco mais abaixo da for~ueta ; e · pela tarde 
:rtavegárnos quatro legoas e meia, chovendo-nos to• 

·do o dia, o que tambem succedeo ao seguinte, 
:que andámo~ 5 legoas. _A tres ,navegá mos quatro .Je- . 



;.,..... 2 o 1 --i / 

goa·s _ e '11um quarto, e pará mos · pàssacfo o primeiro T 
salto; e ao quarto depois de navegadas seis legb~u! .> 
chegá mos -á boca do Pepiri onde esta vão os cornmis-
sarios. A .distancia desta ao salto, em .. que· ficou a 
marcha, seguindo as · voltas . do rio, -he de 24 legoas 
e meia; e d'alli ás suas cãbeceiras, que -pela côr -de· 
suas -aguas, dizjão os Paulistas conhecedores, e ex<:- ' 
perimentados nisto, deviao ser de pantanos, fizemos _~ 
jüizo houvessem de 14 a I) legoas. O <.:urso do rio, 
encac.honado entre elevadas montanhas, e serras as-' 
p.erissimas cobertas de arv.ores, que o cercão por am- j 
bos os lados, he un'iforme . em arrecifes rapidissÍ·; 
mos-, e fundo sempre de pedras, deixando profu"ndi~; 
dade sempre nos intermeias daquelles, de modo qU'e: 
nas suas créscentes dará boa navega~ão. r · 

-, 
Dias 5 e 6: 

Reconhecido pelos commissarios o .diario an~ 
tecedente, e confrontados os planos que presentárâo 
C!s geografos em que entre ambos estavão accordes; 
tratárão aguelles do modo de poder examin,ar o rio, 
mais adiante do que se havia executado; porêm pe-
la mesma relação, e o informe .dos geografos, con• 
sider~írão que . para consegu_i-lo, era preciso huma 
demora mais larga, a ']Ual soffria a falta de vivere~ 
que começa vão a sentir os Indios; os guaes pel;t na-
tureza, c estreiteza . das balsas, não podérao trazer 
os bastantes, e alêm disto só se poderia lograr o 
reconhecimento da origem , em canoas muito peque• 
nas e ligeiras, das quaes so tínhamos duas, qu·e le-;-
vavão muito pouca gente, a qual hao era sufficiente 
para os trabalhos de arrasta~las nos saltos, e de pi• 
cada quando esta se fi::tesse indispehsavel, por não 
ser já ~1avegavel o rio; e muito menos ~e alguns in .. 
'fieis os inquietassem ria rnarci1a. A' vista-destes em~ 

Not. ·Uitram. V. 7." 26 . 
\ 
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bara:ç0s· é diffi'cul·d·ade-s, resolv~râa ·conforme-· o arri-
gcr Vl. ·das rnstnrc-ções· partict.rlares, baixar ,pelo Uru· 
·ga·Jl ,. e subindo pdo Igua.su buscar o rio que po-
desse usir. com o Pepir.i, para inquirir por aquelle a 
origem d.este, que t1ão se. ha·via podido vêr por esta 
parte; approvando esta parte da demarcação feita pe-
l0s geografos das duas nações; e em virtude della 
reconhecêrão como pertencente aos domínios de S. 
M. F. , rodo · o ' terreno gue ca11e ao oriente do rio 
Pepiri; e como pertencente a S. M. C. , o gue se 
estende ao occidente do rio, segundo o artigo V. A 
alta .serrania que por todas as partes ·nos rodeava, 
e·.cobria os horizontes, não dava lugar a poder-se ob-
sery'ar o Sol em seu oriente e occaso; para determi-
llar a variação magnetica; o que se executou valen-
do-se dos angulos, gqe a sombra de hum fio ~ubúl fa-
zia~ com o N. da bussola quando o Sol obtinha as 
mesmas alturas pel;1 manhã e á tarde; e como este 
astro estava já mais distante do zcnith ao meio dia, 
dava lugar· o pé do quarto de circulo, a observar 
suas alturas tneridian2s, . pelas guaes igualmente que 
as das estrellas se conduio a latitude com segurança. 

Não ~uccedeo o mesmo com a longitude; por· 
que---as contínuas chuvas-, acompanhadas de furiosas 
l'empestades de trovõe-s c 'relampagos, que tivemos 
durante a , esta~ão nest.e lugar, não have~1do-se ver.i:. 
ficado, gue passassem tres dias segu.idos sem agua , 
e mais que !udo a obstinada porfia das indispensa-
veis nevoas, . que começa vão das IO da noite para ci .. 
ma, e ás vezes antes, alcança vão até depois de sa-
hir o Sol, que era pelas nove do dia, nos havião 
impedido o podella determinar, e haviao feito inu-
til o trabalho gue continuamente se tinhÇt de regu-
lar o pendulo, e preparar ·o necessario para obser:. 
:var as imrüersóes dos satellites de Jupiter que na-
~uelle tempo succedêrao. 



'E:ú1 !1 nóite de ·.) para ·6, á'i.rnêla que com o 
Ceo carregado, e nuvens passageiras da chuva do 
dia, s~. ,PÔde lo.grar .a immersão do 3·0 satellite; 
porêm · d1screpando muito entre si os tempos a que 
dão~ as ta boas de Braneley ,. par~l o observarorio de 
Grenwich, e as de · Cassini para o de Paris, pare~ 
ceo não se devia fiar della, em quanto niío -s~ ünhão 
correspondentes, de lugares conhecidos com que com~ 
para-la; e como por outra parte foi importante sa-
ber a longitude da boca deste rio, tanto para situa~ 
la devid.ame.nt~ com -:0 ponto ._principal ,da demarc:a-
~ao, quanto · pa-r.a conhecer melhor·aguelle .por -onde 
se devia entrar, subindo pelo Jgua-sú., se deterrr\i .. , 
nou apurar mais a paciencia i e tentar _se podia lo~ 
grar alguma immersão do primeiro satdlite, que ti~ 
:rasse em parte a duvida. Par.a este fim, não -permit-
tindo a escasse.z d;e .v.i ve.res nos Indios demorar-nos 
alli todos, ~esolvêrão os com missa rios, guc fica ssem 
os astmnomos das duas nações~ cQm os instrumen-
tos, viveres e gente necessaria, a esperar até a do 
dia 27 , se antes não logravão fazer al,gurna .boa oh~' 
servaç.ão; e voltarem com o resto das partidas ao po~ 
vo de S. Xavier, para dali passareni a«;> de Corpoy 
:a pôrem nelle , sem perda ·de tempo os barcos, e 
mais aprestos gue .se necess'itavão para a viag~m do 
Parána e Igua-sú. 

26 * 
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De longitude. 

lmmersâo do 3.0 satú. de Jupiter observada 
. com o mesmo te lescopio e penduJo, tem-

po carregado, e nuvens passagei,ras, a noi-
te de 5 de Abril • , • . . • • . . . •.•• 

Meio dia observado a. 2 de Abril' por corres-
pondentes d'o Sol1 com ) 4 b de inrerva-1· 
lo ." ...•...•••••.••.. , .• 

Idem, corrigiâo por mu·tação em d.:clinação •. 
Meio dia a 6 por correspondentes com 6. 

horas. de intervailo. , •• , • • • • . , •. 
Idem c;orrig ido. . , , . , • . • • • , , . • • . 
Donde· ~e- conclue- foi a irnmersão Bm tem-

po verdadeiro. • • • • . • . . , . . . •. , 
Em cibserva.torio de G.ren.wich., segu-ndo as. 

- - taboas de Bardley .•••.••.•• , •. • 
Em o -ele Paris. segundo. as de c~lSSini- ••••. 

Tempos"" penclufu. 

14h ~1' 47"-

12 oz 16 
:t) 

H )I 40 

49 
Tempos verdadeiro-r~ , 

14 3 g so 
1S 20 z5. 
1· ~ 18 s.li 

De· barometra e thermometro:> 

' .Mal'ÇO• I 2·. 

Poteg. Lin!i. 
Earometro ..• z-6 3 t A's z ·-d·a taràe tempo serenO'>,: 
Tbermornetro. 10 3 5 -{ com muito calor. 
Barornetr-o. .. . 2 7 2 . f A 'S. 6 da manbá com neb!J:O. 
Thermometro, 101 ). i na. , e fresco .• 

A maior .al'tura a que subio o rnercurio no ba"'-
rometro, desde o- di:a 8 de Março até o dia- 3 de· 
Abri-l, na mes-ma' margem do rio•, feü- a segunda, e 
a menor a pritneira ; e. sua-s mutações. regulares. 
frão de z6 poUegadas, 8' linhas, á 27. 

A mai~r- altura a- que subio· o liqu0r no thermo• 
metro fo-i a 1'03) -} a n . de Março, :e se ma-ntinha: 
regularmente d·esde- a& II até ás 4 da rarde em 1030-,. 
·pouco mais ou menos:. _ . 

Em o-dia 7 de Abril', depoi·s de passad·a huma 
forte ·rrovoa.da de trov.óes € chuva. , se abatêPao as: 

·tendas para marchar, --e se achá:rão todas podres.,. 
n.1o- se ha.v.endo podido: enxug~r da agua que. · lh.es 
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vinha das nuvens , e ·da q.J,Ie ·passada esta , recebi~p 
das folhas das arvores de baixo das quaes· estavão 
armadas, tanto por não haver terreno descampado ; 
como -por defender-nos dos ardentes raios do Sol. 
Ao meio dia sahimos da boca do Pepiri, e sem em-
bargo 'das muitas chuvas , como estas pelo commum 
vinhão de N.K, ~ N.O., ach3mos o rio Urugày 
cqm menos agua das que ti.nha á hida, de modo 
que encalha vão as canoas a miudo , ainda buscando 
os canaes do _meio para .passa-r os arrecifes, e em 
hum dos que esta vão itnmediatos ao salto, entrárão 
golpes de agua nas . cano~s, que nos mo-lhárão a to~ 
dos, 'C obrigárão a mudar de roupa. 

:Em os tres primeiros trajectos de terra, se ar-
rastárão do modo que se fez quando subimos, e no 
quartô em que estava a pendente, se poz huma reti-
nida com que baixárão suavemente, ainda q,ue algu-
mas rompendo os cabos se precipitárão; mas não 
desviando-se do caminho cahírãu -na agua, e torná- · 
.rão a surgir , sem h a verem padecido. N ão se podê-
r.ão acabar de P.assar tod_as este di·a, e-as que fi cá~ 
rão acima o fizerão ao seguinte, que estando promptas 
bem cedo continuámos a navegação. -Algumas canoas 
.seguírão o meio do canal ~ ·cuja rapidez as levava 
.como hnma setta 1di·sparada, e as poz a breve espa-
·ço na boca do rio Yaboti, d ~onde esperava a gente 
.que hav-ia ficado. Immediatamenrç: se começár~lo a 
form ar balsas das canoas que vinhão soltas, e·m cu-
ja obra se gastou o. restante do dia. -Em quanto es-
Jtavamos em o Pepiri, se foi por ordem dos commis-
_sarios reconhecer o rio Yaboti que á hidJ havia pa-
recido consi~eravel por sua boca; 'porêm não se pode 
·navegar ma1s de tres quartos de legoa , aos rumos 
·de N., · N. hum quarto N.O., N.E., hum quarto 
S.E., E'. hum quarto -N.E., e N.E. hum _quarto E., 
:por causa da sua _pouca agua, e muitas pedras d(! 
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que se compoem seu fundo e margens ;. e ainda ne~; 
te curto espaço se passárão 5 arrecifes; e a )OO _toe• 
zas ,da boca, na volta que de N. hum quarto N.O., 
faz o rio a N.E. hum . quarto N., se vê huma ilhi·- , 
ta encostada á banda oriental, onde h e mais eleva~ 
da a serra, que pelos dois lados cerca sua madre. . 

Outra furiosa tempestade em que os raios andá-
. râo bem immediatos, e a chuva começando á me;a 
noite, durou quasi toda a manhã do dia seguinte 9; 
o que nos obrigou a sahir perto das doze, e nave-
gando pelo · meio do rio, onde · se busca vão os ca-
llaes para passar os arrecifes, se fôrão observando 
cuidadosamente os .rumos, distancias e rios, que des-· 
embocavão para ratificar o plano, que se havia le-
vantado á hida. Ao anoitecer parámos defronte do rio 
Ipahucaráy, com perto de 5 iegoas de navegação. 

O dia 10 navegámos alguma cousa, mais de 6 
legoas, e o dia I I , pará moê no terreno que 'occu-
pãp os Indios infieis que em maior numero que á 
l1ida sahírão a fallar·nos, e chama vão com não me-
nos efficacia· e gritos; porêm corno não h a v ia .á mão 
causa que se lhes dar' nem possibilidade de os en-:-
tender, continuámos nosso caininho o gu~ visto por 
elles, · hurp como com certo genero de desafogo, dis-
p:J.rou huma frecha á ultima balsa Portugueza, a 
qual pela distancia em que se ?.chava, não fez effei-
to. Ainda nos segtiião parte· delles, quando a ppareceo 
huma anta no meio do rio, e como a gente estava 
.ancibsa de carne fresca, da qual havia tempo care-
,cla, remárão com as canoas para ella, e cercada se 
P'Jatou a balasos, ainda que ella procurava livrar-se 
·com freguentes mergulhos, com os quaes se occul-
tava de ~aixo da ::~gua, por mais de 4 minutos, sur-
gindo muito distante do lugar d'onde se havia sub-
ill('rgido. O primeiro tiro que ou vírão os In fieis 

• lhes avjsoú o zunido da . balla, que arma era. aqueJ. 

I • 



---2-o8-

la ·, para fugirem precipitadamente ao asilo do · seu 
-bosque não tornando a apparecet. . v 
. · Andárão neste dia 8 legoas e me1a , e se parou 
defronte do rio Gucrayminim. , 

O dia 12 se fez meio dia; e tamhem noite, na 
' ponta immediata abaixo do salto de Mbutiay ha· 
vendo andado perto de ) legoas sóme'nte, por espe-
rar as balsas; que passárão com trabalho os arreci-
fes, pela pouca agua, . e huma não pôde · chegar até 
Ô amanht;>).;er do d.ia seguinte, em que sé continuou, 
e andadas 7 legoas e hum terço, se:. parou perto do 
r-io Ibiraú. O dia 14 navegámos pouco mais de 6 
legoas, e chegá mos a dormir á ·capella de S. Luiz. 
Os arrecifes deste dia se salvárâo com menos felici-
dade que os antecedentes: no de Iniay, que se pas-
sou pelo braço de E. , onde as ondas erâo fortes, re-
ccbêrão, todas às canoas alguns goipes de· agua; mas 
no de Itapuá, que sempre nos foi penoso, vêr tal vez 
perigado alguma das balsas, se hum lndio Vaquia-
no, que vinha em huma dellas, não ashouvesse en-
caminhado por entre as ilhas, onde havia passo se-
guro; · 

As canoas que hiâo pór diaiÚe ignorando aguei-
le, seguírão o canal da banda occidental, pela qual 
h a via mos passado á hid~ , e em seu sal to se vírão 

· quasi viradas as do commissario, e creografo Hes-
panhol' em parte d'onde com as ond~s e corrente' 
se· temia por muito difficil·, que ainda os bons nada-
dores houvessem podido salvar a vida; porêm liv·res 

/ deste grande risco' que poderia haver sido funesto' 
sahírão com as canoas cheias de agua e os pape.is, 

. J~vros, e mais causas que nellas vinhão, que foi pre-
CISO deterem-se para secca-los. Finalmente o dia I) 
á~ 8 horas da manha chegárão ao porto de S. Xa-

. v1er . . Todo Ci anhelo, e ancia da vjsra, era estender· 
.se para os descobe!tos campos, em que .livre de obs'· • 
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taculos podessem desafogar o animo da compreJien..: 
são a que os enredados, -e sotnbrios bosques, o ha· 
viâo cercado por mais de dois mezes, que nos obri-
gárão a empregar na viagem as .. difficuldades e em· 
bara~os, que diariame.nte se hão referido, ainda que· 
a distancia até- <!, boca do Pepiri seja sómente de 4 r 
lego as. 

Com ã idea de continuar embarcados até ao pas-
so .da Concei,ção , sem mais demora neste ,povo, 
que a precisa para recolher os trastes que havião fi. 
cado nelle., se deixárão carregadas as balsas, e se 
·enviou .J1Uma canoa com . alguns Indios, que reco-
nhecessem os arrecifes que ha no entremeio , para 
·s.a h ir da duvida que occasionava a discordia dos Va-
'G·uianos, dos quaes huns assegura vão estar muito .bai-
·xo ., para gu.e estas podessem passa.r com a ca-rga, e 
•OUtros davão por seguro o passo. Voltou aquella 
'c.om a -noticia d.e que só descarregadas podião nave-
~gar; pelo que resolvêrão os commissarios que os dois 
~eografos Jossem á ligei·ra pe11o •rio levantando o pla-
tnO, e seguir -por terra com os mais officiaes e twpa., 
.:dando-lhes a esta descanço da fadiga passada, o tem-
·,po necess.ario para habilitar .os carros e carretas, que 
.havião. de servir .para o transporte das equipagens, 
-e resto cle y.iveres .até o povo da Candalaria. Com 
~.sta determinação sahú-ão os .geografos o dia 20 em 
duas balsas ligeiras, .e passada a chuva cjue houv.e 
os dias seguintes , mai-c.hárão os commissarios; .e íl 
23 fôrão dormir ~o povo de San.ta Maria, do qual 
no dia segu.inte . p.assárão ao .da Conceição onde es-
pera vão eis geografos desde o dia ,,22; que cada . hu·m 
a,presentou ao seu commissario ,· o plano que havia-
'Jevantado daguella parte do .rio ,, com .o diarlo s.e~ 
guinte. 
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J• • E>ia 20. 

Sahi:mos dG povo de S. ·xav1er pelas 3 da· tar• 
·àé, e . navegando- a S. E:, fie~ arrimada. á costa · ecci-
den·ta l h uma pequena rlha. Volta o no a S., e n<> 
principio, desta direcçao recepe pela banda orie·ntal. 0'-
pequeno rio Ape1•iy. A distanci'a àe perw de rpeia. 
legoa deste, e menos de dois terços do povo, lhe · 
entra o rio Yacarépoya-guasú n:1 di.recçao ·de S.O.,., 
e na de O., a menos de h1:1m quarto de legon, rece--
be o Yacarépoy'a-min•im entré ambos pela mesma ban-J 
dia orie11tal; e no-emre-meio delles se vê hu-m. monti.._ 
nho não · alto., coberto de arvores que he o ultimo-

. <]Ue se di.st·ingue~ . Pe'la banda- occidemal se vê oútro · 
montinho. alto . perto . cfo povo, e na direc;:ção de .o~. 
N'.O. entrao ·dois pequenos arroios sem nome: Pará-
ID9S immediatqs · ao. segundo, havendo andado per ... 
to de hu.ma lcg~a •. 

· · ·Dfa zr-•. 

Continuámos a navegação a N.O. Jmm quartOJ 
0;, em gue pela banda oriental na distancia de hum, 
terço de legoa· do ultimo ri'o lhe en-tra o Manday, 
e encostado á mesma· ma-rgem seguem tres i1hitas; 
h:aixas, -e· pela opposta outras mais pequenas, as= 
(_Juaes passadas se encontra; na· direcção de· O.N.O.",_. 
o arrecife chartrado ltap.eitú, no fim do. qual' · a-
pouco mais de· hum terço de legoa do, antecedente·, , 
rece-be pela· banda oriental o rio Iacá , e pela ocd~
dental tres pequenos arroios. Volta o rio de O. hum~ 
quarto S.O. , e S. O. hum quarto · O., a S.O. hum, 
Guarto S., a cujo rumo l'he enrra pel'h occiâental A--
gua~rapucu , e continuando a S.O. Hum quarto O. , 
~ome~a ,o arre.cife c.hamado Tfpitangtta-itd,_ em q_ue:· 

I ' ' 
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se vêm estender para o meio do rio duas ilhítas ~ 
t1âo grandes, com outra meúor entre ellas ; e no 
fim da ultima entra pelo mesmo lado o rio Jacayu· 
bi ;d-istante do precedente pouco ma-is de 'hurn ··quar· 
to de legoa. Segue-se depois oui-ra ilha como de 
lmm terço de legoa de comprido e estreita, <I'IO me1io 
·da ·qHal ·entra o rio Cm·umbey no bra·~o oriental., e 
no · occidental, . por onde passámos, he hmn cont>i-
ilmado .arrecife , a que chamão :Urucuagu-a-itz1. Dis· 
>tarrte ht1m terço de ·legoa desta, na inclinação ·que 
:faz o rio · de S.O. hum qua-rto S . . , a ü.S;O. -se 
·encontra ilha pouco menor , que pelos :d·<Dis braçGs 
faz arrecife, a quem dão o nome de Tacaruaréitá' 
_pelo do rio Tacaruaré, que lh.e entra oo braço oc-
,cidentál, na distancia de pouco menos de huma .le-
goa do Tacartiaré. Toma .o Urugay a .volta pelos 
;rumos entre-meios , desde O. até S. , e no principio 
-desta direcção se vê o pr•imeiro passo do povo de San-
>ta Maria, e . quasi no firn della Jiica encostada á ma_r-
:gem occidenta'l huma 'Pequ·ena i4ha com curto ar-
:rec.ife. Na mesma volta que .faz a .O.S.O., receb-e 
~pela :banda oriema'l, a mais de Iúrrn rerço de legoa 
,do ultimo, o .rio Ijui, que he hum dos maiores, e mais 
<eons-ideraveis que en.trão no U ru.gay , defronte do 
<-<]Uà;l está ·O segundo pass0 de Santa Maria n'áo di,s· 
·t-ante aa boca do rio Anangiti, güe desagua pela 
;mes~na banda na direcção de O., do qual v'Olta at'é 
:S.E. 'hum ·quarto S., .onde se encontra outro arreci-
fe de bastante comprimento, chama-do Piqrtipó-itú, 
,e tres ilhas ·medianas co115ecuri v as , que colhem toda 
,a extensão delzle, e se vêm 1!1!1ais arrimadas ~á baacla. 
"oriental. Parámos n'a opposta no prim:ipio cleste arreci-
le, ha,ven·do andado perto 'de 4 legoas e tres qt(artos. 

Ambas as n:l'argems estão bordádas de Jw1m pé· 
gueno ·bosque claro, decraz do qual s.e ·.vê m campos., 
.e tttr..t·e·no pi:a.no. . . 

.. 
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l. Dia 22 .. 
/ 

Passa-do o arr-ecife do Piquipó, cujo comprimen.: 
fo he de mais de hum terço de legoa , entra pela: 
banda oriental na· .direcção- d·e S:.E. hum quar-to · S~ · 
o rio Aray, e voltando de S .. , · a S. O. hum quarto 
O. recebe pel.a. mesma banda, Ha d-istancia de perto 
de -mei.a legoa, outro· arroio· sem nome, passado o 
qua.l •se segue o .a-rrecife .tambem extenso· Capirigua-
ittl , do nome do rio Capiriguá, . que entra· pela b:m-
da occiden.ta1, em ctlja boca se vêm tres ilh:itas pe-
quenas ,. que correm na. d.irecção de O. hum quarto 
S.O., passadas as quaes: está o povo- da Conceição ; 
fr0nteiro a.o de. S. Nicoláo, . onde .chegámos pelas 8· 
horas da manhã, havendo andado perto de legoa .e. 
hum terço,. e pou:co mais: de 7, desde S. X avier, a: 
este passo. d'onde fomos por ·terra ao povo. Vistos 
estes dia.rios., e confirmados os planos que ca.da hum 
dos geografos l1avia levantado , e e&ta porção por.-
sua parte, derão os dois· commissari0s por derriar· 
·cada, reconhecendo-a- por lindeiro da divisão de li-
mites, conforme o, artigo V. do· tratado.; e para, 
mais constante valer deste acto o firmárão no povo- · 
da Conceição-a ·25 de Abril de I 759-· Censiderando 
o commissario Hespanhol, que . a viagem que f'llta • · 
v a do Paraná·, e Iguasú devi·a ser larga, e que para 
levar menos consumidores de . viveres- necessi tava gen-
t e costumada ao remo, e maneio das embarcações ,... 
o que· J,he. falta v:-a á tropa· de infanteria· que lhe ser-
via. d~ escolta,. determinou enviar daqui ao povo de 
S. Nicoláo a, maier- parte dell.a que não lhe era 
11til para aguelle fim,. e supprir sua falta com· gente 
de P-araguay , que hav:·ia • pedido ao gov:ernador da- -
queUa . província, a qual armada ao mesmo tempo, 
_q-ue d.e esc.o!ta ~ podesse_ servir ao trabalho : do. I:io c;· 
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do bosque como os soldados Paulistas que fazião 
as duas causas. 

O di;1 26 sahimos da Conceição, e fornos ao 
povo dos Apostolos, o'onde passámôs ao seguin-
te ao de S. José, e ao terceiro ehegámos ao da 
Candalaria, deixand0 no entre-meio destes dois ul-
timas , cuja distancia he de 7 lego as , as c a peNas 
de S. :J)fÍgud e S. Christovão, gue tem seus a-
posentos - nâ0 incommodos para se arojar. O caminho 
todo h.e· bom e pl:ano, sem mais gtJe h uma pegue• 
na serra, . ,de pequena• subida, nãó molesta· , en.tre 
S. José, e a C<'~pella de S. lY,liguel' ; e bs rios en· 
tre-meios·, ainda que penosos e arriscados t quando 
estão crescidos: com as cl\uyas; porêm d·e pouca a· 
gua 1 ·e bom passo guand·o· o temp0· está' secco, co· 
mo suc<>:edia na occasi·ão que os passámos. Ainda 
não havião chegado a Cand-aJ:aria t0dos ós barcos 
dos oito povos que devião servir-nos, os quaes vie· 
rão neste e no ·seguinte dia, tão mal dispostos, 
que não· offerecião cemmod'idáde para que. neJres 
podessem hir. os commissarios; e ma-is officiaes, e 
só estavão proprios pa.ra gue neHes navegassem os 
Indios. Não obstante para se poder levama.r o pJ·a·-
no do rio desde aH:i, e reconhecer os defeitos que 
tivessem os barcos, a fim de - remedia-lo em corpos, 
se determinou. f0ssemos embarcados, reparando--os 
o melhor que se podesse; A · rouca carga que se 
lhes metteo começárâo a tomar ' tanta agua, que fá.:. 
zia du-vidar o poder seguir nelles sem risco; po-
rêrn c0nsiderando a demora que havia em campa-
los, se poderia fazer esta curta viagem , se r-esol-
veo executa-lo-. · 

O dia 3 de Maro nos levámos do po~to da· 
Cand~Üaria, e vencendo c0m 0s remos o 1mpeto 
da.s a-guas , que era menor pel'as margens, s<'gui .. 
~os. arrimados. ao. oriental. Este dia e o segui'nte_,' 
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se navegou sem novidade, ainqa que vagarosamen-
te; ponque os a prestas dos barcos , e <> cuidado de 
~star~em quatro homens incessantemente esgotando-as, 
-e particul<Irmente o de Santa AMa, em que hla 
o com missa rio . de Portugal, não dava lugar a mui-
ta diligencia. Deixárpos. pela mesma oriental o rio 
Aguapey., o lgarupd, que porto do _povo de S. 
Anna e o Ya~ebiri, que tambem o he do Loreto, 
·com outra porção de canhadas Otl arroios. pegue-. 
11os; e pel~ banda occ;idental o passo da Trindade, 
pouco mais .abaixo de hum arroio grande. 

Ao terceiro dia ·chegá mos ao passo, e porto 
de S. Ignacio :rvtiilim a fazer meio dia, e sahindo 
ás duas cl.a taràe para continuar, a pouco e-spaço 
cresceo tanta agua no _barco do commissario de 
Portugal, que n5o sendo bastante todo o esgote 
L'jUC a gente Jhe fazia, foi preciso arribar ao mes-
mo porto, antes que se fosse a p-ique; e descarre-
gar.do-se logo., ·e puchando á r~r.ra se reconheceo 
1igeiraruente, -e ·compoz de modo, 'iue podesse a-
guent ::rr ~né Cçrpos, onde contava mos chegar em 
llUm dia. No dia -6, ás 3 da tarde seguimos a 
m arcl1a, e ao ,seguinte hGtrve h-uma gra11de trovoa~ 
da ele ~ent"o, chuva, re1ampagos .rãG fortes, e com 
tal escuridade, que · a_té ~.qui h a via mos rido, a qual 
110s obrigou desde pe'Ia manhã, a .ga·nhar a boca 
de ,hum _arroio para a~?egurar os barcos, em -quan· 
10 dura·va a furia do vento, e das encrespadas on-
,das -que esta fazia le:va·nta-r no rio; e porque durou 
toda a tarde , e parte da noi.re , se . andou pouco , 
e dew Hão pequena molestia .o . poder-nos resguardar, 
e igua I mente a carga dos barcos , que passando a 
chuva os couros -podres das roldas, augmentavà a a. 
gua que os ditos .romav 2o; de modo gue toda a 
noite se passou em esgota-las, sem que nove lw~ 
I?ens fe-~sçm bastantes para evitar a .qLte. vertia . o 
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de Santa Adn:a. Pel'a- b:mda oriental dcixámns as tJ~ 
cas de'tres arrd'ios' grandes, · e pa ~sada lhrma ponta póu:-
co màis abai~o ., d'a que se vê na banda opposta ou-
no pa·sso do povo d-a Trindade, onde se encontrâc;. 
avancados Jnms paredões· de pedra elevadíssimos, 
termÔ daqaelle' ramo da serrani:a gne dissemos no· 
principio, acabava no Paraná; os quaes parece cor-
reu a natureza a prumo' para dar. passo a este rio,. 
terminanilo-os em tres picachos prominenres, deixan• 
do' lugar ao €urso do rio· Ybay c Iguaú immediatos, 
e!'ltre s-i, offerecendo logo á· v-is~a outro ahi"ssimo· 
penh<1sco igualmente escarpaao, o qnal fórma cume •. 

· O dia 8 gue amanheceo sereno · e fresco, pro-
seguimos, e a poLJéo mais de huma hora cle Ha\lega~ 
çâo, ' teve · o bote 'da' Call'dalària · a· fatalidade 'de ha~ 
ver-se fupdicfo, pelé1 imperícia dos lndios, ao que 
contribuía o' não ·entenderem 0 (rtre se lhes manda~ 
va:, 'nem o·'poderem faze·r ·com 'a promptidâo que p·e-
dh ·o caw, h~verdo de ser pm: meio de interprete •. 
Ao passar huma corrente entre huma ilha hlaixa de· 
pedras, e ·a terra firme , ouja ribanceira 'escarpa dá 
não per-mitt·ia sirgar, a 'rapidez daquell'a repel'J;io o 
bote, e o piloto em lt1gar. d:e deixa-fo hir com a 
éorrente ·voltou a ·prôa ·par·a terra, · com o que d~Ó, 
Tngar a gue o· ·mastro -,_ ou o páo da vela, se -énre-
dasse nos ram0s sal-ientes de hum a arvore; . ao n1es_· 
IDO tempo (j'l:le dois ~ndio~ ~e deitár8o á agua, e .não' 
podendo tomar pé se pegárão ao .bordo, e fazendo. 
esforço para ganhar de novo o b0te, o :Jcabârâo-
de inchnar de modo ']Ue bebenào agua por todas as: 
partes, se foi logo a pique. Como n'a occasiâo cstav~ 
ó rio ·muito baixo, a _profunc:l,idade gue ai li havia· 
não foi tainá qué ,podes,se cobrir a toldinha' cuja 
fortuna salvcir o com.missario ·'de Hesp_ànha, e ao 
liefi.gioso- capellâo gue vinha com ell_e, os quafs não 
fendd .fotà àa ~güâ mais q~1e a Cí1beÇ<l, fCdérão rom,. 
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pendo os couros que servião de coberta · á camara 
por .onde os tirárao soc.corr.idos .. e livres do naufra~ 
gio em que por não saber 11adar, e estarem serra-
dos sem liberdade de scJhir, haver perecido sem re-
medio, tendo o rio mais h1:1m palmo de agua. To~ 
dos molhados passárão a outro bote , que veio em 
s.eu socçorro, no gua1 os provêrão de alguma roupa 
para mudarem .a de ,que ca.rcci~o, por est<1r ;t sua 
toda debaixo da agua; e saltando em; terra n.a ilhi-
ta pozerão o primeiro cuidado em livrar a papelei-
·ra que continha o tratado, instrucçóes" mappas, .dia-
rios, ·livros e mais papeis que conta:vão .esta por se:" 
gunda molhadura; tudo se tirou em lwm miseravel 
estado; e para que podessem ficar de algum modo 
ser1.'iveis., ·s.e pozeráo a· se.ccar em quanto se alijava 
o bote da resrante · ca.r.ga, para que podesse s.urgir. 
A maior parte d.o.s viveres e ro.upa de vestir, metti-. 
. d'a por mais d.e dua.s Jwras no fundo do rio ficou 
perdida., e para que tivesse todos os aggregados de 
verdadeiro -nanfragio) dc:sapparecêrão _tambem a]gl,l~ 
inas alfaias de prata, que vinhao servindo á rnâo. 

Em quanto se estava nesta· manobra, se deo a-
·viso por- terra ao pov.0 de Corpos do gual distava-
mos hu.ma legoa, que logo enviou .hum barco e duas 
balsas, para conduzirem .a carga. P.or .este accidente 
parámos em huma capella d.o mesmo povo, que es-
tá sobre .a ribaRceira, na distancia de meio quarto 
de 'Jegoa ., onde se passou a noite. 

·. O dia 9 .depois de haver d.eixa.do na .banda oc-
ciàenta1, a .boca d.o rio Capiguari, .e por entre am-
bas varios arroios pe.queJ1os~ cliegámos ás II horas 
ao ,POrto de Corpos , e .dada providencia p:ua que 
se .descarregas.sem ·os ba.rcos, e cond u.zisse a carga 
ao povo, qu.e di-sta peno de meia le,goa do rio) pas-
samos-nos a e11.c;:. O rnáo estado qu.e se tem dito .ti-
nllão aquelles, pedia buma composi~ão, '.que podes-
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~e ser duravel , ·e llao · no·s aventurasse a hurt1 traha.:' 
lho irr€pa r a \'el, em desertos sem recurso; espeCial-
mente quando não· havendo-se reconhecido as· cábe-
ceiras do Pepiri, se considerava a viagem mais dila-
rada do que antes se· cria ; por esta causa ordenárâo 
os commiss?rios se puchassem todos e encalhassem, 
para gue . se lhes fizesse hlima crena firme; e pro-
porcionada ao tempo que devia durar, e ao rio por 
onde se devia .fazer a navegação. · Começa~o o tra-
balho, se achou o de S. Anna que era o maiOr de to-
dos, . tão velho, e suas · madeiras tão podres,· que 
era preciso, ou desfazelo . ou construilo quasi de . no-
vo; _ e elegendo-se o primeiro por mais breve, o sup· 
pr.io .seu ·povo com outro bote pequeno , <jUe tinha 
menos que reparar; Não era muito melhor a dispo-
~ão em que esta vão os do Loreto, e S. Ignacio~mi.:. 
n.im; porêm n~o havia ·modo :de pode-los ratificar) 
nem de passarmos sem enes ; e não tendo ainda os 
que necessitava mos, 'foi preciso fazer-lhes huma renova-
ção quasi total, mudando-lhes curvas~ cintas, tala-
bardões, chaves, muita parte do ta boa do, e pondo"'-
lhes camaras eni que os officiaes <jUe hião trabalhan .. 
do; o podessem fazer com menos incommodidade; 
e alguma defensa ·do Sol e chuvas ; fazendo-lhes 
tambem novas toldas de couros, · pa'ra resguardo' da. 
carga e . voga dores. 

A crena ·destas embarcações he de muito · pou• 
, co custo; porque- em lugar de · estopa, usão das fo- ' 
. lhas de huma planta ou herva silvestre, commua 
nestes bosques, muito parecida a ananazeiros ou pi-

. nhas , como chamão os Hespanhoes , -em outras 
partes lhe dão o norr.e de pinhoela, e aqui· no Bra-
zil de Caraguatá, a quaL pisada . ou machucada ., 
. fórma fibras estopôsas; das quaes · se servem para o 
d ito minis'terio. Para cobrirem, e segurarem esta, 
como se f~z com o breo, se servem de sebo derreti• 

Not. Ultram. V. 7: 2.8 
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do, .· misturado e conglutinaclo; _com cinza ·de ca-• 
. p~m fino, que impede bastantemente o ingresso das 
aguas; e sendo de pouca duração por sua natureza,. 
o he muito menos pelo que a elle acodem os peixes 
sem embargo da mescla que se lhe põ,e de. cinza 
para que lhes seja menos grato. 

Do mesmo modo compozerão os Paulistas, o 
melhor que permittio seu feitio informe, oito canoas 
das menos más que havião, para que levando cada 
barco a sua podessem ter soccorro em algum tra-
balho, e ainda que se procurou escolher as media-
nas, para pode-las arrastar no salto do Iguasú, se 
acaso suas margens dessem lugar a fazelo ). foi pre-
ciso, á falta destas , levar duas grandes. 

Pelo t.Jso que no U rugay, e na picada. do P.epi-
r.i, se fez das facas de mato que tinha mos, se ha-
via visto que pdo seu feitio, e faha de aço, erão de 
pouca util ídade , e da vão muita fadiga aos traba-
lhadores, lastimando-lhes as mãos; e como ao di an-
te hayiamos de tornar a precizar d ellas, se ma ndá-
Jâo fazer . outras .mais commodas, e . bem calçadas-
de a~o, para que podessem facilmente cortar o pe~ 
8ueno mato, que he preciso destrnir nas picad as. Junta-
mente se fmj ~ rão huns ferrões ou pontas de ferro,. 
com seus ganehos, que mett idos nos betadores se 
podess.em firm ar melhor nas pedras do fundo, e 

', 'iuando fosse l1e~es.sario segmar nos ramos com os 
ganchos. Finalmente considerando que hrlvia ser-
preciso fazer canoas no Igua sú, e outws rios por 
o nde se houvesse de na vegar' se preparárâo enchoz,. 
goivas qu~ podessem servir a este fim, 

No dia 18· chegá-rão 23 Para gu;{ys, e ht~m ca-
bo bem. armados, os quaes a. pedj lfo do co rnmissa.-
r io Hespanhol,. enviou o Capitãó General de Para-
guay, para o serviço de sua partida . . 

Estes que h a viã.o sahido da Assu1;n p~âo ao ptú-
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meiro do mez, vierão por terra até ao povo à a 
Trindade, do qual passárão a este em hum bote, 
que se fez deter por não serem bastantes os que ai-
li tínhamos, e tratando-se logo de sua compozição ·, 
se executou o mesmo com outro barco da Candalà-
ria, que conduzia aos dois astronomos que havião 
ficado no Pepiri, os quaes chegárão no dia 2 6, não 
l1avendo podido lograr a observação que se deseja-
va, pela contumacia dos máos tempos, e dia rias ne-
blinas que riverão até 27 de Abril que se voltárâo ', 
logrando sómenre o repetir a observa·ç:ao de mais 
algumas alturas merid:ianas do Sol. Não era só no 
Pepiri a renitencia das nevo as , senão ta m bem g ue 
akançávâo frequentemente ,a este povo-; e como mais 
avancado o Inverno tardárão muito mais em dissi-
par-s~, e houve vez gue em, todo o dia .cobrírão o 
SoL . 

Em o dia 30 do Glorioso S. Fernando, com 
o motivo de celebrar os de S. M. C., fez seu com-
missario huma reverente e fiel demonstração de seu 
jubilo, com missa solemne, e Te Deum Laudamu.r-, 
Cjlle entrou seu capellâo com a rrtusica do povo e 
triple descarga de infanteria da sua tropa, honra 
que fez igua I mente a de Portuga I. Depois desta fun-
ção, a que, al êm dos officiaes das duas naç6es, assis-
tio o cabido do povo de ceremonia , e n)ultidão de 
lndios e lndias, anrahidos da novid~de que lhes 

·causava esta nova festa, a que não estav2,o costu-
mados a solemnizar, e pela m~'sma causa se proçurou 
maior apparato, servindo-se huma delicada mesa em 
C]Ue com accorde de _regosijo se renov árão os desçjos -
'da saude, e pro s perid~lies de novos annos. 

O cabildo teve sua comida , a que chamao Ca-
rzfgut~-szt do m @-smo modo, · que se faz na festa do 
Santo do povo. No dia 6 de Junho em que se ce-
lebra, e, cump:re annos S. M. F. fez seu commissa-

28 ·:i' 
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rio ·igual -demonstração da sua fidelidade, e resl'Jef-. 
to a . s~u .au1o • . com o maior esplendor·, e -reciproco 

·jubilo de todos. . 
.Em quanto se· tra.balhava incessantemente no 

apresto das embarcaçóe~, para o que dérão os .PP. 
os auxílios que se lhes pedírão, se prepararão tambem 
os viveres, que se reduzírâo a ma.ior parte, a legumes e 

~ ain.da que se ha":Ía feito ae amemão provisão de carne 
. charqueada, foi em menos quantidade pelo receio d.e 
que entrando os calores se secasse demasiadamente, 
e com a humidàde propria destes temperamentos a-
co~isse a ella a polilha , e a consumisse corno h a via 
succedido, no que se disFJOZ para a viagem do U ru-
gay, que por estas causas se perdeo grande parte, . 

. _e se poz. incapaz de se comeli. Compostos os barcos 
.se dividírão a 4 por nação,. com igual numero de 
canoas; mas vendo-se que não c~bia nelles toda a 
provisão, que se considerava necessa.ria para os In-
dias que hi5o, se t nmou entre ambos outm b;trco. 
que levasse o pertencente de cada partida, e seguis-
_se a alcan~ar-nos no salto do Igua-sú. . 

Entre os Indios destinados ao trabalho pareceo· 
_ (ai11~a que tf:.teiramente intJteis para elle) l.evar .huns. 
Guayá.IJas e-xtrahidos dos bosques, que havião neste· 
.povo, para que se, corno elles nos assegura.vão, en-
contrassemos no_ Igua~ú lndio& de SLla n-ação ,. servi&-
sem de intel'pretes, a fim de podermos com o aga-
_salho, e 0 attractivo de algumas dad.ivas_ de wupa· e· 
ducherias, que el1es estimão, tirar-lhes noticias de 
seus paizes, e dos r-ios q-ue de~ejav.amos; esperança 
em que .se fu-n~a,va a maioF brevidade da ·viagem., 
e algutn con~ç1menw do .terreno .. 

No pov.o s;ie Corpos se dcter.minoo G:em r.epe--
tidas observaç_óes . de sol e de estl;ellas, a latitude dc.:· 

- ~7° 7'· 49"· 
. ~ Y:ar~a-~ã9 ~a_gne~ic,a de _. q," 3.S1 2'zf'. Obs.er ... 
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vo~~se tarribem . huma immersao do nrimeiro sateHite 
de J upiter o dia I 3 de] unho ás I Íh 5'· 2411 de tem.-
-po verdadeiro. · · · · ' 

, No dia 20 de Junho pelas 1' I horas da manha 
começámos a· navegar, seguindo· a costa ori'ental do 
rio, pela qual foi acompanhando aos barcos, gran· 
de multidão de Indios de ambos os sexos até o rio 
Moricard, que lhes embaraçou o passo • 

. Pará mos · a tres quartos de legoa de distancia ;. 
d'onde se distinguia com claridage o povo, e deixá~ 

·mos. da mesma··banda a boca do rio Yacunguasú ,. 
-que · estendendo-se ao interior , termina por ·esta . 
. parte as chacaras dos Indios. Ao terceiro dia dei~ 
xá mos pela banda occidental, · a perto de ) legoas 
do povo a boca do rio Pirap()pó .: traz sua origem . 
. das vertentes da .serrania de Casapd, e corre p·reci-
pitado por saltos e arrecifes, wm profundidade gran-

. ·de nos entre~ meios destes, onde abunda de peixe ·, e 
no seu lado septentrional tem hervaes. · 

A pouco menos de 3- legoas deste, se encontra 
.pelo · oriente a boca do ri.o Ibirayi, porto de huma 
.pequena: est~ncia de CoFpos, · e pela grande ahra· que . , 
faz, se descobre a distancia IiO i-nterior, campo limpo 
que foi o ultimo que vi·mos. A quasi i-gual disMncia 
.deste, eFl_tra: pelo occidente o rio Pira·uyubi tambem 
considera vel, e perto de sua. boca , se vírão duas 
cruzes q ne denorão a. divisão. de termos dos povos 
de Corpos, e de] esus. · 

_Neste espaço. entrao no Paraná pel'os doi·s la-
dos outros -v a rios rios de· t:nenos consideraçífo , e· 
.muito a miudo arroios já· grande&, j~ pequenos, que-
em quanro tem ~ado· lugar, o. po.nto do pl·an,o se 
tem situado nelle. · 

Desde antes do Ibirayi, começa a estreüan-se· 
lillllit S.énsivelmente o rio, e sã.o mais. repetidas as; 
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torrentes sirgando a gente por terra, por não poder 
rompe-las com o remo. 

Anecessidade de h ir encostado ás- margens-, pa,-ra e\·itar a invencível ' força daguellas pelo meio ' 
nos fazia perder parte do caminho; porque encon-
t-rando por alli os barcos com algumas pedras, que 
cobertas se levanta vão sobre outras, dando pouco 
fundo encalha vão frequentemente, de sorte que para 
tira-las, e poder proseguir se lançava toda a gente á 
agua para os suspender, e puxar ao ,mesmo tet!Jp~ 

_ para traz, a fim de gue esta com o impulso daquel-
la for~a , os fizesse retroceder pelo mesmo caminho 
~ue havião entrado; e por esta causa he mais pe-
rigoso e difficil de sahir do risco vindo rio abaixo. 

O terreno das ri ba nceíras h e elevado , e .de dis-
tancia em distancia com alguns montinhos, . por ·en-
tre os quaes correm os rios, e arroios. O dia 2) 
passado o rio Carugaarapé, que desagua pela p<1rte · 
oriental, encontrá mos pela mesma tres Indios infi·eis 
f.JUe nos disserão os · Guatzanas que trazíamos, er5o 
tarnbem Guananas da Toldaria de Curiy, que esta-
va dividida em varios ramos ou Cacycados. Os Gua-
raniz tem recebido delles algum damno, e dizem 
GUe são máos, e lhes fogem navegando pela banda 
occidental, pela qual os praticas nos lev~râo tam-

\ bem. ·Não obstante aos gritos e signaes, com que 
chamavão e oflerecião , hum cabaço de mel, chegou 
o barco · do astronomo de Portugal, que seguia a-
quella banda; mas só se contentou com vêr-lhes de 
mais perto a figura, sem poder-lhes entender o que 
dizião. Vo luga~ onde parámos se enviou huma ca-
noa,, com os que tínhamos de sua na ção, para que 
lhes falassem _. e ãttrahissem com algumas da div as 
<]Ue lhes enviá mos, e no fim de h uma larga confc.-
rencla, voltárão sem elles dizendo que a grande re· 



pugnancia; que tinhão para vir onde esta vamos, erái ? 
pórque alli vinhâo padres aos quaes temem. . 

He crivei que os muitos barcos, figuras, côr e 
vestidura ·das gentes ·que vinhão no que chegou ao 
elles, os ·amedrentasse tambem. Elles pedião sómen-· 
te roupa, e verdadeiramente era o que mais necessi:--: 
tavão; porque estavão de todo nús. Nãa são bran-
cos, e bem formados, como os do U rt~gay, senãa; 

· da côr ordinaria dos Indios; mal feitos e cambaios, 
ou de pernas muito delgadas, pouco direitas, e o. 
andar torto, mettendo as pontas 9os pés para deu• 
tro. 

Semeão milho, e nesta occasião se achava a 
maior pane delles na sementeira , da qual voltão pe· 
lo verão á margem do rio, que neste tempo abtmda· 
grandemente de peixe, que o pescao com arco e fre-
chas , t]Ue são as snas armas. Esta noite de 2) s~ 
observou a latitude do acampamento de 26° 43' 35''; 
hum terço de legoa abaixo do rio Tembey, que desagua~ 
pela mesma banàa occidental, distante ) legoas do· 
Pirayubi. O rio Tembey he memoravel para os Gua-
raniz, por causa da perda que há annos atraz tiverâO' 
de fronte, e immediatos á sua bo~ de hnma balsa 
carregada de herva, ·sem que nenhun~ dos gue a con~ 
duziâo podesse escapar, ·para que referisse corno foi: 
o caso. Os Indios propensos sempre ao prodigioso,. 
o attribuem a algum a.nimal marinho, gue vendo o 
fogo que vinha. nella a submergio, porêrn he verosi~ 
mil, que algum romoinho daquelles repentinos, que 
já aqui os ha, ainda qu.e não tão frequentes, ou al-
gum descuido dos que vinhâo dentro ndJa ' occasio-
nasse a submeFsão, e ficando todos debaixo t+a mes-
ma barsa , com ~ grande força da çorren.te, lhes im-
pedisse o poder val'erem-st:· da Hl.a habilidade' de na-
dar. Se-ja quaF for a verdadeira causa desre a:ccidea-
te ~ de que fórão testernunl1as os lndios de out~:Q& 
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barcos que a acompanha vão, que a vírao s~bJ.?-'1et'· 
gir .de improvisá, sem poder-lhes dar soccorro, he 
<:erto que elles tem cobrado grande temor a este pas-
so, e o -e'litao buscando a banda oriental , ~em 
embargo das pedras que nella ha occultas, ~nas quáes 
as nossas embarcações guiadas pelos Va9uianos , dê-
rão seus golpes 7 e algumas por causa dellenomárâo 
agua. ., . 

O dia 26, paramos passada a boca do Para-
náy-guasú rio grande, que a duas legoas e dois ter-
ços de di.stancia do Tembey , desagua . pela. banda 
oriental por duas bocas, das guaes a septentrional 
he larga' formando barra de arêa' gue neste tempo 
estava patente. Este nome que quer dizer Paraná-
71la'Ú, se lhe poz porgue defronte, e mais acima del-

. ]e ha no grande Paraná, que corre muito estreito. e 
rapido, perigosos remoinhos a que chamão Jaybu-
rú, que vale o mesmo gue rio revolto; e são tres 
pedaços bem máos gue pass<Ímos á sirga. O rio em 
todo este espaço não tem ribanceira , senão dois pa-

, redóes gue se elevao com bastante declivio por en-
tre os quaes corre, deixand-o entre .sua falda , e a 

' superfiCie da agua álguns espaços de arêa' e mais 
· commummente de pedra negra. Desde a metade, ou 

terço de sua altura ·para cim::l, começao as arvores 
entreveradas, daquellas canas grossas a gue chamão 
~raqtiaras, que fazem cerradissirno e aspero o bos· 
que de toda a extensão do rio, cujo -arvoredo não 
he muito alro. . · . 

A duas legoas se- encontrárao duas restingas, 
quasi fronteiras de pedras planas, e cobertas de Im-
ma herva, ou capini miudo muito verde, gue fazem 
outras tantas campinas agradavei? á vista. No am!-
mate __ destas ha huma ilha como de J)Q toezas de 
compndo, que tambem he de pedra, e terra muito 
~lra. 
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Fôrma huma especie ·de arvoredo coberto de 
intrincado bosque, ao qual chamão os Indios lbiti-
gua-hti, ou Mo11te de pt'anto, porque em outro tem- ' 
po, dizem, o ouvião ali i de anirnaes, cuja especie 
não sabem determinar. 

A neblina que era . frequente -e tão densa , que 
a muito curta dista ncia não se podia distinguir, nos 
Íl).lpedia o observar, e obrigava muito:> dias a sahir 
tarde, por esperar a que se' dissipasse, para levan-
tar o plano, e evitar os- golpes dos barcos contra 
as pedras: não obstante isto o do astronomo Portu-
guez deu hum tão forte, que deitou fóra' hum rom-
bo, e hou ':era podido perigar se entre as mu~tas pe-
dras da ribanceira não houvesse deparado a fortuna 
huma enseadinha de arêa . a que pode chegar pronta· 
mente para concertar, e compor-se. A 6 legoas e 
hum r::: rço do Ibitiguaht'l occorre o passo, e ilha do 
Pareha, temido corn razão pelos Indios. Este he hu-
ma r ~ stinga-- comprida de pedras, que cobre o rio 
nas suas crescentes, e em seu extremo tem huma 
ilha alta coberta de arvores; e no seu braco orien-
tal, pelo qual he forçoso passar, quando ~ rio por 
baixo ·não dá aguas bastantes ao occiclenta l , como 
neste tempo aconteceo, faz huns vortices, e ~rreben
raçóes formidaveis; ao C]Ue chamão os lndios pane-. 
las; e para evitar sua furia· he preciso, que vão os 
barcos encostados á mesma restinga ou ilha, enca-
lhando a cada passo, com summo traba l ho da .gen-
i:e que sirga. Ainda passado este ficâo adiante ou-
tras forres, e repetidas correntes, que se vencem 
com o mesmo trabalho, e seria innavegave.l o rio por 
sua ri!pidez, /senão ti\resse · o abrigo de frequentes 
enseadas, que fazem remansos raes, que em alguns 
correm as agua'3 para cima com tanta -víolencia, co-
mo- se fosse para baixo, causando-lhes esta força a 
grande abundancia dellas, que com extraordinario 

Not. Ultram. V. 7·" 29 



pMo de$eend9 topao nas pontas das pedras que es-
tão ,no fundo, fazendo ·retroceder as outras que com 

- facilida,de cederp. para aquella· parte, onde lhes falra 
~ste impedimento, seguindo avesso cui·so até se tor-
narem a encontrar, com as que descem .por ·C!lltra 
ponta immediata, ot:Jde fa~ern as difficuldades. Es- · 
ta noite que foi a ~e ~o-, se observou a menos de 
lmm quarto de legoa,_ ao S. da bQca do ~io Aguray-
minim, a latitude de 26° r3' 17'' • 

O dia 2 de Julho, se passou huma rapidissima 
corrente, em que não parecendo se devia fiar .a sirga: 
de huín só cabo , se ajuntou seg~mdó, e toda a gen-
te dos barcos em terra ajuda vão mutuamente, para 
vencer suà violencia. Todo o dia se andou ·quasi com 
o mes~o trabalho, sem mais avance que o de le-
goa e hum quarro .. 

Em panes se levantavão de improviso huns 
r emoinhos momenta·neos ben1 perig{)sos; ·e ímmedia-
to á canoa em qne hia o wmmissario de Portugal, 
se levantou hum, que sem €tnbargo de não apanhar-
direita mente. em óma, a poz em grav.e ri~co, e só 
a poder do valente esforço, com que remou a g~nte pa-
t:a aparta-lo do ce-ntro da arrébenta~ao, evitou buin 
accidente que po.dera ser sensível. Esta noire se ob-
servou a latitude de 26° o7' . 28'', na boca de hum 

-rio, que va.i desenhado Fio plano .com o nome de· 
Ita:bó-mini, que lhe dão alguns In dias de Corpo,s-
e o de out-ros povos lhe dão differente ou nenhum: 
Esta variedade ou varia.ção de _nomes, que h e ord-i-
n,ari:o. nos rios de menos nora, d1a'i-nando--os de hum 
modo os .de· hu.ru -'"povo ., ao mesmo tem po que os. 
bautisão dif:ferentemente os de· mais povos , e o gu.e 
h e mais particular, v-ariando os nw~ mos de huin po-
v~o, -.segu·ndo ~ ua vontadé o que Froduz h uma confu,.. 
sao, que redunda aos máppas em que se · vé ser11C•· 
lhante· diversidade. Nós n.os ha vemo~ · 'confurmado 
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1 tom a ·nomenclatura dos que ent rao no Paraná, com 
a dos h1dios Corpos, que; não só o navegao mais a 
miudo, e são melhores praticas, senã~ que estendem 
sua navegação até o laguari, a onde náo chega 
nenhum dos outros. O dia 3 deixámos na banda oc-
cid~ntal o rio Itubiguastj : como a 8o toczas da 
:sua boca, tem hum ~alto que se descobre desde oPa-
raná: sua altura pareceo de 8 a 9 toezas, despenhan·· 
.do-se por clle com rui do ·considera vel as aguas, que 
em seu despenho fazem · humas espumas mui bran• 
cas ;· por cuja causa lhe dão alguns . Indios aquelle 
nome, que quer dizer rio ele Salto branco g1·ande~ 
o qual conservámos por sua propriedade; ainda que ou-
tros o chamão já Mbaetebuy, já Tapiabebuy, Tu-
pia, ltum, e tambem Jacú, ao seguinte dia deixá-
~lOS pela ·mesma b2nda o rio It acaya, a quem dá 
nbme hum ilhore de penhas comprido e razo, a que 
~companhão outros dois mais pequenos, os ·quaes 
todos estão pouco mais a baixo do di to rio. A cima 
delle se vê huma cruz na· boca de outro rio chama-
do Taperabejú, dentro do gua 1 esta vão duas canoas 
de Indios infieis, e perto hum rancho desamparado 
temoo antes . 

. 

1 

Desde alli se descobre huma ilha comprida e 
· alta , de pedra e arêa, coberta de arvores 1 chamada 

Pa1·mzambd-guasú , aue dista perto de 8 legoas da 
d e Paréhá, e na pont~ q-ue faz volta_ndo a N., ·se 
determinou por altura meridiana do Sol este dia, 
4 latitudes -de 25° 5/ 29''. -o dia 5, pará mos· em 
outra ilha menór, não distanre e de igu-al gualld::l'de 
chamada Para12ambzi-mini-. Estas dua·s ~lhas o são 
·propriamente; quando estando. : o ~io a'lguma causa 
crescid o, podem as suas ag~Ja•s entrar pelos braçds 
que as fó~mã0, cuja·s abra~ tão bem patentes; po._ 
rêm nest-e tempo nã.o trazia· agua al'gnma o oti·entél'l . 
de_s ta ulcima., e ainda que na pane inferior do• oc-:. 

. - 2~ * 
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cidental da primeira vimos aguas, a superiOr esta-
va coberta de arêa, que impedia emrassem por. en-

. tão as do Paraná , senão se filtra vão por eHa , o que 
apoiava a noticia que dé;lvão os Vaquianos, de que · 
ti este entra v a hum rio :. gue não podémos vê r por 
virmos pelo ,b.raço oriental ' . encostados á mesma 
ilha .. Na do Paranambú-n1ini foi preciso descar-regar, 
·e compor 3 barcos, que tornavãç:> muita agua, por 
caüsa dos repetidos golpes que este dia, e os antece.. , 
dentes havião recebido, obrigando muitas vezes · ~ 
força da corrente a dar sobre humas pedras, qual}• 
do se procurava evitar o encontro de outras. 

· Estàndo nesta manobra , se deséobri·o huma 
halsinha de dua.s canoas, que se eonheceo' ser de in-
fieis; e s.em demora enviámos aos Guanánas Chris:-
taós, para que assegurando-lhes que vínhamos de pa.z 
.e amizade' os mov~ssem a cheg?r sem ' temor' o que 
logo. ·fizer.ão vindo tão-c9nfiados como quem encon.-

. trou, e réconheceo entre os l'lossos mensageiros o 
· principal delleS-, hum irmão seu, e outros ao pai 6! 

. "' E_, ó . ' "' 1rmao. rao. s sels os que se nos · apresentarao ~om 
intt'epide:ã e desembaraço, sem que á côr, nem os 
t rages novos que -,~ ião, lhes causasse dcmasiaiila estra-
nheza, não. obstante o seu maior cuidado, era a bal-
sinha, que t.lHn.:a a desamparárâo de todo, ficando. 
n ella alguns em quanto os outros ~ahárâo á term • 
. Para aca.b<u-lhes de ·desvanecer todo o receio, os a-
gasalhá mos, é déi-nos de comer ; no g ue se saboreá-
rão particulannente com o sa l, que lhes faha, e ain-
da que se lhes dava carne cbargueada, não adroitd.-
rão, porque a iaça lhes provê bas tantemente da fres· 
ca, á qual aju.mão. milho, e outras sementes que se~ 
meão. Seu idioma particu,l.ar só era entendido de 
seus patriotas; mas todos fallâo· o Guarani, no qua~ 
disserã.o que já sabião pelos Indios, que havião h ido, 
a ' t~1zer ht:rva ,. q.ue deviáo .. hii por su.as -terras huns 
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J10mens brancos, e que havendo ouvido desde seuS: 
ranchos, as caixas que ao amanhecer tocárão a 
Dianna havião logo vindo a ver-nos. Agradecemos-lhe 
sua boa vontade dando-lhes facas, barretes, e ou· 
tras chucherias, entre as qua~s se lhes ··da vão agu-
lhas, que não quiierão por não_ ter linhas, e hum 
com promptidão e graça, dissse: já ·que lhe davão · 
agulhas, lhe dessem tambem que coser com ellas. 

Sua figura e côr he regular dos lndios ', os o.· 
lhos vivos, negros e grandes 1 ainda que hum pouco 
espantados. O cabello corta9o ao nwdo dos Incas 
no Perú, , com . coroas grandes feitas como as dos 
·nossos --sacerdotes. São mais modestos que os qu~ 
até então havíamos visto, procurando cuidadosamen· 
te cobrir, ao menos o vergonhoso de seus corpos, 
quando não lhes alcançava a mais a roupa velha, 
que adquirem dos Guaraniz, em paga da ajnda que 
lhe fazem no trabalho da herva, e em cambio de 
seus legumes, e por . meio destaR penriutaçôes Ih e~ 
h e conhecido o ferro que usão en::, algumas ·latJças , ~~ , 
pouca~ 1 inguetas das freçhas que sao suas usuaes armas~ 

A med icina universal em suas doenças he a · 
- sangria qu·c sem deter-se em buscar· veia' a faze.m 

rndifferenremente em qu alquer parte do corpo' que ' 
todos se vírão sa.tjados , e manifestos os signaes das 
grandes inci ~ões que tin hão feito. 

, Parece que es,re remedio, de que usão ·tambem 
algumas nações elo Orenóco, o tem en'linado a na- ' 
ttireza para desafogar-se dos a11dores, que nestes cli-
mas quentes occasiona a visiiihanç-'~ do Sol. 

Traziao penduradas · ao pescoso muitas veroni._ 
cas, e cruzes de latão, que hav ião receb-ido dos 
Guaraniz, e não lhes h e desconhecido Deos; porêm 
o mais particutar de n1ao era terem nomes de San.., 
tos )c chamand.o-se o principal delles, Simão,, ouh'o, 
Joaquim,. e tambem havia Xavier ~ ourros:~ 

... 
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: ~ N~o· parece fóra · de c_aminho sus~itar , que 
J·alye:!í haverá entre estes alguns des<;:endentes da· 
~uelles pri.m.eirps Ghristãos, que figurado da perse-
g.ui.ç~o d.Qs .P~~! li s ças, transmigrados : pelos ann.os de 
-z6p ,dq pr<;~y-i q. c i:;~ pc· Guayra, onde .se esEabelecê.-
râ<?. as pri.rne.iras .dourrin;1s , a.Ps povos t].Ue hoje ex.is-
tçm dq Lorero, e S• Igna_cio~ mí nj m , q ue se formá~ 
rãq rlagne!Jas triste-s ·r.eliguias , qaí) quaes alguns 
Ne9phytqs não ben1 radicados na. fé, ni_io podendo 
toler-ar a· penosa JJl~<}rcha, que sç conta, fieassen'l 
~ispersos por est~& bgsguc:i!s; e m~sdados com os 
Guan~p4s . originarias, o.u possuidores do paiz, se 
~pnservassem em sua posteridade em brut ecida al-
g.un$ vestígios de R eligião ; ·nem com tão hons prin .. 
cipios, e natural· docilidade, parecé! seria mu.iro dif-
~çil sua reducç,ão áo. gremio · qe Jesus Christo, em 
~ue. o maior embaraço estaria da parte de sua trans-
l~ç~i<:r aos povos distantes já fundados. ' 

Fatiando-se-lhes sobre este ponto~ com o corte-
jo· Ele seus irmãos que a!li v.inhlío, e dos outros In-
~ios, só disserão que não querião JJir para Já porque 
9s padres aç<;mtavão. · 

Sómeríte conhecião a boca do IguasÍl d'onde 
~?Q hay\?Q p.assado , e não dêrão noticia do rio 
PrugiJy e Pepi~i, ' de . quem nem ainda os nomes sa-
bião , nem ou v írão f a lia r já ma i~. 

Pela tarde gue marchámos, nos acompanhárão 
hum pedaço, e os convidámos a qüe . fossem vêr· 
Il,Q~ ao J.guasú, que ahi lhes daríamos roupa. Obser , 
vou-se a latitude de 25" 55' 33'', pouco rnais a cima 
da ilhá do Paranambu-mini este dia 6. 

Ao seguinte tivemos hum pouco melh0r nave· 
gação, e se deixou pela banda oriental o rio U ru-
gay, cuja boca he guasi tão larga como o mesmo 
.far:a_l)á, porêm immediatamente estreita, e mais que 
a boca d<;~·qq~ lle pareç~ en~ead3 clcst~. 



Pelo • mesrno lado éntrâo depoís , ói dois' pe:;.-. 
quenos rios Jabucay ·e Ytíci, é · ná-s 'margens _des.fé 
dizi.â0 os Guaran i:i', havia porçãó de in fiei & dos 
quaes não ~ vimos a~gulm. D~ parte occidenral ent'ni: 
o. rio lttttimini com dois saltos, o primei'io comó 
de 4 toezas de alto, immediato á :su~ boca, e o 
segundo menor , e pouco mais a drna :; e. os mais 
arroios nes.re espaço ~ntrâo precipitados com sal~O: 
no paraná , que- corre encachor:Jado. 

Mais adiante em· h uma volta · de E. a N., faZ' 
o rio h uma pont? sal_1ida .de pedras grandes, onde' 
l1a huma mais el{'vada, a que éhamão já Itament·. 
buy Itapud, que quer dizer· filho de · ped·ra. Da 
parte oriental, cuja costa chamão Yaquanbe, se 
vê hum rancho· com h uma cruz, pertenc"enre ao~ 
Indios do povo de Itapuá r; e aberto hum ca·rilinhcJ 
pelo qual sobem I a seu herval. Pela nfesrna ent 'ra 
mais acima hum -rio chamado Mbocay-guas. ú , e . 
JJâo dist:ante do Mini, que significa rio · das éspi'n-
gardas; non1e · que dizem lhe impozerâo, por ht\-
ma peleja que ~m outros tempos tiverão com ai .. 
guns Paulistas a quem matárâ·o, · c suas armas, co-
ino · inuteis para ~l les , pór 1'1~0 saberem::·.manejar,. 
11em terem polvora. e bála, as arrojárão nelle,· 'Pe.! 
la mesma margem occidentaF, que se andou lium 

· pedaço a pé , se descob·rern frequentes profündida ... 
des e cavernas, formadas 'em h uns g randes penhas-
cos · escavados em figura espiral, ou de car·acol ," 
pelos quàes introduzindo ·se com viotencia as aguas· 
nas 'crescentes, adquirem aquel'le movimento verti-
ginoso, gue fazem os romoinhos tão communs em: 
todo o rio. Esta noite se observ ou a Jatituje de 
1;" 38' 26N, hum pouco mais de meia l eg0a ab.ai·· 
xo da boca do rio lvfoí1·day. . 

O dia 10, deixá mos pd a occidental" na dis...:. 
tancia·· ·de 9 legoas e hum quárto do Paranamblt.-
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guasú o rio Monclay , b · mais cónsideravel , dos que 
~té alli havião entrado no Paraná. 

Sua boça que se medio geqmetricament.e es- · 
~ando bastanteme11te baixo , t~n'l 78 roezas de lar-
go, e traz SHa origem das visinbanças das novas 
teducçóes de ,T;;~rumá . . Não muito distantt: da sua 
boca ' tem, h.um salto' c{Jjo ruido . s~ ouve, della, e 
nas ~uas · .mJlrg~ns hapitão alguns Indios 9a mesma 
nação, linguagem e caracte~, dos .que se. acabã.o d.e 
descrever. Na distancia de hum quarto , de legoa 
deste entra pela :b.anda oriental · o. rio Iguo~JÚ ,.. lin-
c]eiro da dem.arcaçã.o . do qual fàllaremos particu-
larmente,. seguindo a ordem de dia rio, e dando 
fOr menor as observações, e calculas que se fize-
rão, como se executou a respeito ' do . Urugqy e 
Pepir~; mas interrompendo-se immedi<'!tamente seu 
curso, pela sua interpo~ição do grande salto, que 
tem a 4 legoas da sua bóça , se cortaria o fio da 
narração, que dare~10s mais seguida, depois de 
l1aver refericio ligeiramente: as deligencias que se 
fi~erâo para vence-lo, e pode~ con,tinuar a demarca-
çao, aguas_ acima dell~. 
r~-'\'1 Assegurados pela constante,- e geral assr rção 
de todos os Indios Vaqui..a·nos , de ser aquelle 9 I-
guasú, cujas aguas ao entrar, ainda que o fazem 
mansamente, e sem alguma corrente, repellem as 
do Paraná como a hum terço de sua largura, dis-
tinguindo-se por sua limpeza das hum tanto' turvas 
deste ; entrámos por sua boca que na occasião es-
tava baixa. . 

Conserva sua largura por espaço de mais de 
numa legoa' d'onde começa a estreitar-se consi-
deravelmente, e continúa sempre diminuiiitlo até 
o salto. As margens e fundo, no principio sao de 

:terra mol,le , que molhada faz ]o do , e a tre-
xos se vêm algumas pedras grandes e negras, att! 
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lmma corrente com baxio, que dista l'erto de duas 
legoas da boca , desde onde segue ji pedra conti-
nua-da, e algumas enseadinhas de arêa. ... 

Alêm da penha unida gu e fórma os paredóes, 
entre os quaes corre o rio encachonado com a altura 
de 25 a 30 toezas, que se repu tou tivessem, n]o são 
cortados a prumo, senao com aleum pequeno dedi-

.ve, e cobertos de arvores , gue começão como a 
quarta parte daquella; tem nas margens, que na 
baixa· estão· manifestas, porção de pedra solta de dif-
ferentes tama1~hos e figuras. Segue-se ao depois ou-
tro largo arrecife que atravessa o rio, o · qual se 
passou unind9 os cabos de todos os barcos , para 
for:mar huma espia comprida, pela qual podessem 
<tlar, não dando lugar alli a pendente ribanceira a 
leva-la por ella. Os pequenos ar-roios, que em nurpe-
ro bem crescido enrrão pelos dois lados do N., e 
de S., descendem todos despenhados pelos ditos pare:-
dões. O dia 12, n(l_ d-istancia de 3 legoas e hum 
-quarto da boca do Jguasú, e poJI.co mais de h uma 
de seu salto, encoi)trámos huma enseadinha de arêa 
ao pé de lnm1 arroio de salto elevadíssimo, que des-
2gua .pela parte ·meridional, e sendo esta a paragc;m 
menos incommoda' para que se m.antj.vessem os bar-
cos, que já navega\râo com muito trabalho e pe-
rigo, se determinou fixar nella .o aca mpamento; para 
c\'all~ tomar as medidas convenientes para se con-
tinuar a vingem, e passar as ca noas, das quaes 3l-
gurnas que .se acliant<irão até ~ê r de distancia o sal-
to , ; co o hecêrão logo que era i nsu pera vel seu passo. 

O rli3 I 3, se enviou huma pB.rtida de seis sol-
dados Paulistas e intellige_ntes, a examiHar cuidado-
snmente tudo o que offerecia o .sa lto; se o terreno 
contíguo á bJnda ausrral, que devião seguir, pro-
mettia trasladar por terra as canoas, e se o bosque 
ter.ia páos grandes ' de que se pódessem fazer novas. 
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r Ao mesmo .tempo, segu.indo as pedras da marJ 
gem, que por est-ar baixo o rio, deixava descober"' 
tas, forao alguns officiaes reconhecer o me~mo sal-
to, os quaes por sua altura, e empinados paredões 
que por ambos os lados o cingem, assegurárão não' 
ser por todo aquelle espa~o, possivet o suspende-las., 

Não obstante ·isto .. , para tirar. todo o escrupu-. 
lo na di.ligencia, se enviou no· dia I) out!'a parrida,, 
que internando-se hu.m pouco pe!a banda septentrio-. 
nal fizesse nel'la: o mesmo exame que p.da · mei-idio~
nal havia hido fazer a primeira. Esta voltou na~ 

· quella tarde com noticias tão pouco favoraveis , .. 
que nao deixava esperança de logro; d.ando por im--
possivel o poder-se arrastar canoas, pelo cortado, e-
aspero do caminho, gue com trabalho, e pegando-se-
ás ramas para não precipitar-se·, hav-ião podido ven-. 
cer •. Passárão mais adiante do salto, em gue. achá"~ 
rão muiro espraiado o riQ, e em saas immediações; 
só ·.·havião arbu ~tos, que as ' cr.esceptes •cobr-ião, e.· 
jgualmenre a huma ilha baixa que vírão em cima ,_ 
e no interior do mato: não, achárão arvore ·capaz d.e 
poder dar canoa. A' v·ista desta difficuldade, e con---
siderada por outra. ~ parte a absoluta ·necessidade, ,. 
<JUe havia de fa~er as novas; pois aind'a que se p.o• 
dess'=m passar as que t·inhamos ,_ sempre er-ão poucas~ 
pa.ra conduzir os vivere~ mais precisos, e gue na ma· 
nobra da sua- construcção se havia de consumir al~
gum tempo; e para. não perde-lo de todo, determi~ 
nárão os commissari0s, ~que em quanto :-Jquel.las· se.-
faziao, se adiantasse huma partida. , gue abrindo pi--
cada pelo bosque, fosse em busca do rio Pcpiri , . 
CJUe do~ sitio- onde esravamos se considerav a pe los. 
planos, que havião l(' vantacio os . geografos , distava 
27 legoas a S.E. a ma rca que nagudle s·e él eixo u , a 
q_ual hu m a vez achada, ou segura dos por outro ca-
rainho de ser o Pepiri algl!.m rio' · que enc('\J ~ tn:tsc~n 
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com seu curso ao S., subissem até suas cabeceiras, 
.e dellas ás do rio mais immediato, que corresse pa .. 
-ra o N. -, - que precisamente devra vir ao Iguast1.; par-
ra o que logo C]Ue estivessem feitas as canoas, su~ 
1birião as partidas a procura-los encontrar, e dar 
soccorro; fazendo para este fogos, que· distingui.n-
-<lo-·se de distancia , nos fizessem bmca-los mu'tua-
nlente. 

Corno o fim desta partida exploradora era só 
<Ôcten1ünar-nos pela origem do Pepiri , o rio mais 
:.immediato a este, que desaguasse no Iguasú, para 
;que com esta noticia, e seguro cunhecimento , po-
-dessem -entrar immediatamente por elles os demar-
tCadores, se escolheo a gente 'inais robusta, e a cos~ 
UJmada ao bosque, para ~ue podesse vencer seus 

· ·.embaraços, provendo..:os de viveres pa.ra hum rnez, 
~em quant:J se 1hes faziâü novos soccorros, segundo 
'SC fossem adiantando. O dia 17, sahio esta partida, 
rcom,posta por pnrte de Pcrtu,gal, de 10 soldados 
·Pa:ulistas, Indios precisos para a ·carga, e o sargen-
:w ·Antonio Barreto, que manda v a toda a partida, 
dois cabGs de esquadra, Díogo Barboza, e Francis-
·co Lopes, dos quaes o pr1meiro, como intelligente 
-.da bussola, 'hia encarregado da direcção da picada, 
pelo rumo conveniente que sç lhes deu á vista dos 
.planos; e da parte de Hes,p·anha, de 8 Paraguays, 
·com hum cabo, que erão de picadores, e igual nu.:. 
mero c:lc Indios carregadores. 

Em quanto· voltavão os ·gue haviâo hido reco-
nhecer a banda scptent11ona1, se fizerão em · terreno 
alto, e não exposto a inundações ., armazens en1 

·que depositar os viveres, para - pode-los registar me-
lhor, preservar e deHruir, sq;unrio o pedisse a ne-
cessidade. Voltárão oo dia 20 aquel.les que se ha-
vi:ío estendido a mais de trcs legoas, sem perder de 
vista · o rio que se espraia n,1uito em cima do salto, 

. . 30 * 
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conhecendo que o ruído de aguas gue acima- deste 
se havia ouvirto antecedentemente, e se receava fos-
se segundo salto, era de hum arrecife por onde po-
dião hir canoas. Nas immediações do rio achárâo 3 
arvores _de que se podiâo fazer aguellas, e da vão por 
sentado , que no interior do bosque não penetrárão, 
as haveria melhores para aguelle fim; e ultimamen-
te que o terreno não era máo, para arrastar as que 
tínhamos, h uma vez subida a imminencia da margem; 
porêm para isto achavão grande difficuldade no 
que nella havião visto, por ser pinhascaria escarpa-
<la, e cortada a prumo. Com ~stas noticias se enviou 
a reconhecer hum pouco mais abaixo do acampa-
mento, huma enseadinha que parecia menos aspera, e dii! 
pedras desunidas. Com effeito se achou que com algum 
trabalho ern separa-las, rebaixar o terreno, e eorral· al-
gumas arvores que embaraça vão o caminho, se pe:1deria 
conseguir; o. gue logo se poz em·execução. Das 8 ca-
noas que tínhamos, 11tlma por quebrada , e dua-s 
por muito grandes, não erão transportaveis, e aEsim 
se determinou levar só as ') restantes. A altura per-
pendicular por onde se devião suspender era de '3 r 
toezas. e 2 pés, e a disposição ·do terreno, e gran-
des pedras delle, não dêrâo lugar a se fazer a su-
bida direita; pelo que era preciso para as encami-
J;Jhar, buscar varias angulos, em cujos lados por não 
eabet;em as medianas tropeça vão, e da vão não pe-
queno trabalho, que se superou finalmente ficando, 
todas em cima no dia 46. Alêm disto, era necessa-
rio para que se podessem arrastar, abri r por entre 
o bosque lmm caminho alguma cot!Sa largo, cortan-
do arvores, e rebaixa ndo em partes o terreno, es-
pecialmente em 'i arroios por onde haviao arrave:sar;, 
porêm executando-se mdo felizmente, se levárão im-
ma depois de outra, o espaço de 3400 toeza s, fira n,. 
do. to.das nas aguas s.uJ?eriores do salto, o dia 29 ... 
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Concluída esta obra, se começ8rão a fazer as na;.. 
V:lS canoa·s, que erão precisas; porêm sendo sómcn-
te dois os mestres dellas, ainda que se lhes applicá-
rão outros que os ajudassem, não podião trabalhar 
mais ao mesmo tempo. 

O resto da ge.nte se empregou em fazer no a-
campamento de cima do salto, alguns ranchos em 
que podessemos viver, e armazens onde , ~e deposi-
tassem os viveres, que se hião conduzindo de bai~o1; 
para ter alli o mais necessario; e para juntamente 
formar nova sacaria pequena , propercionada ao pe-
zo que hum homem podia carregar, se acommodasse 
bem nas canoas. 

Sendo a boca deste rio hum dos pontos prin-
cipaes da demarcação, para se determinar com to-
da a exacridão sua posição, se enviárão a e! la os 
dois astronomos, para fazerem as observações astro-
nomicas convenientes, as quaes se darão em ·wa ta-
boa correspondente , e algumas -medidas geometri-
cas dos rios. A largura do Paraná deüonte da pon-
ta austral, gue faz com o Iguasú, se acl10u de 
194 toezas, sua profundidade, ainda que se intentou 
sondar, não se pôde saber exactamenfe ·, porque a 
corrente lev ava o pezo, que não passava de 8 libras: 
não obstante como a h ur11 terço de sua largura , se 
acharão 2 I toezas de fundo. O Igu ast't oa sua boca, 
tinha 126 roezas de largo. Seu fun do nesta mesma 
parte, começa na margem com 6 pes, e no meio 
chegou a 4-5. 

St·Ibindo !1t1m pouco mais acima augmenta tres 
pés HO meio, e chega a 48. Estas medidas fórão fei-
tas estando os rios bastante men te baixos;. por~ rn 
poucos dias depois, com huma chuva gue, com não 
largas intermis>Ões, durou desde o dia 30 de Julho 
até o de 7 de Agosto, subia o Iguast't sobre 40 pés 
perpendicularmente, e inundou o acampamento que 
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-tinhamos de fórma, que não apparecia vestígio al-
·gum ele que alli houvessem ranchos, em cima ele ·cu-
jas cumieiras (ai-nela .. as elaque]Jes- que alêm da ·-ele-
·va ç-ão elo sitio em que. esta vão, erao por cima hem 
altos) nada vão os barcos; por cujo motivo se nm·. 
dou ·o acampamenro, para o· alto ondt;: se haviâo 
posto o_s arm<:zcns, ·que· ~stavão . IO roezas mais le.-
·vantndos, e pelo licho, e ramas seccas que estav~o 
-pegadas ás arv0res imrned iaras a elles, se conhecia 
-quê tarnben1 alli chegava a agua, o que' deve'ra súc-
- c~de.r quando ao nresmo .tempo, que ·houver crescen-
·tc no · Paraná, haja tambem ·alguma no Iguasli, e 
<']lle as abundantes) e violentas aguas daquelle, de-
tendo então as copiosas .deste, que não podem pas-

·sar do elevado s<J lto, fonuárão no C'ntre-meio ·hum 
·Llgo de inuncnsa profunelidadc, ·c não ha ·d·uvida 
·que el~vando·sc as aguas Jebaixo, a qu erer-se empa'-
-relhar co m as superiores se diminuirá consideravd-
·menre a 8ltura apparente do salt{). 

A 24 ele Agosto que os ranchos, e armazens 
de cima elo s8lto, do -gual seguindo o curso ,do rio 
.dista vão tres quartos de Jegoa, e~tavão feitos, pss-
sár~o aguclle acampamento pelo c~minho, gue .se 
a brio para arrasr;u ·as· canoas ; os· commissarios com 
os offi.ciaes, c gente nüis precisa, deixando no d~
baíxo onde . fica_ vão os barcos, o comma·nd.ante da 
tropa Hespanhola, capellão e cirurgião de Portt•Jgal, 
•e ~- gente bastante p<:ra custodia, e resguardo del!('s 
e da parte de viveres _gue a!li ficavão. Nao estando 
"é'iiníia acabadas as cJnoas, que necessita vão para po-
·derem na vega r as partidas, com o bastimento pre-
ciso, se determinou que -em guant<? se co:ncluião al-
gumas _guc · faüav~o, subissem o rio a cima, em 
'duas ca110as ligeiras_, .o ;;srronomo de Portugal, e 
geografo de Hespanh:J, a fim de gue ::tdiantando-se 
'tudo quanto pocl.cssem, no termo de doze dias, le-
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vantando o plano , e examinando os rios que lhe en~ 
trão, especia !mente os da banda austral. se podes~e 
com . este conhecimento, regular os viveres que se 
deviao levar, c juntamente fazendo alguns fogos po, 
dessem servir de guia á partida que havia hido por 
terra se os podes sem distinguir, a gua 1 se conside · 
rava já bastantemente avançada, e sahindo a 18 
deste mez proseguirão a navegação; em cujo t-em-
po_ se fizcrão no a~:ampamento as observações, e me-, 
didas convenientes,, levantando-se junta·r:nente o pla-
no, e prospecto do sal to.. . . . _ 

Já que se tem feito·. tão repetid-a menção des,. 
te salto, do Iguasú, que na verdade he o mais espe-
cial e raro, que v·imo·s em toda a :penosa p.ere,gliina.-
ção, não será fóra de proposito dar · h uma indivi-

. dual notici-a, <que. aeompanhada d·os plan0s ' e pro~
pecto, ajúde a formar. alguma idêa deste sitio; o 
mais agradavel, risonho. e prodigioso, dos -C:Jue of\-
ferece a ~imples natureza, , talvez em tcdo o gran,.. 
de · theatro do mundo, o qual se o passárão em si-
lencio os esn:iptores deste continente ,. E]Hamlo· se 
desfazem em pónd,eraç0es ·de salto do Paraná, que 
só .lhe Jaz excesso na ,maior copia de agua::;, gue _por 
€1les se· prec·i-pitão' ficaude· muito :nraz.. eril. todo o 
nestante; o gue se pode crer, gne, ou f<;>i por havelo 
ignorado de · todo ' ou ser muito imp'o:rfeito o co-
llht>cimenro que delle tiverão. Não u~a t'emos ·para 
descreve·lo de outro c3tilo, que daqucl lc que se ac; 
commode a ~ tl a ~ medidas; procm8ndo antes sermes 
claros c cxactos, gue parecer amenos._ 

Defronre do acam pamento QtJ e havemos dito·,. 
di stante tr es quartos de lcgoa elo salro, corré o rio pa-
ra o sul, cont-ido por h uma não elevada riba nceifa .,_ 
oue lh e serve de termos. A terra fi pme àe h uma ,. ~ · 
ou tra banda he baixa' e por n.enhuma se_ alc<l n ~ a a 
dist inguir. o mon~e; porêm sim hum cerrado,_ e e.~· 
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pessissimo ~osq u e que as cobre. !'-:esta parte onde 
ú5o ha il-ha Cl lguma, se mcdi o geometricamente sua 
t11rg'Líht, _qüe se 2clfou •de 48 3 toez;;s; com a. profu i~·· 
díd atl e. de 12., I), 18 , a te 20 pés, no cJnal, .que 
está como a hum t er~·o de sua extensão., e comer-
vando o fu ndo de I 2. pés, por algum espa~o, di-
rn4nue ~té chegar á m::ngcm oriental' encosradas-·á 
qual se vêm pouco mais abai xo seis il·hitas compri-
da_s·, em cujo princip io lhe entra hum riacho. · ll-1 
depols voka par a O.,· e ne!Ja h_a · v·arios arrec-ifes ·; 

·os guaes inclin5o as ;iguas para a parte austral, até 
que na dire·c~ao ·de N.N.o .. ; fazem sw arrebatado 
despenho. Esra immensa copia de aguas, para quem 
ci•a esr.ntito leito-o medido, pois augmenta mais ... abai-
xo; corre ·no principio com . ..;relocidade, por hurJ;l 
plano de curta inclinação, a -p-recipitar-se no estreiro 
canal gue occupa o centro dó rio, em dis-rancia de 
I 30 toez:~s . da margem septentrion;] l, ou mai.s bem 
or'ie'r)tal. · Grande pane deJJas fugindo da sujeição 
·do éstrcito canal se divertem a .. hum e outro lado, 
àté gue qbrigadas· de setqwoprro pézo, _se vão suc-
co::ssivamcnte dcspenhando. por· differ.cntes <Jrcos, e 
·cascat<Js com espantoso rui"clo, e não menos confus1 
dcs·ordem; e COFI10· fatigadas . do· primeiro ~alto, ·se 
dere.rri ern hum descanço, oa meza d-a mesma pe-
l1ha, com novo esforço emprchendem· salvar o se-
gurido, ainda mais el evado com. CJUC cahem no cai. 
xão, gue wm rapidíssimo, e verti g~n oso movimento 
seg~:r em~ em· a mesma direcçâo · de N.N.O. As agu~s 
qu e não entranclo defrentc na profunda caixa do 
m eio , wm?.o a banda oriental superior, correm cn· 
tre ai"rccife.s , e . baixas ilhiras vertendo-se de lado, 
Jwmas arrnz de outr;)(S·, já por cascatas, já por ar-
co;; de mui cuna .n1rvarura, até que estreitadas do 
c:~na l., .que se v;1Í encostando para aquella margem, 
fazem ·o ultimo derrame .em hum peque·no recanto, 
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<ftie dista ·z8o toezas, d'onde começárao a prec~• 
pi~r~e. . 

Não caem e§tas immediatamente no caixão, 
senão sobre ln1ma meza de 45' toezas de largo, e 
de 90 de comprido de~de o primeiro salto, cuja al -
tura h e de I o · toezas e meia , até o segnndo , en1 
·q·ue com .a de 17 toezas, descem de~penhad a s ao 
mesmo canal, que naguella pane te m de Jargo 3 3 
toezas. As que ~e disrraírão á banda occiden ta l on-
'de alarga o rio, _se despenhão a prumo, te: mbem 
de lado em duas ordens de cascatas, at_é peno da 
ponta . de h uma .ilha ', .que ràzem as mesmas aguas , 
na voha .da qual fóqna huma pequena enseada, em 
<jUe igualmen-te se vertem com .dobrado precipício. 
, A distancia que p:or esta -parte ha, desde d~on

<k começa o primei'ro despenho, até á t1ltima ver-
tente da enseada he 6)6 toezas, e a ~Ltura perpen-
dicular do nível superior das aguas no rio , sobre o 
inferior do caiial, he de 28 toezas e meia, ria ban-
-da oriental, e de 22 e meio na occidental em a qual o pri-
meiro degráo he de 12 toeias, em partes pouco ma.is, .e 
com outr.as pouco ~nenos. A largura. do canal defronte 
da pont-a da iJ,ha he àe4-o toez2s, ede6sem o acamp·a-
ment0 onde ficárão.Osbàrcos,.que dista delle h uma le.goa. 

A .imJltidão de arcos· e cas,c:atas, que sucçess.i-
v,amente {;e .,derramão pelos dDis lados, são tantos, 
que :'reria .prolixidade contar p'o.r ménor seu numero. As 
mais notaveís que alcançou a distinguir a vista, .á 
qual ~e escondérão algumas outras, por l?âo haver 
parage ri.1 segura em que se pndesse fixa~r .de modo, 
que se .d esco brisse miudamente o centro do caixão, 
sâo 29 ? dis(ribuidas por esta ordem. Em o degráo 
sup t> rior, ou primeiro, da banda orienta'!, se des-
cobrem seis grandes, e ·vari2s pequenas, que caem · 
5Juasi a prumo: no infcr,ior se virão n1llitas media-
nas , e sóment.e duas grandes, das <juaes humá cahia 

' ]ilot. Clltram. V. 7: 31 



I 

-242-
. • I •. ,_; 

~ 'P.rumo, e na outra conttgua a margem , cornaCJ 
as aguas com desmedida violencia, por hum plano 
iqclinado em que sobresaem varias pontas de pedra , 
contra as quaes chocando·se com furia, despedião 
miuda chuva, que ainda estando em· alguma distao~ 
cia, nos a polvilhou os cabellos melhor do que o fa· 
ria o mais apurado cabelleireiro. A mesa que . deste 
lugar sahe a formar, embara.çou poder vêr as ou~ 
tras que entrâo nelle. Pela banda occidental desde a 
ponta da ilha até ondo pode sem obstaculb alcan. 
çar a vista, se mostrão no degráo superior outros 
6 derrames, e igual numero no inferior, em que os 
medianos, e pequenos são mais frequentes . e repeti-
dos .. Muito perto da ponta cahe hum grosso chorro 
de agua, que de longe apparece como huma mesa,. 
CjUe se julgou ao principio ser t~rceiro s!>lto. Dentro 
da enseada se desgalhão pelo primeiro degráo sete 
grandes canos de 3gua sem outros menores, e no de~ 
baixo só se vírão dois gr;~ndes com muitos pegue-
nos. A largura destas vertentes he vária ·: as gran-
des que descarregao no canal, passao de 10 . e I~ 
toezas; porêm as da enseada são ametade mais es-
treitas. Interrompem-se estas cascatas, a different(;lS :t-

e pequenas distancias, por algumas porções do pa-
redão, que não só se levantao sobre as ' outras, se• 
não tambem se ava~çao para fóra em ·pontas promi-
nentes da mesma penha. Sobre parte daquella tem 
a humidade criado algum verdim c.om miudas her-
vas, e e~ ' suas divisões pequenas e capadas, as ar· 
vores; e como o fundo da parte superior do rio 
JJao he h1ujtó, tem crescido dentro de sua madre, 
e no extremo que termina os paredões algumas ar-
vores e palmas, gue se vêm repartidas em diversas 
distancias. Descarregao todas estas aguas sobre 
quantidade de pedras, já medianas, já grandes, a 
montoadas á ,margem do caixão, o qual por estar. 

.. 



·,baixo o rio se podérao descobrir, e se occuitão nns 
:crescentes. El!as são p:Hdas pe huma gran fina e 
compacta : outras se vêm em cima do -salro com hu-

.. mas cavernas, ou buracos semel hantes ao da pedra 
pomes, ainda que de muito di ffere me co nsistencia ·e 
dureza. O material de que se co mpõem os paredões, 
he de penha durí ssima--parda, e em partes tira m ui-
to · a v.ermelha. Não se descobrírão nell es betas, nem 

· partes algumas metall icas; s_e m embargo de que sem-
.pre se notou alguma d iffe re nça na variação da agu-
·lha magnetica, gue · dêrão as - obse rva~Ões fei tas na 
.boca do rio' e as que se fizer5o ém ~ima do salto. 

O ruído ·gue faz agnelle immenso cor.po ·de a:. 
-gu.as-, ao precip.itar-se por tão varios arcos, e casca-
tas de tamanha elevação, he descompassado e hor-
~issono; e causaria não pouco espanto a quer--ç. de im-
·proviso se ache collocado em tal immediação, que o 
percebesse · dist.inctamenre sem poder reconhecer SU'a 
causa. He preciso fallar a gritos para se poderem 
entender, os que juntos estiverem ao pé delle. Em 

•O acampamento de cima quando assoprava vemo 
suL, se ouvia com muita claridade, e ainda da boca 

·do rio Paraná , que di sta mais de 3 legoas em linha 
.recta -, se alcança a ouvi-r com alguma distincção 
<JUando ha vento K Com a vehemente agitação que ad-
;quirem as entrechocadas aguas, golpeando-se dura-
mente contra as penhas e prominencias, se resolvem 
!em _miudis!limos globos (que não sem propriedade se 
podiâo chamar pós de agua), e resaltão ·ao ar chis.:. 
,pinhas tacs, que depositadas peh vento nas ·folh as 
das visinhas arvores se congregão em gotas, e desa-
tao em chuva, humedecendo o ~erreno imrnediato 
de tal modo, que não se pode ch eg.ar a elle sem se 
molhar, quan-do venta daquella regi~o. 

A neve gue fórmão cobre ás vezes o sol, e ain-
da a distancia alcança a obscuridade, e o nublado.' 

31 * 
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, No principio cto cai:xâo em que de frente;. e pêlõ~ 
lados caem a prumo simtiltaneamente copiosa·s averrida·s 
de agua~ he coHfusao, e horror guatHo alcança a vista • . 

Deste centro se levanta perpendict!larmente· ht,l-
ma densa nuvem em figura de columna, e dilatando-
se por seu extremo superior, remata em copadissi-
mo , semelhante, ainda que mais claro, á do fumo, 
()·Ue exhala a boca de hum voldó;· e·ainda- que peren-
ne, não h.e esta sempre constante ; porêm varia etn 
.tamanho. e densidade, s€gundq mais, ou mencs ·pe-
so de atmosphera, horas em que se vê, e ventos 
CJU.e correm. Pelas 3= horas da tarde estando o tenl-
J>O daro , quente, e vento O. froxo, signalando ~ 

. barometro. simples 26 polegadas, 6 linhas e dois -ter-
.ços. , e o ther.mometro de Reawnur 27 graos e Il)eio, 
~e vio alguma causa rára, e de po~:~co m.enos de 9 
toezas de altura. 'Pelas 6 e meia da, manhã segu·irn-
te·, estando o. tempo lwm pouco coberto, e o mesmo 
vento fresco, e si-gnalando 0 baromerro: 27 · pollegw-
oas, 2 l:inhas. e t.res quartos, e O therniornetro I?/ 
e meio, appareceu mais densa , e de 20 toezas d·e 
alto, o que diminu!o ás. -10, have~do clariado G 
dia , al:lgmenta,do o vento, e subido o thermemetra 
a IÇ

0 e .meio. Estas alturas da columna se deter ... 
m.inárão por medidas geornetricas. 

As varias mfidificaçóes que nos raios d'e luz faz 
{) transit-o ,. por huns meios de tão differente densi• 
dade, figura e sit11açao ~ as forçadas rcfracções, e 
poderosa.s reflexões que estas padecem no el'lcontro, 
dos innumera vei-s resaltos, · c chispinhas de agua , 
causao nesta hunla -viva rep!:esentação das primitivas 

1 
côres de violado, azul, vet'de, amarell6 claro·, roxo, 
e de mais que as do Iris j as g'uaes se rnanifestâo tão 
intensas, rã o vi v as , e . a)gumas vezes tão separadas, 
como se houvessem soffr:ido a engenhosa anatomia 
de hum Prisma. Em panes se vêm estas indiffereme,-, 
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menté mescladas ; e sem figura ordepada, e em ou-
tras faze m perfeitíssimos arcos de varia amplilud·e. 
Pelas 9 horas e meia da mànhâ, com pouco vento 
de E. em o recanto gue termina os precipícios da 
mesma banda , se formou hum horizontal~ e pouco 
elevado, da superficie da agua, gue o~cupava toda 
a largura do rio, rema~ando pelos dois extremos 
na ribanceira ; sem que para ser circul0. de I 2 a 
I 6 toezas de diametro, lhe faltasse ~ais que h uma 
pcque.pa parte, que 'seria como a sexta. 

Era bastanternente gracioso o jogo, com gtte 
de hum a outro lado se trocavâo as côres; já em ra- · 
.refazendo-se mais, e mais para huma parte appa-recião 
·remissas nella' ar-é se desvariecere:n de todo-' e cor-
tar alli o- arco, ao passo que condensadas em outra 
se representa vão Ífltensos nesta, j'á tornando a orde-
narem-se de novo, recobrando ma primeira disposi;_ 
Çao, e já em fim ganhando mais espaço augmenta-
vão o diametro, e formavão arco de .hum circulo 
de maior ambitá, offerecendo á visra os mais ame· 
nos coloridos,_ que poderia. figurar a id<!!a mais bk-
zarra. 

Este vasto a mfitt1ea tro de fluidos cristaes, etn 
que com dobradas, e ruidosas cahidas se despenhão 
·humas aguas, em guan~o outras ' redu:údas a delga.;. 
dos fios se escorrem mansameme entre· as verdes her• 
vinhas,' e coposas arvores que o rna'tizão ~ as ·avan-
çadas porções -de rocha, penhas e arêa , t:]Ue desor-
denadas sem separação, e ine ~dadas nos entre-meios 
separão as cascatas·: as pardas pedras que amontea-
das ·sem eleição, servem de fralda a_os parcd0_es. 

As arvores, e palmas excelsas, que esparzidas a 
distan cias relev:ão a vantajosa formosura do lugar; 
as brilhantes, -e finas cores, de que se vêm tintura-
das as espumas; e ainda o mesmo ar: os varias, vdo-

. :zes, e agitados movimentos das ag\Jas, o Imu:rnt:u•io 
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deilas, e as entumecidas ondás, que· excitao; fi • 
. nalmente o conjunto de tão bem sortiadas rarida-
.des, das quaes ,se tem dito alguma pane, não ca-
. bendo na narração o todo, fazem-deste sitio huma 
tão agradavel suspemâo, que aprnivelmcnte erubar-
ga toda a atten ~ão' 'e aprese_nrao hum golpe de vis-
·ta tão magnífico, afaga vel , e risonho, que nem as 
amplificações da rhetorica, nem as hyperboles ela poe· 
sia alc:1ncari.ão o descreve-lo , nem o mais delicado 
pincel atinaria já mais a pinta-lo; porêm que mui-
·tO se a imaginação mais fecunda, e mai.s viva fan-
.tasia ficaria muito atraz, ainda em medi-lo, fazendo 
vêr aqu.i a natureza, ou mais bem ·o Supremo Au-
thor della, quão superior he sua mão poderosa a 
todos os adornos da arte mais apurada. · 

Quando se considerava já tão avançada, qne_ 
podesse estar no Pepiri a partida, que em busca da 
.orige;n deste rio se havia despachado por terra, re.; 
cebeo o commissario de Ponugi!l no dia -8 de Se-
tembro carta do seu sargento , que lhe mandava 

.com a data do dia 4; na qua·l aviza que só distava 
l) lt'goas do acampamento d'onde sal~io; porque, 
por huma parte as (requentes chuvas que havia tido, 
.a ·aspereza d.os bosques; e fragosidade dos camiphos 
que achava mais cerrados e 'difficeis, quanto mais se 
entranha v a na serra , sob indo, e baixando _ montes ·~ 
o havião impedido ao adiantar-se mais, e mallogravão 
os esforços gue para. vence-los fazião elle, e seus 
companheiros dos quaes alêm dos enfermos, que an-
tecedentemen te lra via envia do , 1 h e fica vão outros 
lastimados das pedras e espinhos; e entre elles o 
cabo Diogo Barboza, gue dirigia o rum~ da pica-
da: que a gente que lhe ficava estava muito falta . de 
forças; porêm que não obstante isso, despachando 
aos enfermos, continuaria · por 1mm mez mais com 
po.ucas. pessoa~, para que lhe podesse alcan~ar ~ bas~ 
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timento , do qual . naguella distancia na o podia ser··-
soccorrido, ainda .gue julgava gue agnelle tempo era 
curto, pat~a· poder lograt· çi · fim de reconhecer o Pe-
piri. Communicou o commissario· de Portugal esta 
noticia ao de Hespanha, e ponderadas por elles as 
diffic~ldades . , accordárao retirar aquella partida, que · 
ignorando a aspereza do terreno e caminho, se ha-
via· enviado em tempo em que ainda não se conhe-
cia a disposiçâo do rio, e se se poderião passar ca• 
noas, · para aproveitar a demora necessarla em fazer · 
as novas; porêm mudadas as circunstancias, e ten-
do-as -já para poder navegar o Iguasú rio acima, 
com a noticia que escrevião os officiaes , que o ha-
vião hido reconhecer, de que a 14 legoas d'alli se " 
começava a descobrir terreno hum pouco mais alto, 
CJUe talvez dividiria aguas, se fazia menos necessa-
ria a di ligencia por terra , e era mais segura , breve, 
e não tao penosa a via do mesmo rio. 

Em virtude desta resoluç8o voltou aquella par-
tida , e chegou ao acampamento no dü 26; ]Javen-
do esta~o :fóra 71 ; nos quaes só fez 34 marchas; 
porque não lhe derão lugar a mais as re·petidas chu- . 
vas com que não só · se perdia a jornada do dia em 
que chovia, senão tambem .a do seguinte que con-
tinua v a a que cahia das folha-s das ·arvores. Andou 
17 legoas e meia ao rumo de S.E. l1um quarto S. 
_gue só variou com curtas inflexões, occasionadas, da 
difficuldade do bosque e serras : As primeiras 10 le-
goas fórão de terreno bai~o com pequenas desigual-
dades , e passárão muitos pa,ntanos, e differ.entes ar-
roios pequenos, dos guaes huns corrião para o. Pa-
raná, e outros para o IguasÍl: dois erao os mais no-
taveis, hum _ de 14 toezas de largo gue corria a O. 
S. O., a pouco . mais de ) legoas do acampamento, 
e o outro a O.N.O. com ro toezas de largo, a 1e. 

' goa e meia de distancia do antecedente. As 7 legoas 
/ 
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restantes er~o de serrania dobrada escabrosa, em 
G.ue de hum monte de pedra alto, e mui penden-
te b:üxavão para ~ubi.r outro não menos aspero e 
di ffi cil'. T~dos estes serras, e igualmente o terr~no 
ba ixo, est5o cobertos de arvores; e enredacios de 
e~pinhos q ue molestâo grandemente,. acompanhcrdo 
das Taquaras, que são muito frequentes e com-
mu:.J s. No entre-meio dos montes correm varios ar-
roios pequenos, e tres hum pouco maiores: o pri-
'meiro de 4 toezas de largo corre a O.S.O., na 
d_istancia de ') lcgoas e · dois .ter~os do ultimo me~
cionado; o segundo a-o mesmo rumo a duas le-
g'oas e meia clcst'e, o qual tem '5 roezas de largu-
ra; e o terceiro de 7 toezas de ·largo' corre a o. 
S. perto de outro cl'onde voltárão; e lhef: pareceo 
lógo que o virão, que era o Pepiri de que tiverão 
grande alegria, que de pressa sé' lhes converteo em 
desconsolo, havendo-se segurado, por algum exa-
II)e g ue fizerão de <]UC não era_. · 

. . Em todo o caminho não virão campo, e no 
bosque só encon trá.rão alguns porcos, monos, ja ... 
cúz, macucos, e tucanos, que forão as .caças · de que 
s~ a j u dárao uo .sustento. 

. Estando ainda no plano antes de começar . a 
subir a serra, encontrárao huiu tucano morto, sem 
ferida alguma, neljl.l causa que o podesse ter mor-
to, mas que u grande. frio gue houve na noite do 

. dia I I de Agosto, que igual_mente aos preceden-
t<;s ' foi tão forte' que ao cortar as ta.qu<)ras para 
abrir c~ minha, a'chavao gelada . a agua que estas 
CQntinbão dentro. Nos fins ele Julho, e princípio 
de Agosto- sentimos os mesmos frios no acampa- _ 
1~ento onde forão repetidas as geladas'· e· baixou . 
va~ios dias o thermornetro até hum gráo sómen· 

' . ' te, . .aqma do. termo da congelação. . · 
Em o dia 10 de Se.tcmbro voltárão os offi:.. 
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aes que l1avi~o hido pelo Iguasú acima: navegádío 
por elle mais de 20 legoas até á boca de hum rio, 

r O' maior dos que encOnt_iárao gue desagua peJa ban-
dá meridional , ao gual -dêrão o nome de rio de San· 
to Antonio. Pouco mais abaixo havião .deixado pela 
mesma banda outro rio menor, a quem chamárâo de 
S, Francisco, e· parecendo-lhes que o de S. Antonio, 

· por ser maior, estenderia mais seu curso ,_e SU<lS ca-
beceiras se entranhariao mais au sul, entdrâo por 
elll·, e reconhecêrão algurn_a parte de dois br ;;.ços que 
fórmão h -ma forqueta a duas legoas · de sua boca ., 
pareceu lhes· que segundo o rum o a gue corria , que 
sua orig'em não po_dia di stancia r-se mui to das d9 
Pepiri: gue _o Iguasú conserva va sua largura até on-
de o na vegárão, e tinha varias · ilhas , e 1 h e farão 
dando nomes; e gue juntamente h avião correntes 
.muito difficeis de passar quando o rio estava ci'esci-
'<l-o, porque nem o remo, nem a vara era · possível 
vence-r a 'força dellas, e que sua ribanceira sendo es-
carpada ·era coberta ·de mato, e espinhos deitado-s 
sobre o rio a mai:; de 20 palmos, que impedião to· 
talmente o poder-se levar por ella sirga ; ficandC? só 
o recurso de á força de bota dores se poder navegar, 
o que se inutilizaria quando as aguas f.ossem tão ar-
pundantes gue ,estes não podessem tomar' pé. ·-

Com .estas . notícias se pensou em ~ahir pronta:.. 
mente, e entrar pelo rio de S. Antonio até onde 
permittissem suas aguas navega-lo, para desde alli 
enyiar con torme o ar igo 3·0 das instrucçóes parti .. 
culares, h uma partida com os dois -geografos, ·gue 
procurasse unir a demarcJçâo, -reconhecendo as ori-
gens deste, e do Pepiri. Mas vendo o geografo 
Hespanhol , que já conhecia as di.fficuldades do rio 
Iguasú, guc indo as canoas .maiores (como era pre· 
óso) carregadas de viveres para muita gente, e tem-
'po, não poderião acelerar a viagem, propoz adian· 
' N ôt. U ltram. V. 7: · 32 • 
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(tar-se em canoas li-geiras que fazião maior dilígen-
Cla; para que quando chegassem os commissarios 

" ·com os restos das partidas' tivessem adiantado al-
gum conhecimento do interior do paiz, com que 
podessern tomar medidas mais seguras. Pareceo con-
veniente este meio, que podia avançar . o descobri~ 
mento desejado, e em lugar de esperar a chegada 
'áquelle rio, para determinar o despacho da partida, 
se resolveo sahissem d'alli' os geografos das duas na-
ções, e que subindo pelo dito rio de S. Antonio 
(cujo plano igualmente que o do Iguasú havião le- . 
·vantar accordes) tudo o que suas aguas permittissern, 
deixassem as canoas na paragem que já não podes-
sem navegar, e mandassem fazer a picada necessa-
ria dando aos trabalhadores Q rumo, que segundo 
seus planos encaminhassem níais direitamente ao 
Pepiri, do qual procurarião asegurar-se pelo reco~ -..... 
nhecimento da mesma marca, que se deixou nclle 
quando se entrou por sua boca, çu se pela difficul-
dade dos caminhos n;lo se .podesse lograr o vê-la, o 
fizessem por outros signaes , como a distancia em 
,que se achassem, rumo a que cor-resse, sua configu-
ração, aguas; di8posição de suas margens, e as mais 
·Gue notárão fiO curso da sua boca até á marca, os 
qua.es sabião distinguir muito bem os homens, que 
levavão praticas dos matos e rios. -Huma vez asse-

. gmados de ser o Pepiq, o rio que achassem com 
seu curso para o sul, que subissem por clle até sua 
origem, e deste passassem ae buscar a do rio mais 
immediato, que corress.e . para o Iguasú, que se j ui:. 
gava fosse o mesmo no de S. Antonio, pelo gual 

. eotran.dó os commissarios a ré onde-achassem as ca-
noas que houvessem deixado, esperariâo o exito de 

~ sua diligencia, e d'alli lhes darião os wccorros que 
lhes fossem necessa'rios, para concluir esta parte de 
demarca~ão, a mais difficil, pela incultura ~o ·pa iz > 
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esé:abrosidade de seus m0...-~ c bosqu~s , · nenhu~a 
noticia que delles vc- cfúha,, e falta absolutamente de 
au)Çilios para superar as dtf!Jculdades. Como em, tu-
do o- gue até então $e ha v1a andado pelo Iguasu, .e 
o mtenor ao patz; não se havião encontrado signaes 
alguns . de infieis, gue podessem molestar as parti- · 
das, e por outra parte se havia visco por repetid<! . 
experiencia, que a muita gente nestas picadas,. an-
tes d:unnC!va peJa incommodidade de conduzir os vii 
veres ao hombro para a . multidao que apro veita-va 
pouco para o trabalho, que não podião fazer todos 
ao mesmo ~empo, se dispoz, que as partidas fossem 
lig~iras, e só constassem de 5 soldados trabalhado .. 
res por cada parte, e o todo , e-ntre pica dores, e ca·r-
gueiros das duas nações, se corhpozerâo ·de r8 ho-
mens, com viveres para dois mezes , · e bem provi-
dos· do que podia contribuir a facilitar ás m~os pas-
sos, e juntamente de polvora, munição e balas, pa-
ra que pudessem ajudar-se com a caça ' e defender-
se, se houvesse alguns infieis, que os atacassem. 

Firmada em commum pelos dois commissarios 
\ ' 

a instrucção do que _devião executar os geografos, 
conforme a disposição referida , e prevenido todo o 
necessario para que sahissem .no d.ia 17, sobrevierao 
algumas chuvas que impedio sahirem. até o dia 20, 
em o qual se executou com 4 canoas medianas, duas 
de cada naçâo, as quacs- accompanhárão outras 3 pe-
quenas .das Portuguezas, que levavão alguns viveres 
de sobrece!lente para quando fossem os commi~sa
rios, que devi~o sahir guatro dias depois com as 
canoas .grandes, e os mais officiaes necess<~rios. As 
~gua_s dos di;1s antecedentes havião feito crescer al-
guma cousa o rio; mas havendo começado de no-
''O a chuva no, dia 2 I , e continuando com gr;;nde 
força, e muito curtas intermissões até o dia 26, 
subio este muito mais que na crescentç anttecedcnte, 

32 * 
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de que se tem fallaav jL, ~se fez impossivd ao juf:: 
zo dos que conhecião o rio, u poder navegar com 
as canoas grandes carregadas, até que baixasse a hu· 
mas aguas regui~res que dessem pé aos bota dores. 
para o que era_necessario esperar muitos -dias, e que 
nelles não houvesse ' chuva alguma que o fizesse en-
cher de novo. , _ 

Reliuzidos a este embaraço pelas difficuldade~, , 
CjUe oppunhão a na-tureza, e disposição do rio, era 

. por conseguinte hurna demora indefinida em quanro 
este baixa v a, em a qual se consumião os vi veres q~1e 
erão.J muito dlfficeis de refazer. Por outra parte não 
se sabia o tempo, que seria necessario gastar no 
descobrim~nto do Pepiri, e do rio· immediato que 
unisse a linha divisaria, o qual podia ser tão largo 
CJUe_-de~se lugar a que entrando as crescentes do Pa-
raná, que sabiamos começavão por Dezembro e Ja-
neiro, fizessem impraticavel a navegação . deste; o 
que nos exporia a risco imminente de não poder en-
tão executar a demarcação do Paraná, até a marca 
Cjlle deixou nelle a terceira partida, quando a igno-' 
rancia absoluta do terreno, e aspereza de seus mort-
tes fazia cominge:1te, e duvidosa a CjUe se hav-ia 
emprehendido pe1{) Iguasú. - _1 

· - Pa ra precaver , no possível a contingencia de 
que huma, e outra demarcaç~o fica8sem sem effei'ro, 
e ganh nr na execução de amba~ o tempo que se ha-
via de perder em esperar a que baixasse- do Ig ua-
sü -, resolvê r~ o os commissarios não dar de mã<:> ao 
CjUe se havia começado por agora, e jumament~ 
aproveitar o mez de Ourubro , que era o mais op-
portuno para navegar o Pe1raná, e faz er a demar--
cação por este; cuja conclusão adiantaria a genre 
da picada, . que se esforça ria vendo que 0 fim de 
seus trabalhos , e de todo o negocio, pendia da 
sua diligencia. · 
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Com esta determinaç~o enviou o commissario 
de Portugal h uma canoa ligeira, que sahio no dia 
29 em alcance das gue hião adiante a chamar seu 
geografo, para que juntamente com o astronorno H es-
panhol, fossem levantando o plano na demarcação 
do Paraná; e em seu lugar se enviou ao sargenro 
Antonio Barreto (que acab~va de vir da picada de 
terra, que não teve effeito), para que como pratico 
do mato . acompanhasse, e podesse ajudar ao geo-
grafo Hespanhol , a ê'ujo cuidado ~se fiou o conri· 
nuar - o reconhecimento do Pepiri mandando toda a 
partida; e para que esta tivesse os soccorros de vi-
veres, e de gente que podesse necessitar , dispoze-
rão os commissarios que durante sua ausencia, nave-
gassem com -elles as canoas grandes, logo que bai-
xasse o rio, e se lhes alcançass'e o tempo, .condu-
zissem em segunda viagem outros de novo, e os fos-
sem armazenando na paragem do rio de S. Antonio 
em que encontrassem as · canoas, para prover d'alli 
aos · caminhantes; é.· tendo isto feito, poder logo 
que voltassem os commissarios do Paraná ; conti-
nuar em canoas ligeiras p~Io Iguasu , ainda que es-
tivesse hum pouco crescido. Em quanto vinha o Geo-
grafo de Portugal, se Ievárão ao primeiro acampa-' 
menta d'ondé havião fic3do os barcos, algumas ca-
noas que devião servir na na vegaçao do Paraná, e 
esteve tudo preparaçlo para partir. · Por agudle que 
chegou a 7 de Outubro , se soube, que a crescente 
os havia detido 16 dias aré perto do rio ·de S. An-
tonio, d'onde os havia encontrado do!s àias antes a 
canoa que foi em seu alcance ; e que a mesma ha-
via feito virar algumas dns canoas Portuguezas com 
perda dos vi vere~ que le va v~ o, e a propri a so rte h a v ia 
tido a do geognfo Hespanhol, o qual nao sabend·o, 
pode pegado a huns ramos livrar a vida, que a nado 
lha lib eytáráo os voga dores que leva v a. . 



' Estas perdas, e as divisões indispensaveis, l1a.; 
vião occasionado nos viveres; reduzidos sómente· a 
legumes, consideravel dirninuição; e para que a fal-
ta .absoluta dellcs . não obriga sse a retirar antes de -
poder vêr o fim da dem arcação, defeqpinou o com-
missario de Portugal enviàr hum dos seus barcos, a 
que · lhe trouxesse do povo de Corpos alguma pro-
'\1-Ísao de grão. - _ - - _ 

Na partida que devia hir ao Paraná , se dispoz 
nã-o levar mais- que as pessoas precisas; e assim se 
compoz por parte de Portugal, do commissario , as-
tronomo, geografo, e do commandante da tropa, 
e )O homens de trab~lho, que h ia e~n hum· barco, e 
3 çanoas, com os vi veres necessanos para mez e 
meio ; e por parte de H espa n h a , _ do com missa r i o , 
::~.st.ron,omo -, _,que fazia. tambem de geografCJ , do re-
ligioso capdlao, e de Igual numero de gente de tra-
balho,- que hia em dois barcos menores, e mais li- ·. 
geiros com huma canoa. Como desde a boca do 
lguasú para cima do Panná, co1peça a demarcação 

, que se j,ntárompeo pelas difficuldades, e embara~os 
referidos, voltaremos a tomar delle para diante a 
ordem de dias, . com que se- procedeo na demarca-
ção do U rugay, , e nos que lhe correspo,ndem dare~ 
mos as taboadas das observações que se ten-i feito. _ 

Dia 8 de Outubro. 

Pela mànhã deste dia baixárão os commissarios 
e · mais officiaes do ac'ampamenro de cima do salto p·a-
ra o debaixo onde ficárão os barcos, e ás 3 da tar-
de, levando a vanguarda a partida Hespanhoja, sa-
hírão deste seguindo as aguas do Iguasú _ pelo meio' 
do r'io, ·que por estar crescido f.1Zia parecer menos 
alto o terreno dos lados, e·.baixos os saltos dos ar-
roios, que pelas bandas desaguão nelk, e ás 5 en-
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trá mos no Paraná, que estava hum pouco crescido, 
e pelo~ signaes se. conhecia que havia estado muito 
mais, ,e baixava com força. Corre este hum largo 
espaço a N. hum quarto N.O. com bastante força 
no meio, o ·qual se navegou encostados á margem 

"OFiental em que ;ra menos aquella. ...... 
O terreno das duas bandas he alto, coberto de 

mato espesso e taquaraes, as margens fazem praia 
já de arêa grossa, já ·de pedra estendida, e deixao 
freguemes enseadinhas com algdns remansos em que 
se conão as corre\ntes, cuja força se· conhece nas 
pontas salientes . . Pelq. . banda oriental lhe entr~o va-
rias canos de agua, e hum pequeno arroio chamado 
Boyi-mini ;J passado o qual parámos defronte de ou-
tro grande a que cl1amao Boyi:-robay, que desagua 
pela occidental , ten.do-se andado este dia 4 legoas; 
3 e hum qtiarto pelo Iguaszí., · e tres quartos pelo 
Paraná. 

OBSERVAÇÕES. . 

Da variação magnetica. ... 
Angulos que a spmbra do fio fazia com o N. da · 

agulha, quando o Sol obtinha as 
mesmas a-lturas. 

1 Angulos da ma- Alturas me•·.s appm·. 5 Augulos·. da 
nhã N.E. do limbo inferior do Sol. tarde N.O. 

VariaÇ:to ' 
lV:E • . ,. 

Agosto. 8o0 oo' 5 60 p' )O' ' lOí o 201 1 i 0 40' oo'1 
8. 79 30 56 59 00 104 so " 40 

78 . so 57 24 - l O 104 10 " 40 
77 so 58 20 00 lO~ ! O " 40 
77 20 s8 4 3 10 1()2 45 ,, 42 10 

. Me in entre todas . • • • • .. 12° 40' ~o'~ 
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De latitude. 

Límhos do S o f; .Alturas merídío• Lntitudes. . ' e estrellar. nar opparet1tCs. 

Julho 2 3· 
Ago~to 1. 

7· 
8. 

9· 

Limbo inferior, 
Idem. 

a A ltair ..... 
Limbo inferior. · 

a Ophiuco .••• 
De Hercules • ·, 
Limbo inferiQr, 

Meia entre. as 7 observaçi5es 

45° 221 

46 o6 
s6 09 
47 _s8 
S I 39 
39 16 
48 I S 

De /o11gitude. 

Émrnersão do I :~ sate ll i te de! 4 observada a 
noite de 1 7 de Agosto com o telescopio, 
e pendulo dito, tempo hum pouco co· 
berto, e que bavia chovido todo o dia .• 

Meio dia observado a 8 de Agosto por cor-
respondentes do Sol, com 4 } h de inter· 
·vallo ,, .•••.••••••..•••.• 

Idem, 'corrigido por mutação t;.m d.:clinação. 
.li'Ieio dia observado o dia 9 com 4 ~ horas de 

intervallo ••••••••••••• • •••• 
Idem corrigido •••.•••••.•••••• 
Donde se conclue foí a emme.rs.!ío em i tem-

po verdadeiro .• ~ • • . • • . • . . • •.• 
Em observatorio de: Grenwich, segundo ;1s 

taboas de Bradley de~eu succeder • . • • ." 
Em o de Paris segundo as de Cassini ••.• 
Em Bolonia segundo ·as Ephemerides. de Za-

noti . . . . . . .....•. 

. l 7'' 2)0 l s' u~ 
'í I 

37 
S4 
27 36 00 
so 3 5 49 
39 36 lZ 

3S' plf 

Tcmp111 do ,pendulq, 

I 2 21 2-4-
17 

7 
20 S9 

Tempos verdaileiroJ, 
IO Oi S í 
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De ther'Jn()metro. '! 

. A menor altura a que baixoü o licor nMhermo_. 
-1netro ,- em, repe'tidos d-ias · desde o d~ 27 de Ju!Jhil 
-até o de 'lo de Agosto, foi · 1001 antes de sahir o Soi 

_ :eom nebLina, e tambem com tempó claro, e vento ·S. 
·ma vendo •subido eurre dia em os mesmos a só 1014:· 

"- Dia· ?· 

Levou a· vangual'çla _a Partida Portugueza., Logo 
que am<,~hheceo sahi_mos CO!fl neblina .clara, que se 
dissipou pOllCO -depois. 

Segue o rio o mesmo rumo de N. hum quarto 
N.O., e •Com h1:1ma ·cana inclinação a N .N .0., em 
''}Ue pelas· duas· bandas lhe entrã0 varios canos de agua, 
·volta -a N.O., em cuj•a. dire·crção ·recebe pela orienta~l 
o arroio Boyi-guasú, ~istanre dois terços de legoa 
-d'0 lvtini, e ao mesmo rumo se em:on u:a huma ilha 

·.de terra e pe<dra-, de )OO a 6oo toezas rle compri. ... 
do, bastantemente alta, e coberta de arvores. ·Em 
seu extremo .atlstral desa.gua pel'O ·occidente o ri-o 
Acaray-núni, que, assegurao os Ir.dios he braç.o que 
separa do Acar~ty-guaszí, que entra ·;r.5o toezas rria is 
acima J na d~-st~ncià de perto de (z lego.as do Igua-
szf.. O Acaray, quehe hum dos rios mais . coJJsider~'
veis que tributão aguas ao Paraná, tem sua origem 
11a mesma serra que o Monday, de quett1 dista pou-
co; e recolhend-o varias arwios -que se des·prendem 
da mesma serra, corre ao o'Ccidente, faz endo não 
longe da sua boca hum salro grancle, que não ~e vio; 
pprêm onvirm.>s distintatnente seu ruido. 

Pelo braço oriental, que hc o maior, forâo os 
barcos arr im2dos á costa, e passada a ilha dcsagua. 
em dlrecção de N.O., hum quarto N., o pequ eno· 

Not. Ultram. V. 7." ;) J 
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arroio Iribacay , berval do povo de S. Carlos, e-
voltando o rio de N. hum ~q,w-a:rt.o O., em que pe-
l~s dois lados lhe entrão frequentes canos dé agua-, 
.até u · N;E., · reoeh~ pe1la b-anda ílladcle-nt:d o Man:--
rdi_yupd :, ri-o t-ambem .pequeno q'ble \dis·~a per-to de-i1u:. 
im-a legoa •e hum quarto ·do Aoaray. Pou~e m.ais aci-
Jna J·h~ -entra :pela o:ppoS:ta o arroi~0 Ca_yi-, e depoi•s 
4é :huma ou.na infiexao ~ N., ·ceminu.a ,o r.io . ..:p.o.r 
largo espaço a N. hum quarto N.E., até o rio Gua-
mipahti' que significa fim aas velhas' nome que lhe 
dêrão porque em huma corrente i-mmediata, qúe fa-
IZem hurrs 11ho:tes r:~zos ', de 'p~dra .c-ha-ta, q1:1e estão 
~o meio do ·ri(i); se per:deo_ em outro tempo huma 
balsa de infieis, em a qual se afogárão-varia~ Indias. 
ill>ista> este arr-oio do anteceden:te pouco ma,is -de lm-
mla l egoa ., e a -hum ter:ço mais · acima clelle desa,.. 
,gua pela banda - oriental ao rumo d~ N -. N.E. , o· 
ia rroiu Naumbi, .em cuja bl®ca pa,rámos·, havendo 
l2 f!ldado pouco mais de ;> Iegoas e meia. O terreno 
Jde, · huma e outra banda h e ·a-lto, - coberto de bos-
·~tle , e as margens de, ar.êa e pedras, com frequentes 
renseadinhas semdhantes ás do di·a antecedente. Co-
tlllo a este tempo estava. o :·rio baixo, .ent ~;e a agua e os 
:p;1red~es •g.ue fór'rnão .a stla cÚKa , dica vão espaços de 
~ r'êa em gue sem ·•traba-lho se poqia -acampar, o que 
-não succederá ~1uané!o :está crescido' que chegará a-
-qu~-lla .ás mesmas arvores. 

; \ 
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h -OBSER VAÇ'OES. 

· BOCA DO ARROI{) NAUMBI EM: 
C> PARA'NA;. 

i759· Outuhro 9· 

Estrellas. Alttiras nlCI•idianaJ apparente-s. Latitudes. 

't· 
n. 
~· P· 

De An1tinous 66° o8' 3'i' 2Jo 2 3'" oy'' 
De Cy.sne • .• 2) G? 17 ', 2.2 45' 
De Pegaso • 3·5' 40 '27 40 
De Idem • • • • 5) "5'0 34 ·23 0!%. 
De id.em 'Scha t. 37 ').0 17 '2)9 ' • 

- ·; ; 

Meia entre· as ') observações 25° · 23·' o~r" 

Tliermorn •...• !·027 ~ · A's 'Z da tarde v·ento N . fra.o 
co, .e monuaço. 

Dia Io. 

Levou a vanguarda a Partida Hespa~·d10Ia-" e fie ' 
começou a navegar com pouca neve, que se fe'z ma'i's ,. 
densa ao sabir o sol. Corre o rio a N;E. hu\n quar.; 
t'o N., em cuja direcção a d'istancia de hu~ -terçd 
de legoa- receb~ ·pela banda nr:ieptal o ric;{ Capijou-
gui, cuja boca he alguma cousa grandinha, ajn_d·i 
que elle se estende .pouco: defronte entra despeJ! lil-: 
do o ·arro·io 'Tobyu-pirz, eom ht1m sa-lr_o ·corno· de 5 
toezas de altura. Meia legoa nra·is··acima m! d'rrec-
~5o de N.E., entra pela banda oriental o rio Ctlpi-
'Variy, perto do gual . a ribanceira he muito alta. , 
de pedra cortada a prumo , e cheia de arbustos que 

33 ,,, 
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a tapao, deixando descobertos alguns pequenos- pe-
daços, em gue se vêm -h uns buracos como, ninhos btr 
covas de passaras , o que fez dar a este lugar- o no-
me de Guirnqt~á, com o que o conhecem os Indios._ 

Pouco . ~f;ll1ais acima na band.a. opposta·, desagua 
despenhado hum arroio innorniAado, com fundo de 
pedras, e ern sua boca ha h uma corrente forte, que-
com grande fadiga. se pas~ou, á cirga, e nella o co-
sinheiro do commissario Hespanhol , qtre ajudava 
com hum botador indo~se-lhe este, cahio á agtJa , 
da qual com grande trabalho pôde sahir a nado, 
serido.. i'sto pegado à maFg~rn~ Perto de 'h uma-' legoa 
mais adi-ante, entra pela mesma banda. o rie Hocoy, 
antes e depois do qual ha grandes . correntes, que 
se passárão á cirga; e .em sua boca se vê· lmma cruz, 
e hum rancho peFtencrente a0 povo de Ita pu á., de: 
quem he herval. Volta o Paraná de N.N.E., a N. 
hum q·uarto N.E. , e neste ·rumo se vêm dois ran1 
chos desamparados, gue disserão os Indios erâo dos 
ii!.fieis que não_ v. irnos. A pouco mais d.e meia legoa· 
entra pela banda occídental o arr..oio. Pútdny-gtli, 
_que. he herval de Corpos; passado· o qual parámos-
na. banda opposta ; ha v.endo andado dua.s legoas e:-
hum terço._ O rjo se vai estreitando, e são poucas. 
~s v.oltas qu.e faz. O terr~no de seus lados. be me--
nos eleyado, e as riban.ceir.as na,. maior. parte, são <1e 

' pedra, .. e em partes de arêa c_om - contínuas enseadi-
nhas, ç_omo os. dias antecedentes., e muito a miudo,. 
pnos d-e a,gua, e ~rro~os; q_!.l.e se precipftâo. com sal.,.. 
to • . 

,L_t ' 

ri f • -

Tliermom.-•••• n8·~. A' I do dia vento,. N.E .. fr.a-~
ço, e. tempo claro._ 



Dia I r. 

Levou a vanguard-a a partida Portugueza, e se-
~vegou com neve seguindo a mesma costa oriental•. 
O rio faz h).l.rna curta volta de N. hum quarto N. 
O., a N.N.E., e neste rumo lhe entrão duas canha· 
das ou regatos fronteiros a que ç:hamâo Jaanyobay : 
pouco mais acima recebe pela banda oriental ó ar-
roia .'Iapita?tgua ,_ herval de Corpos; e não l'?nge 
deste, pela opposta , o rio Piracabi , cuja boca he 
Jmm pouco grande,. e d.ist·a pert<;> de huma legoa a 
tres guartos do Pindaigui. A h_um terço de Jegoa . 

. d·aquelle desagua pela banda occidcntal. o pequeno 
arroio Caraguatay.,._ que. se precipita cqm hum sal-
to de mais de 9 toezas de al'tura, e lie herval do 
povo de· S. Ignaci.o-mini. D este para. cima ·se:- chama 
á costa Itaypa, até llUm ilhore de penha viva gue· 
está hum pouco- á banda o.rientaL,. perto do gual ha; 
Jmma corrente fortíssima com fervedouros . de agua 
terr-i v eis, g-ue lhe fazem dar o nome d·e Jay-Ara-
gttiy, que quer dizer remoinJws do l-\ raguiy. 

Estes se pass3rao pegando-~ os barcos todo 0> 

possiv:e l.r á--margem, ·e com cirga- de cabos- dobrados.' 
se aju8av.ão mutuamente a puxar: de t~ra roda . a. 
gente delr~s . Os commissarios e officiaes farão ram--
bem ·pelas pedras da, margem, gue. era, alra, e de 
grandes penhas- desiguaes ., até ve~cer-se este mâo-
passo onde passárão., havendo andado perto· de duas-
legoas e meia. Neste espaço são as riban~eiras a-
maior· parte · de p,edr.a, e de bastante corrcl}te espe- -
cialmente o Pic.abi em que quasi. sempre se veio - á-. 
cirga; e ser-ia inJJav.egavel se as repetidas enseadi-
nhas não cortassem as correntes. A disposição do ter--
reno. he a mesma que os_ dias prec.edentes ,_ e pelos-
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dois I~·dos entrao arroios pequenos, e canos de agua 
a cada passo. -OBSER V AÇOES. 

ltED0MOINHbS DO ARÃGUlY. 

I7f9 Úut'ubro I I. 

E'strc!las. Alturas nm·idiana s apparentes, Latit11des. 

B. De belphin1 . . • ~Io ·o4' 32-" 250 !01 !2'1 

';· De Del pbinl . . . 49 34 -37 20 
t. Dt: Peg·aso . .••. . 56 03 20 16 
n. Pegaso •••••• 35' p 02 04 

Meia entre as quatro •. ~ . 2)" ro' 28'' 

Tl1ermom ..... !29 ~· A's 2 Ja farde vento · N. fra.:. 
to, e o Céo limpo • 

Dia u. 

Levou a vanguarda a partida Hespànhola, gue 
passou a ·banda occidental por dizer o . Vaquiano era 
melhor. 

Corre o rio a N.E. hum ' quarto E., d'onde 
Yolta a N.N.E., e heste ·espaço são suas margens 
huns altós <paredões de penha escarpad·a, entre os 
qttaes se reduz a hum canal estreito; em cujo meio 
se levantao h uns fervedouros, e rebentações formi-

- daveis, que se estendem ·até ás margens, nas qua es 
sabem algumas restingas de pedra que fazem corren-
tes temivcis. 

A's rebemaçóes deste lllgal'--lhe dão o nome delta-' 
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quaha. Inclina~se o rio para N.N.O., e nesta volta 
lhe entra pelo occident:e o _r)acho Mbaebebuy, que 
he herval de Corpos, e a costa lhe chamao Mbo· 
ropeá, q1;1,e €J,uer dí_ze:r, c<;>.mo ,ÇGI.:lsa ·CjU€ ~ pé,lrtª', no. 
me que .lhe dêr~o, 'Perque suas corrent~s a1panã~ 

JflS .e.rwbarcaçõs:s da-s ma-t:gens, ,ainda 'que .119 -~~e<io s?Q 
,bem superiores e p~r,igos€1~· Yolra 9 rio .a N., ~m 
-cuja djrecção a pou_co m~is de hpm terç9 .çle kgoa. 
.do antecedente , lhe -entra _pela bandª- _oriental o ;ri.o 
Tejupá., e na d.e N .ü. , a ,huma Ie.goa deste, entra 
-pela opposra o pequeno arr.o.io Surubi. ,F'il)a-lmente 
-volta a N.N:.E., em que p,elfl. mesma .baqda occi. 
-dental d.esagua pouco n1ais açima .Q rio Yta;bo-gua-
szf, que significa pe,dra par_tida , nome que ~e lhe 
'poz, porque a penha alta que fqrma sua ~1;1_dre .e.stá 
.cortada a prumo, e como d.ivi-dida a fim .\le d,ar pas-
,so a .suas aguas , ainda que nem .r.or isso esc;apa da 
.lei com que todos os mais entrªo despenhados; pois 
-pouco mais acima .de sua . bo~a tem salto, cu_jo ruído 
puvimos desde o acampãmento, que se fez de(rop~ 
.te della na ba·nda oriental ,a qual qhamao JJ.orevita· 
-gua. 

Navegou-se ,este dia -pouco .m,ais -de . dua-s ;1_e~ 
goas, que qua~i todas se caminhá.rãp a pê, .com in:-
·.dizivel trabalho, e não me~os risco; · porq~1e para 
-que se levasse á sirga, sem _a .qual ,não era possível 
-passarem os barcos, foi preciso liír p.ehs cortadas 
penhas .agarrando-se ·com pés ·(! JJ}~Qs , ;e .exppstos .a 
cada momento a cahír ao rio, em parte aonde sem 
huma especial providencia de Deos se houvera diffi-
cultosamente salvar o que cahisse. 

Thermom ..•• 103 q. Desde a h uma ate ás 5' 
da tarde , vento N. fraco, e tempo claro. 
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Dia 13. 

Levou a vangúa·rda a partida Portugueza., e ·co-
meçou _a . navegar com pouca neve, seguindo a ban-
da orientai , pela ·qual a meja legoa de .distancia , na 
inHexão que faz o rio de N.N.O.; a N.O. hum 
quarto N. '·lhe entra o ar·roio Yaquiri-rnini; e ~ua
si ·defronte· pela opposta o Aguaray. V<>lta depois a 
N. por hum espaço de perto de legoa , .. e no 
principio recebe· ·pela banda occidental o riacho lbi-
tirucay, que desagua par. duas bocas, gue compre-
llendem no entre-meio hum montinho alto, contí-
guo ao mesmo ·Par~ná , em cuj.o cume se vê huma 
cruz. ;Seguem-se · -immediatamente humas correntes 
com penhas altíss-imas na banda oriental, pilssadas 
as guaes entra· pela mesma o ..rio Y u.quiri-guasú. 
Desvia-se o Paraná a N.N.E., ·d'onde torna de no-
vo a N., e na mesma inclinação a distancia de pou.-
co mais de tres quartos de legoa, lhe entra o rio 
Tejuy ta.mbem pequeno; e: pouco [nais acima em 
Jmm arroio pequeno, se vio encalhada em terra· Jm7 
ma balsa dos~r infiéi-s, c.omposta de ttes c.anoinhas. 
Pará mos perto des redomoinhos d.o Itacoray, llaven-
do qndado duas legoas e meia. As correntes do rio 
farão hum pouco fórres: a disposição do terreno pe-
las duas bandas como a dos dias anteriores, e mui-
t<> repetidos os canos de agua por entre ambos. 



i . . r i 1"/. 1 f 

·' -QBSER VnÇÕES. . 
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AO PE' DOS .REDOMOINHOS . DO !TACARA"! - i.• i 

. o. 
. "\ .i. 

f!.str~l!aJ. 

. . ' 
·• ~ :N01 p'.ARANA:'~ 

' ·• ' ..., ! 

r.· . 
17.5'9 Outubro. ...., ,., 

,....._· I 

tf, · 

·Alturas meridiatzns -apparentes. , Latitudes. ·-
\, - : .. .. . 

D~ Pegaso •••• ~56" I)' ·43'f ·· · 
1:2· De Pegaso. • ..•• M) , 3 I . · I 3 r· · . 
a. De A.quario ••• 36 O) 37 

24~- 5'7 1 .5'3''· 
.28 

••• f 29 
I t S ' ~ j 4 ._ • ~. I J * ' I ( I ) 

: . · Meia entre as 3 observaçóes 24° .5'7.1 <ai~· 
D ... • ~ • .J,r .. \. J ' 

Tbermom • ,. • -1030 ~. A's z .da tarde ·-vento ; N .. 
for .te, e Ceo da roi 

Dia 14.., . .. · ~ 
.r . . . . . . 

.Levou a vanguarda -a partida H-espanhola,_ e 
cont·inuo:u .pela band-a oriental-. Em brev,e .espaço dé 
pouco mais de hum t~rço , -c}e..Iegoa fáz ó _rio lnuna. 
volta desde O. até N.E. hum quarto N., e nella se 

· levantão huns redoinoinhos ,' e rebentações fonissi-
mas. As margens se compõem de pedras grandes, 
!jue se metem b.em dentro dq 'rio ·;. ·e fazem en'éalhar 
?S -emb::Jrqçóes pelo . '-lue chamâo · a ,este lugar .Jta-

. ctzr;aj_, que já dissemos pedra gu\'! rossa, e,õ mesmo 
nome dâo ,a hu.m arroio ·.gt:le desagt:~.a p,ela. banda 
orient3 l no prihcipio ( da vol ta. Següe ·depoiS: pelo 
N., e N. hum gt.J <Htp N.E._; até voltar ao 1p.esmo 
- Not. Ultram. V. 7·0 34 
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N.E. ·bum. q11:uto N., em que a pouco mais de hu-
ma legoa e hum.':térço; e'r;J'ttil p.élo·.occicien'te o Ya-
caguasú, que quer dizer canhada ,, ou arro·io gran-
de, e o he com effei:ro sua boca; perto da qual se 
vfrão dois. Ind'ios ~nfieis. · · - .. 

, Depeis ~fe' h~l).'ll! pequena volta que fa~ · o rio 
até N.N.O., segue o rumo de N.,. em que a di· 
stancia de huma legoa do anterior, recebe pela ban .. 
da oriental 'o Gua'suigua , defronte do q·ual se vê 
outro arroio que he herval de Corpos. Torna de no-
vo '0 rio a N. hum quartO N.E., ·em que a meia 
Jegoa do ultimo lhe entra pelo occidente o ri& 
ltaimb.e,.mini-, que desagua com seu salto .. de 8 a 
~lO .roezas de altura; e pouco maois acima ·desembo: 
ca da mesma forma o lbiranátlmu-mini, defronte 
do qu.al fàz alguns redomoinhos o Paraná. Passados 

·estes ·parâmos, havendo andado perto de 3 legoas e 
hum quar.t:o; em cujp espaço entFa em o rio porçáa 
de artoios, e canos precipitados. Sua corrente, fó-
ra dos redomoinhos notados, fie meno.s, e de boa 
Eavegação, ainda que contirtúa sempre estreitando-
se. As margens de ·pedra cGrn pequenos espaços de-
afê~~ e repetid{ls c:n.se.adinhas. . · 

Therrnom ••.• IGJI ~- A'·· huma, e meia da tar-de.· 
vento N. forte,, e Ceo· d:esp.ejad.o. 

Dia· J) .. 

Levou a vanguarda· <t Partida Portugueza ;· e se-
. -guio a banda m:iental', ao mesmo rumo d'e N . hum 
quarto N.E'., e na inflexão que faz a N. se acha, 
h uma corrente tâ0· forte, fermando no meio redo-
moinho.s, e fervedouros dos mais formidaveis que· 
'Se havião encontrado .. Dão a este lugar,. e igualmen .. 
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te a hum pequeno arroio que desagua pelo ôccid'en ... 
te, () nome de Jbiranátima-guasú, qt~e significa cou• 
'tla que meche ou move; pela a•lteração que nelle rem 
as aguas, ·e .movimento que communicão ás embar .. 
r ~ I 
~açoeL . . · . , 

Passou-se sem ·desgraça levando-se á ciçga p.~Ja 
margem oriental. Torna o rio a N. hum quarto N. 
~·, em q.ue recebe dois arroios ·grandinhos, a que 
chamao Ycanyobay . . 

Pouw mais acima ·na direcção de N.N.E., en• 
tra pela banda oriental hum uroio despenhado, 
que disse o Va..qui=ano he ri! mO' do rio laguari, de 
quem se desprendia, e igualmente outro que se pre-
cipita com dois salros na direcção de N.E. hum 
quarto E., ao gua.l dão o . nome de Jacaponá. , -ou 
canhada formosa. Em a banda occidental se vê de~ 
fronte ·· hum ;areal ·que he o po.rto de hum-herv:al de 
Corpos; e assim a· eile, como a hum arroio que sé 
despenha hum p.ouco ·mais · acirna dão o nome· de 
Santa Thereza, ta!vez pela <:asualidade de haverem 
chegado a ella no _dia desta gloriosa Santa , . o que 
repetindo-se tambem em os outros, se lhe córifir-
mou o· non:!e com grata memoria . Finalmente pela · 
banda oriental defronte ao de Santa Tl1ereza desa-
gua o rio Yaguari, cujo salto está hum pouco pa· 
ra dentro, de modo 'qUe se não vê de suã . boca, que 
he alguma cousa grande , ainda que na occasião· tra· 
-zia muito pouca agua. A<jui parámos ao m(?ÍO dia, 
havendo anda_do h uma legoa . e tres quartos por hum 
ca~inho penoro , por causa das cm·rentes serem mais 
repetidas, m{))estas , e disposição do ri.o parecida 
á. dos clias precedentes. Este rio Yaguari he o- termo 
do co.nhecimenro que do Paraná tein os Indios das 
missões ; pois aind·a os de Corpos lnão passão adian-
te; pelo grande temor dos formidavds redemoinhos, 

34 * 
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e·fér\redouros, a quein "~lles ~rGham'áo paneJ/a:r q.ue se 
vêm naquelle ;·.os qnaes são liumas· rebent3çôes gran· 
des· e ' horríveis, que ·occup·~o a .capacidade de certo 
espàço onde sempre.se vê~ abrir alguns es~rondosos, 
ainda que não em o mesmo. lugar. A' primeira vi~ ta 
pil,receo ·insuperàvel ·a passo,: e os Indros =a·ssim. o as-
segura vão.; . ·porêm sem embargo disto, i1ao . queren~ 
(lo os ·commissarios fiarem-se só. dos ditos dos In-
dios, foi nas canoas o de Portugal, co_m atguns offi-
cJaes., · récorrheée-ló de peno em quanto o · de Hes-
panha ficeu com .. seu astronomo. preparando o ptm-
dulo, e mais -instrumentos -para observar a emer-
sao do primeiro satetJite· de j U.pi tér, q-ue SHCCedia 
aquella noite, trapalho que se :mallogrou; porque 
se nebJou O tem;pn , .-e ca.hio hurna chuva .. que ·duroL1 

· até o dia seguinte •. ; , ; 1 • _, 

Aclíou-se· que r.as canoas podePiao.,. ;ürlda que 
com al:gum. r.isco. e trâbalho, passar enc;osradas á 
banda. occidentaJ, qlle dav.a. commodidade at,ira7las 
sirgando-as; e d0:mesmo modo 0 poderia fazer o bote 
pequeno da. Candelaria, que era muito ligeiro, se fos--
se se.m carga , e c.om ·.muita gente boa ... 

_ . Dia 16 .. 
' 

Detertni'!'lol:l-se -d'ei"xa.r aiU os barcos maiores ,. 
e-que occupad-as a'S quatrO. canoa~ pelos dois com,: 
11~issar-ios, o cwmma-nda are da tropa, e· geografo-
Portuguez., se seguisse nellas. até ende poàess_em che..:... 
gar' l•ev.ando v-iveres para do~e ,di~s, qu~ erao os 
que _ se cons.ide!fav-ão bastames .pa-ra-· poder reconhe-
cer a. marca-·, que sobre a- marge.m occidemal do Pa-
ra ná deixou a· gente envÚda a. este fim, pelos com-
rnissa!ios da·s terceiras partidas ·de demarcação ; e 
a-ssim ·se descarregou o. hote ·da Candelaria, e equi-
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pou da 'melhor gente , para que fosse nelle _o astro..; 
nomo Hespanhol com seus instrume;ltos, o qual devia 
parar- ria paTte onde não podesse continuar sem ris· 
co manifesro , e fazer alli suas observações em 
CjUanto passávao a diante as canoas com os com ... 
missarios, se podessem. Nesta noite abrio hurn 
pouco - o Ceo) gue se havia mantido coberto todo 
o dia,. se pôde observar a latitude. • 

OBSER.V AÇÕES. 

BOCA DO RIO .YAGUARI NO l'ARANA'. 

17)9· Outubro_._r6. 

Estr~llas. ' A;Ztu1't1S 11Jeridia11as apparentcs. 

I. De Pegaso •••••• )6° 29-' 22' 1 

~ov·emhro )· 
· n. De Pegaso .. 
a. De Aquario •. . 
B. De Pegaso · .. · .• 
r. De, Pegaso ..... 
n. De Pegaso •.. .• ~ • 
a. D'e Andromeda ~ • . 

36 r8 ·)' 
66 45' lJ 
38. 30 32 

5 I 24 )2 
36 19 OI 
.37 JI 09' 

!;atitudes• 

13 
43 z8' 

9 
. 44 34 

) 
9· 

Meia e_ntre as sete ob.servações ••• 24° 43' )9'l 

I). 
Thermom. ro3o ~· A's 2 da -tard.e vento N. 

forte,.. e al'gumas nuvens:. 
16. 

Th.ermo·ni •.•• 103 r ;. A' lruma da tarde v-ent~> 
S.O •. ·fraco l ' e tempo coberto. 
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Dià 17~ 

Levou a vanguarda a partida Hespanhola. A-
tra vessárão as gua trb ca·noas seguidas do bote, á 
banda ocddental pela qual, não sem risco, passá-
rão os redemoinhos pegados á mesm~ margem, -até 
vnde alcançárão as rebentações, que as fazia balan-
cear, e metter alguns golpes de agua dentro nellas~ 

A que levava o commissario de Portugal, que 
com a mesma rebentação fez cabeça com a corrente, 

,se vio summamente trabalhosa; porque lhe foi pre-
ciso para -que senão vir~sse, largar o cabo, e arreba-
tada se metteo mais ao 1:neio do rio, deixando par-
te da gente em terra, e com a pouca que lhe ficou, 
pode depois de muito trabalho, e tempo de mani-
festo perigo' tomar outra ve-z. a ' margem. Ainda 
muito mais apertado se vio o bote que tambein fez 
ca.beça, ·e não podendo doze hemens- que tin'hª em 
terra, detello contra a força da corrente, que lhes 
obrigou a largarem os cabos de popa e proa, e me-
tello no meio das arrebentações. e redemoinhos em 
(_JUe se tenieo o submergi-se· algum delles, ou ·o 
desfizesse contra alguma pedra; porém .pôde , por 
1m ma g-rande felicidade, com 4 homens que lhe ha-
vião· ficado 'dentro, incluso o astronomo Hespanhol 
(_Jue trabalhou _corno os mai:>, ga!lhar com bom sue-
cesso o acampamento d'onde estavão os outros. -Con-
tinuádo as canoas sós sua navegação vencendo sem 
desgraça este primeiro máo ·passo, que está na di-
recção de N. hum quarto N.E., em a gual entra pela 
banda oriental hun1 arroio grande. Segue depois o 
rio alternando entre aquclle rumo e o de N. , e a 
perto de huma legoa recebe pela banda occidental o -

. rio Itaembe-guastf, ao qual havião hido os lndios 
de Corpos, por terra. em outro tempo. 
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A lmní terço de legoa deste entra pelo lado 
~·riental hum rio nã.o grande, e a tres quartos de le· 
goa outro cuja boca he grandinha. Faz depois hurna 
pequena volta a N.N.O., ~ immediaramente volta 
a tomar o rumo de N. lmm quarto N.E., com que 
segue para cima. Pelas duas bandas lhe entrâo pre .. 

. cipitados repetidissimos canos de agua, e ;pequenos 
ar rói os. 

Parámos ao anoitecer· l1avendo andado pouco 
mais de duas legoas e tres quanos~ das quaes as duas 
primeiras são de tao. rapida corrente, que obrigárão 

· a J:evar sempre a sirga na rnao. O rio se vai estreitando-
. consideravelmente, e por todas as partes se vêm re-

bentações passageiras. As margel'ls de pedra · negra 
que fórmãó em partes paredã0 escarpado, e em ou-
tras são estendida5 deixando curtos retalhos de arêa. 
Estão composta,s de continuadas enseadinhas, e pon-
tas salientes semelhantes a huma serra que entre seus 
dentes fi~esse .alguma concavidade. Por estar b-aixo 
deixava algum espaço cile pedras grandes soltas en,. 
tre os paredões do grande caixão por 0nde corre 
quando está crescido,. cuja parte superíor está cober-· 
ta de bosque, e a estreita madre que ·neste tempo 
fazia, e por este mole~to camin·ho se levava 4 cirga. 

Therrnom. . . . .ro~o. A's 3 da tat'de vento N. for-
te,. e tetupo escuro com fumaça, e mormaço. 

Di-a 18'. 
Levou a vanguarda a- partida Portugueza, e 

bem de ma !'lha na.v egámos ,a0 ru-mo de N., a que 
eoure o rio, d'onde volta. a N L hum qua-rto_ N.O., 
c ocsta direcçâo lh.e entra peta banda oriea.ra-1, co,.. 
mo ·a. hum terço de lcgoa d''onde ha ví amos sahido 
hum rio, cuja boca pareceo grandita .: O Paraná se--
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~ue· alternando entre os rumo.s de N. hum quarto 
N.O., . e de N.N:O·, e . nest~ ultimo recebe pelo. 
pccid e nte~ a hurna Iegoa, e llUm quarto do antece.,. 
dente, hum · ·rio tambem grandinho' perto de cuja 
boca ha huma pmlta cuj as cor-remes são trabalhOsas 

·de passar peJo a!(o, e escar.pado da.s pedras da mar-
g em, as guaes seguem para diante do mesmo modo. 

Chamárrws a este rio dos Pózuelos, -e nelle pa-
rámos a comer, c a esperar o bote, que havíamos. 
divisado a ~israncia, o qual 'vinha em seguünento 
nosso, quando imaginavamos que cqm n m:ÍQ sue-
cesso, que teve no passo dos redemoinhos se hou .. 
vesse ficado no acampamento em que estavão os ou-
tros. · 
. Pela tarde continuámos todos juntos ao rumo de 
N., do qual voltando a N. hum quarto N.O. a ere-
ve ~spaço se encaminha de novo a N. hum qu arto 
N .E., e nesta direcção I h e entra pela banda occi-
dental outro a rroio alguma causa grande, e come-
çao a ser mais fortes as correntes ~ rédomoinhos, 
não só pel.o meio, como os haviamos visto desde o 
Yaguari, senão tambem pelos lados que fazião sum-
mamente penosa, _e arriscada a na yegação. Com tra-
b alho e susto, se superárão alg_uns I)láos passos até 
huma cnseadinha de arêa em que se parou ao anoi~ 
tecer,- havendo andado mais de 'duas légoas c me!a-, 
quasi todas á sírga. •· · 

A disp0sição- do- rio, suas margens , elevação 
do terren~, e repetidi ssimos ca~o.s de agna despe-
nha dos, sao em tudo semelhantes aos do dia preceden. 
te ainda que aqui estreita mu.ito mais o rio, que j"á 
deste lu-gar onde ·se parou pà rece ser canal do sal r o. 

Thermom. . - ro3r. A's 2 da tarde vento N.E. 
fraco, e grandissimo mor_ma~o. 
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: Dias 19, e seguintes até '5 de Novembro • 

. Vendo-se que não era possi vel poder navegar ô 
bote mais acima , quizerão os commissarios qüe fi-
casse este com o astronomo para que fizesse alli as 
observações, -e continuar a diante nas canoas; po-
rêm os . pilotOS 1 · C p.raticos <!e rios, 11âo o achando 
em estado de se poder nãv~gar sem certo perigo, 
pelos continuados ·r-edemoinhos .que nelle se vi;ío 
por todas a<; partes, lhes representárão o risco a ·gue 
fe expunhão, e gue nem a .sua habilidade nem a sua 
diligencia sqião bastantes a impedir a subme; sâo 
àe qualquer canoa a quem colhesse em cima a re-
bentação, e a ~neviravel perda de todos os .que fos-
sem dentro. Com este embaraco resolvêrão manter-
se tambem alli' e despachar -~onforme o artigo r-~ 
das iHStrucçúes particulares, buma partida que fosse 
a reconhecer a marca, gue d~ ordem dos ·commissa-
rios das terceiras partidas se havia posto na mar-
gem occidental ~o Paraná, a qual coAsideravamos 

·bem immediata, por nâo resultar mais que 8 ·legoas 
de _difFer.ença em latitude enrre ·as observações feitas 
por aq·uelles , e as gue a noite antecedente se havião 
.feito por nós ou tros, e suppondo que das 12 legoas 
que diz a relação distava a marca do salto, fossem 
-só 6 a . rumo, fica v a esta só a. duas de distancia, a 
gu:d estava evacu-ada em 11Um dia. Por estar enfer-
mo o geografo de Poqugal, e empregado nas obser-

-v~ões o astronómo de Hespanha, cuja saude tão 
pouco podia tolerar huma caminhada desta especie, 
~e determinou que fosse mandando a partida com-
posta de 8 homens, ei1tre Portuguezes e Hespanhoes, 
o cabo de esquadra· Ponuguez F~~wcisco Lopes, a 
quem por intclligç;nte, e gúe havia estado na pica-
_da, que por rerra se intentou fazer ao Pepi ri , se 

Not. U/tram. V. 7·" · 35 

,.-. 



- 2'i4 ...:._ 

lhe deu huma bussola· para: que fosse notando os ru.;. 
mos que fizess.e .0 • rio .em- ~üa:s voi'ta-s ~ junta·ti'Jente 
com asdistan.cia.s e rios, que recebesse pelas duas ban-
das; e .final'niente .que levantasse o pLano da _parte ' 
í)'lle andasse; para cujo tiro se- ahe o.rdenoy que se---
guisse quanto l:he fosse possiN.el as <p>edras oaixas da 
margem, ·que ainda que desiguaes e .cortantes, era 
caminho melhe>r 0 mais b1~eV-e, e s.eguro para desco.., 
~rir a )narca , se esta 'cemo suppóe a relação, era 
~?.o visivel ainda desde a banda · oriental~ sahio em 
o mesmo dia I 9 aqtiella prtida, ·com viveres pa-
r.a tres dias, ~ passados estes vottou em o de 23 · 
parte da gente, com a npricia de que em perto de 
;. legoas que havião andado com gr~nde attenção-
a. descobrir a mal'ca , não a havião podido encon-
t:rar, nem signaes de que por atli hoúvesse já mais. 
a·ndado· gente alguma : que os companheiws ' cpm 
o . diw cabo Lopes, ainda que com muito poúco 
mantimento, havião passado R.diante aternav se 
mais- acima pod'iâo vêr. alguma cousa. A' vista dó 
~ue se lhes enviou · logo bastante provisão que -os 
fosse 01lcançar, e 0rdem de que,. se lhes permittisse' 
G caminho, continüassem até chegar ao salto, qu€-
erà a mel-hDr ,_ e mais firme· marca,. que podiamos: 
achar. 

Em quanto se executava esta. diligencia, se-
.fizerão no acampamento. varias observações. Media,. 
-se geometricamente .a- l'argura do rio, g-ue· no es-
tado de agtJas qHe então ünha, se achm1 de- 8"s; 
toezas a nivel daquel'Ia; mas pel'os signaes do cis--
co, e ramos qu.e sobr-e as arvores se· vião, se ·co ... 
. nheci::t que chegando a el-las a agua nas grandes 
crescentes ··sub-ia mais de I 6 toezas) e occupav:a hu:--
ma madre mu-ito mais espàçosa. 

,.., Medir seu fun-do. era hum impossível , pot~· 
nao haver _modo de parar no -meio por conta da 
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t'apidez da ct:lrrente que levaria para outi·as- partes 
~U'a1lqu~r pezo. - J 

A lati.tird:e só s·e ped·e det-erminar· por· estrelias;,, 
pQr não alcançar. o oculo do qua-r~o de ci.Jicmlo a ro-
ftl•alr a-s al.wra•s . meridia11a·s do sol Duas. observac0·e$. _ 

'·do. segHndg, ·e rerceiro sa-tetJire de Jupin:r,. se m<Úto-· 
grát•;fo peJé!._s· J!uvens d? diá :t.g ; porê'rn no· d'e 2.4 ,. 
ai:nd·a qlle coni h uma' pdt!ca- de neblina, que sempre 
·deixa duvida , se pode t'Ortla,r a- emersão _do pri,.. 
crnei ro.. N~o da·H1d0 lugar Ql paredão a· poder de·sre ál 
bllnda occide.n.ta:J, em gue est'avamm:, .vêr a· Jup.ite~ 
em outra emersão que succedia a 3 I ; se enviou o 
astronomo para a boca do rio í gu>ari, d'onde fic4-
rão os outros barcos, para que a.!li o procurasse ob-
:i;ervar (O' que· se mallogrou p-e lo máo te'mpiO' e' ctar .. 
v:1 ), € Gjl~e d'€"Sf>aChás~·e G!e Bovo o bo'te com vi-v'e r;es que 
já hião f.1ha·ndo, em qua-nto os commissario§_ espe'-
r~vão a voha . da pa-rtida, que se d•esejava, tanto 
por _8a_hir .do mida.do, como pela suprema incom-
modi.dade d.a esta csão. 

A poL~ca cap~cidade das canoas não· havia dado 
lugar a trazer moxo , tripó , ou omra gualquer cou-
·sa em que se podesse a~semar ,. e muiro menos ten-
da'> que servissem de algum resguardo; não havendo 
ouno mais que o das mesmas ca'noas·, q-ue serviâ'o 
de camãs em que erão -coflt Ín~JOs os balanços, e en-
contros com ns pedra,s·, por mai~ que se procuras-
:g'em encal'liar tudo o que permittia a disposição da · 
m-argem ; porque as rebenta ções e oi1das, g·ue fa :ziâo 
-cóntinuos embates-contra ellas, as obriga·vão a afro-
xcfr logo. · · 

Proctlrou-se' cohrir com algumas . nimas . hum 
ra~ndúnho que nes defendesse· do sol, em quanto 
dia; porêm aqui· o excessivo calo-r, gue crescia co·n-
sidefave lmente' com' o reflexo da arêa, j'untd com ·O 

.q-l:l-e' p r:.oduz-1~ o · fogO' de qtte era pre·ciso' esta·r cerca-
35 * 
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dos, para que o fumo afugentasse os niosqtiitos; 
que nos mortificavão de noite e de dia, com ,que á 
custa de h uma dobrada molestia 'd.e calor e fumo, 

. conseguiamos não libertar-nos de todo , senão mino~ 
rar o mal. Para alliviar em parte o do calor, nos 

. pareceo subir hum pouco para . cima onde as ramas 
Ças arvores nos podessem defender; porêm a praga · 
daquel!es perniciosissimos i.nsectos que abundão ex-
traordiilariamente alli, nos obrigou a baixar ao nos-
so primeiro porto. Da qualidade, e especie daquelles 
se dirá em outra parte~ 

OBSERVAÇÕES. 

ACAMPAMENTO EM O PARANA', ONDE SE PAROU COM 
AS CANO-AS POR CAUSA ""DOS HEDOMOINHOS, 

Da va-riação. magnetica. 
Angnlos que a sombra do fio fazia com o N. da 

agullla, quando o Sol obtinha as 
mesmas atturas. 

· Angulos da 
711allhá ao 

N.E. 

I7)9· Oütubró 2r~ · 
Alturas npparentes Allga!os da 

dos meÚ11os lim- tarde. N .0 .. 
bos do Sol: 

58a 3o' 59° 3:6' 57'' 8o~ )o' 
57 u 6r 09 07 79 2.8 
53 40 62 57 47 75- 55 
74 I) 44 48 22 96 30 
73 lO . 45' 48 37 95 30. 

Meia entre todas .•• ~ • . • . • 
Se por hüm cscmpu.lo não necessario 

Va•·iaçõo. 
N.E. 

li
0 rd oo'' 

II 8 30· 
I r 7 30.· 
li 7 30, 
H lO· 
r r 8 42c · 

se quizer corrigir pela muta~au em 
declina~ã.o do Sol, será a meia .... u 7 44 
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.De Latitude. J 

I 8. 

EJtrellas • Alturas inàidiann's nppar'c11tes, I ·at:tutlc!, 
7' • ~ 

11. De Pegaso . . . . . 360 34' 2~'' 24"· 281 40''· 
R. De Pegaso ••••• 38 44' ) ' 4I. 
E~ De Pegaso ••••• s-6 44 ';.7 . 29 g 
a. De Aquario ••• \ • 6o 00 20 28 2I. 
a. De Pegaso Markab. )I 36 35' 39 a. De Orion ••••• ·• 58 I I ' -57 42 
~ u. De Orion • • -67 38 II 27 2) 
u. De Castor • . . . . 42 )6 37 27 
a. Aldebaran • • 49 3I 53 28 I7 
a. De Orion .• • • 58 12 o8 3I 
~. be Orion •• · •• 67 38 13 27 23 
1'. De Pollux . . . 48 )8 p ró·· 
·B. Do Cão meúor .•• 56 47 o6 28 I6 

.. 
Meia entre todas ••• • . 24 28 13 ' 

l)e Longitud~. 

Emersão do r .0 sateltite de 7}: o-
bscrv::~da a noite de 24 de Ou-
tubro, com o mesmo telesco-
pio e pendulo, que signalava 
7" 41' 49'', e por estar muito 
carregado o. Ceo se lhe tirou á 
observa~ão r', e fica .•.••• 

Meio dia observado a 24 pot cor-
. respoqd_entes do Sol com· )h e ~ 

de intervallo ••.••••••• 

Tempos no 
pendu!o. 

7h 4d 49'1 od'~ 

12 D3 58 00 

\ 



1dem corrigido por mutaçap em 
decl.inacão . .. . o • ••••••• 

Meio ob;ervado a ·2) por corres- · 
ponden tes do Sol com 6h de 
intervaUo •..•• 

lqcm corrigido. . • . • . • • 
D'bnde se conclue , que foi a ' 
1 ernersãQ , em tempo. v-erdadei-

ro . . . . . . .. . . • . . .. . .. Itiri o observator.io d.e Gr-ehwich. 
i ' \ . 

deveu succeder.. • . ~ • . • ·• • • 
Ê.m o observat~rio. d·e Paris ••• 
E;'m Bolonha • • • • •. • • . 

7h 

II 
II 
Í2 

~ Do bar.ometro e thermomeiro. 

2;0. 

)3" 39"' 

39 48 
.3$ 27, 

3ti 1 .9r"-. 
18 r5 ~ 
27 09 
' 3 o o 

Ihrometro em o n~ai's alto da P~leg. ,Lilz.]A'sd 2 da 
~ ta r e ven-barr'anca ou par-edao,. em- que · t 0 · · , 1 E 8 · o . sua-o terreno parecra p p ano • 2o · ~ 

"!hermorn. al1i mesmo· .. . .. . 1025 -~; ve ' le 0 
· · - , ceo c arq. 

Barometro a h11m pé de al-
tura da superficie da ag.oa 
do rio , e o thermom. em 
o mesmo gráo • • • • • • • · 

' A ma-i0r altura ..a· que 's\ctbio o licor do thermo-
metro desde o d~a 19 de Outt:Jlbro até o de f de 
:N:ovembro-,. fói a- 1'..)3 3 ?r o dia 28 de Outubro ás 
·duas da tarde com vehto N., e alguma·s nuvem<, e · 
o regular entre dia ~ra de 1031 para cima. 
· ,Final".men-te- o dia 5 de No\'embro v0ltou a par-,.. _ 



11!::\- ~ ,s ,..-,:: 
ti_d:a ...;. ' E]'ae·}Hl v·ia e_h(:gát(lo a~é o mesmp -$allo, c p~Hf 
ª~segurar-se 1melJwr 4elle ,, ,subio at-é a,.ci~a ,do p.~er 
.c~.picio em que alargando .o r~o, faz as mesma.s ilJJa~ 
que .notárâo as terc.eims ,partidas, e ta.nrb~m nell-t~ 
~t:Je entre os , soldados P.ortuguezes, enviámos .ao ~ar 

, bo de aventJ.Ireiros João Rodrigues, qije ,baixo!! d,ç 
S. Paule._nq.s canoas, que para isso das -partidas vie.~ 
rao d::~quella eidade; e ainda que este não accompa~ 
nhou aos commJssarios n;1 demarcação , ha.via estadq 
lilO salto em <? reconhecimênto,. que aquella_s pr;a tiçá-
rão antes de ,entrar .pelo rio Gatimi, e a,g~ra o tor\" 
nou a vêr do mesmo lugar que o vio então. 

Os da nossa partida seguirão a ,margem até· 
pouco ~mais de duas legoas abaixo do sa.Jro ', .d'onde 
arrimando-se muiro a madr-e dq rió ao paredão, e 
não lhe.s dando passo para _poderem· proseguir , fir 
.zerão pelo mato hum pe._d.f!ÇO de picada, pelíl quaL 
andárãe alguma ç:ousa, e volrárao. de· novo á mar-
gem, qu.e seguírão até novo eston·o <:in que execu-
drã.o o mesmo; e fi.1.1almenre em o rio Gfl.rey, gu~ 
estava a;esc1do,. lhes foi preciw buscar passo tre$: 

. quartos de legoa acima de sua boca, d,.on:de guia-
do pelo mesmo ruido qo sal.to, que o-t1viâo de bas;. 
tante _distanci-a, corráFão em direitur2 para: elle. 

O esp:ia.ço que o caho Lopes,. e os mais compti.-
ddo havião andado com as v,olras, e e,ntra.das no rnar:o,. 
fr:>i de mai s de 12 lego a-s; vendo que os fervedourós, e re-
.domoinhos conrimla vão até o- sal'to,. fa<cendo-se maio-
·res na visinhanfa deHe, em que lambem erão mais 
escarpados os paredões. Em varias part.es, achár~o 
pa 1 mitos ,- cocos pecj uenos , e l'a raúj as a zed·as , que 
foi . seu a limemo. por. doi>s dias ·em qu~anto lhe;; 
·não akançoll a- prov·isâo que se lhes enviou. 

Alguma difrerença se acha en.tre a corlfignração, ' 
e ru n:ws . que observárão os enviados pelos conunissa-
~ios das .tetcciras partidas,, quando vietâo a pôr <11 

: ' 
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fi1arca, e o plano levantado pelo cabo que ' nós ou· 
tros envjámos; a qual pode · na~cer em parte, de 
[]Ue aql.!ell.es farão por çima do paredão, e ~ hu.m pou-
co desviados do -rio, ainda gue _diz sua relação, <:]Ue 
·sah·ião a miudo a elle ', e os nossos seguírão sempre 
a n1a rgem baixa , d'onde podêrão vêr melhor as 
'Voltas do rio, marcar ben'l :os rumos todos a que 
torre, notar al gumas pequenas ilhas ·que tem, e os 
rios que desaguão. Destes ~ntrão pela banda orien-
tal varias alguma causa grandinhos, e alguns peta 
occidental , · dos · quaes dois são de consideração; 
11Um a hum te_r~o de legoa do acampaniento d'onde 
ficámos, ao qual chamárão rio das Pelotas, por ha-
~Hrem netessitado usar tlellas para passa-lo (chamão 
Pelóta a hum couro _de t-ouro dobrado por seus la-
·dos, e ajuntado pelos quatro ca.ntJos, ?U angulos, 
para que conserve a figura qe· ca1xao quadrado , o 
<JUal tirado por hum nadador, que leva presa 110s 
dentes a ponta de huma curta corda que nella atão, 
faz officio de embarcação para o transito dos rios) 
e o G:uey, que está a meia· lego a do salto. 
· A conformidade que s~ acha entre o p'lano que 
levantou o cabo Lopes, e a parte reconhecida , e 
andada pelos officiaes intelligentes das terceiras pa r-
tidas ; prova a exactidão com que este tra b:lihou , e 
o melhor direito que tem a que se lhe creia aquella 
parte que aquelles nao vír~o' e só· poserão pela 110• 
'ticia dos que enviárão; ainda quando a disposição 
dos paredões não fizesse mais verosimiL a configura-
ção que este dá ao rio; po{ cuja causa. se tem posto 
esta com preferencia, até e acampamento que oc-
cupárão os commissarios e officiaes; continuando 
para cima pe lo tra halho destes, que h e quasi o 
mesmo de Lopes. Nao achárão o signal ou marca, 
-que deixárão aquelles enviados no anno de 175 4 ·' 
nem. vestígios de gente que pu r . alll hoüves~e anda-
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.d~ ~~-e'Kêépç~d .... ·de ·duás'-pal mas· tõrtaa~s com ij1a<cl1a· 
do :~~·:-quer vírão mll:érto)itlà;, lttg· oinhá• mé'n·cienada' ~,· os ' t' ..,. . , r 

.qlÚ(>sl' _tóâos ju.Jgatâo ser 'im:li-to antigo~:9 séü cortê ; 
'pe'fêm: ~~~· • na1tnré-l ~ue: ·em J1úrna t@rra tã~ r fél:<n .. e 

· vidosa~ Heuv·éSs~ :aó aa'bo .de ·); •ànnos ; ·cresc1do tanto 
'-' o :ihgto ~ ' q 1é'1 ã'ifida ··q_ue· ,;õut'ro acddeÍ'!te!,nã~rti\resse 
f~i~e ! p€rder JPa oêcuftasse'm estas à· éuiâ adosá ·inda-

. gâ'Ç~o ·dos 11ÔSS0S i.· il q-tien!_ tazia bem solicitas '~ ·ne:. 
cêssi-dade que pwdecião·;· .e d persu-a·de·'assim o· nãb' él.-
·c;Jli, nn:'Ft 'tâhibém':•v·estigi~ ·a lgum1 " da 1·picada 'por onde 
bàixá'Pã'<!l ós êommis.safiôs', e• acampamen to que oc.; 
cupárão~.àba::ixo"' do -saU8 . ii-ãe haver: se achado a-
C]Uelle signal, que era . o L]Ue, segun9o o àftig0 :)~~ 
'd'a.s . rnst.rü.c~ões---pá-r:Üctdàres' deviam os b)Jscar ' '• o.br.i:-
. góu · ~ · prosL~g.úir • adian1e, . c prod~úo (á Cl!lSta de al-. 
g uma ::mólestià) ·o frucro de se reconhecer o mesmo 

I 1. • I \ I sa t@ ·pe1a• P'3rte deuaiOCO; O:· ~Ue se reput~va . 'pOf : jll-
vench€1 r e"çofn esta düige-ndá. se uni o a -demarca- . 
ção á · ql!e ; fiz~r.-ão as ' t€rceiras ·pardda~, · tâo perfeíta-
tnen'te; ~que nãe tem fiç_aclo a· men_or.•cousa pt,>r exa· 
minar. ' . ,, "' r ~-' • ) 

,_,_ -V'i·$tO o plano, e·o ' de mais executado por: esta . 
párr'iG!a , o:<! pprová-rão õs d3núnissarios; ' e' posra h uma 
crtl'à ·~em hum a a.rvdre rlc Jaca r.> nda ta·n ·basta ntemen:. 
te ' alta, ~üe se dei'xou só, havend-o-se cortado quan~ 
ticl·ade .de eu~ras grandes ·, e · rossado todo o mais . 
mato immediiHo ', _pa:ra Gue · fósse mais ' visiver, se 
dispoz ·a volta· ao lguas'Ú pa'ra o dia seguinte 6. Os 
c-ommissa·rios ·e officiaes, não guerendo aventurar-se 
à baixar o ri·o nas canoas , as deixárão · sern carga , 

' con1 a gente ·precisa , e se embarcáTâo todos 'rto cbote 
onde era menor o perigõ; ·e tomando~se o m·eio do 
rio se procurbu hir com· grande cu'ldado de~cabeçàn
clo os rcdom?inho~ -q'ue. sé' viiío_- le'vantar •beni 'per- , 
to, formr.ndo hõrrorõsas ' profundidades, que se pas-
~ádo com bast.Jntc s~sro; potêm-sem -desgra9a; este 

Not. U/tram. V. 7·0 3ti 
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ris~~ .. fitJie .h~ t~Q ~ ÇQ:~p,r.ià@ :gomp~o: ccat1JÍJJLh~ ,a;é;. ~f: 
g1tJari _;:, em · .ç_I:Jija b0ca c{legárpO;_S i·Mm 3 iqor_;t.§ ,esç~ 

(d ~ h ' ..l . ~ > d 
sa~ · 1 e U(!:vega~a<;>; · ~-~~n~:10 .ent.~J9 ·,\:PJitO_. rt~tnP0~? : t S 
teif~ ?~:rn_, ;~tr4~~(l~o ~ 19 ·!.~uç n~ spbj~~ ;hª viª/ ~g_s,~:ad 'l 
6~\S ,d1q-s q~ rt;~ylta - fa~h~a. :-~ogo lss~.-n.12lflQ'l-faür:,PS.P· 
Jlar-a.,r - o~ - qa.r,E:,(i)§ para prosegu;l·r ,a f!T-1!lr~>lw ·psl?- · rq-rrqe~ 
ejw!_tQ.~ os :COJ!l~issari9s. e .·0·ffir~i-ae.$ , r.q~1e ·al~h na.s~<§1 
çhjlV1;l~OS; : s~ , ~~u . por par~-ceç .:PC r<:>d.O:~. , ., F.Jim ;ç~H' 
dujd'a, esta- ~Cll'te de - de~n'lrcaç~o _, , Jor.mando~.P, as~iil!., 
lJilra GlJ:l~ e,m. qualqqer -tempo-' podesse-con,§tar t~e ~s-~:~ 
~~.e.cuçãa , e de tudg o Jillais qu~ se ~em !:,e-(erido! 
~,OC<l do ·rio. Yag_uar~ ~m ·o. Pó!\f'!Flá_, <::de No\}em~ro, 
~ _d~ . I7'f._9'• f ~ , • . . ., . 

, ·. Pela§" 3 ~oras .e meia da m~sma· tard~ ·depoi~ 
d~ haver pas$ado lmrn fo_rte -aguass~i·r.p, , . sahi·mos .do. 
"Y.ag!:lar-i, -ratHiç;C'!nclo .na :volra .o plan,tLque ~ ~~ h;rú~ 
le~anra,da á h-iqa; e buscapdo-se· o Il')eiol dó riq eqt 
q~1e aJudavã:o rnaito :}_s - corr~ntes, com_ as qui,les ~n-1. 
b1Je:v~ : _c-hegámos ~os redomoi;.nhos d.o < -lb.ir.anátimá 
pn_~~ !ie v,i,o ,,f11l; gra~ld~. perig9 o: baliCQ cl .e ~j>'pr.r.ugarl: 
em· que h ia o commi.ssario e a-srronomo, por _ Ç.<~>U:sa 
~ ·e h4m· ré;d0rnoi nJw:. d-aquelles. sub. i tà neos , _q:ttl'e aire-
\)~Btdu , ,e ~b:iq. tão imr~c:!dia~o puxando, e_...so;vendo, 
çorr) .-~en movJmen~o , espua·I •9Jbarcn, .• parat o -,e:eotr(). 
dp. f~torçimerHQ, e concavidade <d_ç:_ ta.f m("1dp ,1~ ;que 
sem pod er. obeq'ecer . ao J.e~e, · JlC~ , á fOiiÇ-a. com: que 
~o l!lcsmo tempo proe<uravao _, ap;.rtar. d.eUe- 0~ rema-: 
~pres; , . que não sendo basta·nte foi .preciso para q~1e 
poeesse s.ahir:, , q_u~ o cmnmissari!:) e astron0.Ino., aju-
~a~sef!l tomando qda hum seu reme::>; e assnu esca .. . 
pou_, , .depois de -rarg-o tempQ de)ut.a .em gue reÇebê~ 
f~o alguns1golpt:s cle agua, que entrou por hum dos-
bo.rdos . se~n, em~argo. de ser alt:o •. Os 0tltFos . barcos-
passárão Jeli.zmery,ne. ~ e ao a1noir~cer se. pamu .haven,..· 
do _?ndado em toqo o dia ma:is ,de c;· legoas. e hun"!' 
t~r~o. Perto pe ªrrbio Yacangu~sú._ sahírão á mar.-
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:gem· oéciCÍe~tál_ tr~~ ~nàios '· é- 1Ytlm~:.rn?ià ·~i~Ii_;fs ·:da 
mesma• na'\' ao· •G'tHtnarta·, ' CUJ à figura, ' corre :'tl,e" . ca bet"' 
1o · .. reHéênti'Ui<>s · ~'er-ao :ffi•1u(fb·-se'm'Hlumtes <a ~ dos·'t'lue' l ' , ... J t • ' , 

·~é · 'hhíão visto abai~dh!R-erêêh~rão t:om grafia'e á.., 
niizá-él é fe o;. à,!iiasos .'.i â9'sci~Ind1osl· dó ' :'bart:a< tlo c.mn-

·tni'ssariol:H:e§p:~lrrhoF 1qué1'.cJ~egéü á-· ~Hies; aíhdla que') 
só s "entenãia6 rpôfi sl'gáaest'' ES~avâ6 misiravei~ ··e 
perecendo, coberta sua modestia com huns ·ascaro-
sissimos trapos, q'l}e Rar~~i-~9 rn~.hor que a lilppa 
rlcsnudez ·dos · ou'tro .,. A ' ·H-àl1-a . trazia húma es-
pecie de manreo, que lhe tapava da cintura para 
baixo. . . 

· .t.tflerâo-se nes ':: algti'm'as · fá-cas, ' C' Se p~SSOlÍ 3.-
dianre.i:'Nd Hr - 7~'sa.hirn8s m6i(o dec !manhã\ -· é na-
vegando com felicidade chegámos ao anoitecer á 
bocá do · Iguasú, onde se.,. parou, havet'ldo anda-
do pouco mais de I'<t ·1-égiJis. t·No arroio Iribayay, 
que desagua pela bélnda oriental perto da ilha do 
A-car<lJ, apparecêrâo auuos lndi<!{~ da me~ma 1,1ação, 
figura, e língua, aos qúaes repartia o commissario 
de P.omrgal huma,. barr-a~a velha, \ ·qu~ -"para ellcs 
foi rega~o estimavel •. Hcdião -com ancia . machados, 

,<híferecendo pq;r eHes cera ~ mel, e pe~1~1as d.e arara; 
. p9rêm~ seado-noS.· neaess~no . os q.ue tmhamos:, os 

dei.x:imos com seu désejq, e , cGmpadeceítrGé. IWs. de. 
swi miseria. . , 

Em ·o dia -·S s~h imos (:edo -, e. entrãndo ·peJg 
lguasú que ach<"Í li10S muit.c1 baixo, se cont.inuou se.q:t 
esp:ecia! embara.çp ih - p;> t.te das . cortét'i re.s ; ··as q.uaes 
pelas menos aguas do rio , . e pouca câ rga d<?s bar-
cos.., tompi.ão estes ' pelo c<Jmmuíh só. a'. tel'li!Q~ e dc-
r3o lugar a poder chegar ao mesmo di:1 ao acam- · 
pamento abaixo do salro , em o qual achámos de 
voJta o barco, qts e se havia dcspacha~o á 'Corpos 
por legumes que. os havia trazido. Soub'emos tam-
~em que as canoas 1Jfvi5o feito huma yiagem com 

ao i;' 
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ma.ntÍ,t11ffi1itOs :a,'i' r !_o ~e1 S_, ~n.Jon~o; ,e q-~t~ ::..~e· espet:a-
vao ( .br~v:y de yoltaj dt~ segund:t-·vNo diiJ. segui me se: 
t~me:Ç~;~â0, a -a.r-rastar~ · Pctrà 1 ci:m~ d0. sal,çq ~ ,él ~h canoas .;. 
q_t!e ~·a '{f~~ serv..id0 q~ ma-ve,gaç4q ,_do ~~raná '- :e. a j 1a-: 

· -v~~o -}fç. ~faz~r. ag9ra1 na. P<?'. lg);l3~Ú ~ e haEery:io...- se , d~ 
~o~tinuar1 ,,a~ dia 9t~ e,~tg-· -~~tu . ·l!ltfrra,J.p~âq:•, i .cm:n,e~a;
:wo~ a; ~flJ, · ;a..~ q\JseFa~õe~ f~j~~.s. ~fZ~ta de,ma~;~a.çãg& . : 

J, ;'f l • 1 ,. , .. '"'~.t., .. i! ·; .. :.J. <
4 

• •• (~'J *ro 1 ·r: 

.. r -' .. i. 
.ACAM'PAMKNT.O EM ~E F-Lei'!A'R.AO OS:BARCOS Jl't1MA. 

. LÉGO~ MAIS 'ABA1Jf9 oq . :~ALTO· D~ r iGÜ~s~-'< i oi 

~ ~; ·;")·· .. -. .._., '(,•" ( .. ~, 
.r . 

:Lii11'li#s do ·Sol,. " :; •''A'lii/rat meridia-
. e eJtrç/Jos"' .: uo-s•. appavenW., 

. ; 

· Limbo, infer:iJ!)'r o, , . 11 
•" !of2 05 22. 

a. Arcm.ro. ,.. • • .. • . • Ai 54 , P· 
)· De Bootes • • . • . • 49 35 zz 
4·"Arctu:m, ... ... .- .-.• · 43 54 '46 
3· De Bop~es. ·" .. .•. 49 35 .2.8 . 

Limbo -inferiot •• ··• 44 37 4.6 
. ,) .. 

'" f' J. , 

I 1 

-z;" 3~l -0~" 
. . ó& 

··: :~ r L 
'14 

• '•' ~· .J > 
3'8 ~;.). 

M~ia entre .as 6 _ observ.a~óes- 2;)
0 39-' Q7!':. 

1 .• 

' .. 
.. ' 
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De Longitude. 

Emersão do r.B satellite de 'lJ: obser--
vado a noite de- 2 r d.e Agosw, com 
o mesmo telescopio e pendulo , Ceo 
despejado .e limpo •.•••••••. I3h 5'3' 46't 

J4sio -d•ia il ·. z ~ obser':ado por corres-
pondet~ ~es ~~ Sol , ~om 4 horas e · 
meia de intervailo_~ ••. '· •••••• I I 

Idem corrigido • • • • • ·• ·. • . • • . . 
}4eio dia ·a - 23 por c~mesponde.ntes do 

Sol co~ 4 ho_ras, e tres q~artos de 
interva I lo ~ . . . . . . . . • . . .. 

Idem corrigido ••. · • • • • . ~ •• 1• • • 

P'oQde se concl.u~ que. foi ;t· Çtl.lersão, . , 
• 1 em , temp<;> .verdadeiro. ••.•••••• I~ 
E~n observatori'? de . 'Grflnwich deyia 

socceder .... . . ·· . . .. . • . ..•• ~ 17 
Em ~ ~bservatorio de Paris .•••••• 17 
Em B.olo~.ia . . • .....• ,... . .. .. , . . 18 -
Ent:,er_são , do J;TI~s~no satdlite em a pro-

58 48t · 
40 

3I 
22 

55 OI 

42 ;& 
28.. 00 
2.~ 'oo 

.) pr.ia p_~r~gem ,t e com as meSJ?:JS 
ci.rct~nstanç.~as ohscrvadas o d.ia ( t 3 

< ~e A_g~stp ., .• •• . ,_ .. •• : .. ~.': . _. ~ ~ , .22 ):Z. 
Com os mesmos daros-de ctma se..con- . 

. c!ue ' · fei. çstan,e!I}. r~mpo v~rdadei'ro~ 11J ~ 2.4: ~ 26 
Em ob.servatorio. de Granwiç.~ . _devia; , '· L 
' succeJer- •. ,, o. O 0 O • O o. 0 • 0 : OrO o , o o · 12 !2 10 

~. • , .. ' J 

Em o de Paris . • • • • • . . •• -~ · . 1' ,. f l ,20. ).9' 
.Em Ee.(ani<:l • • •• • , ••••. • • a a •• r2, . 5.7 o,o 

.., .J • ~ . ~ r " • 
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Barom. 26 · 7 ~}A's 6 dâ tàràe v~nto N1ksúa-
Then:p. IOIÍ . r y.e, ~'e algumas · nuvens~ .,,;,, . 
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23·· ,., 
Barom. 27 1

· 

Therrn. IU03{ }
A's 6· e 'm'eíà· da 'm;mha · v~rtt-o ' . . s~ fraco·, e · neve ésR~ssa. ·-

- • .. • ·; t 

o que mais ·chegou a subir d mercúrio no b~
rometro foi o expre.ssado, mantendo--se ' pel:à cotnilm · 
eni 27 polegadas. O sitio em que ·s·~ co-lloeou ; er~ 
.b~m pequeno ·plano que estava ' na m'ediania da bar-
ra~_ca ,, _e .~pmo :t 15 toezas so:bre· o nível . ~a aguª-
em as >ba i~as do rio. . ' 

0 - mais alto· que se notou · o licor no b·a rorrl~ 
tro no mesmo 'luga·r foi em 1030, o dia ·9 ; de N~ 
vembro, com P.OÜc<;> vento N. ás duas da rahié•;. po-
rêm subirá muito mais· nos mezes· segu intes.'· o "lli'a is 
que baixou nas geadas de Agosto ; foi 'a Ióoc ~· ; : ás 
6 . da man,ha vento S. forte. . ,. · ~'· · · i ~ , 

··· · Em o diã· !o ·passárão os d;>nm{is·sa riós, ;e niais 
officiaes , que ";deviãb' seguir a via·gem ,v~ ao aca in· 
painento ~de cima do salto , e ·nos· seguil)tés ficárão 
em cima ·as canoas, e -se trasladárãn- os in'stru m'en· 
tbs 1

, viveres' e· rnais com-as que devi~ o se'iv·i'r ·-na l'nfl.. 
vegação do Iguasú ; e tudo esteve preparado o dia 
14 para no seguinte marcharem os commissarios 
a quem devi5o seguir o astronomo, e capell5o Fie~~ 
panhoes, logo que chegassem as canoas que se es-
pera vão de volta do rio de S._ Antonio; mas ha ven-
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ào-se visto e_ste dia muito de manha se suspendeo a 
marcha, até ao dia sçguinte " .r·6 que fomos todo&. 
juntos. . · 

OBSERVAÇÕES. 
• . .·1 

" .1\CA.MP4\MENTO . EM .CIMA DO S.U]TO DO !Qi[AS~"7: 

< l Da 7Jttri.ação magnetica • . · 
{ 

' Angulos que a ·s,ombra :d.o .fio fazia com o .N .. . d~ . 
. agulha , guando o Sol obteve as 

mesmas alturas . 

.A'!t_ulo~ da ma- A1tm·as appa,.entes do AnguTot d' tm·- J(ilri.t~9i{o 
,nhii .N.E. limbo inferio,. doSo!. • de N.O, 'N.E, 

8o" o.6' o I r o'' ro6· jo'· I" 
n 

121 53 47 :) 

75 '· 40 . 5'4 2). J'). I w6 - oo ·r 3 IO 
75 IO 55 17 45 IO) 30 13 IO 
78 4) ')6 IO O'Q . lQ) o; 13 IQ 
jiS 35 56 3) 40 104 )O 13 12 ~· 

Meia entre todas . .. . ~ - · 
130 I r' 

: 

. .., 
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r. 

'L-im~o cl11 Sol, 
e cstrcllas. 

Altcira! mericliaturJ Latitacles. 
apparwtes. 

a. D~ Liza_ "l1dicula ó 2)0 46'· 03~1 ... 2)
0 41' ~ 2911 

2. 

Limbo in fedor. :· . ". ~6 o8 . I3 ' 
3· De Cysne. • . .•. 36 )I 37 
r. De Aguila .••••• ) 4 17 02 
a. Fidicula ••••• ·· .• 'Í.).' 46 .. 37 '- ...... 

i~ 

·co oo 
20 
II 

-.:.·j' '35 
6'. - 1 ; 

Limbo inferior .•• )7 36 p · ,, 
r. Da 4-guia •• )4 - r6 55 
a. Da Coroa boreal .. 36 47 4,0 

''Limbo inferior· ' . 
Limbo inferior ' •• 

' 

13· 
6o 16 ·14. ·· 

. 61 49 OI 

II 
18 
H 

~Me!a_, e~t~e todas •• . :_. ~ i5'0 41'- is-'~ ·: 
Ú mais' a ~]~.e StlbÍO ~ lic'or no thermom. em 

7'odo o mez de S_etembro, foi a .1030, e " ~ba -ixou 
àté 1008. 

., ,,}• ,._ I • 

Dia r6. 
I ' 

' Carregadas os instrumentos e viveres, que cou· 
berao em 13 canoas, que alli tinhamos, sahírão .ás 
8 e meia da manhã as partidas composws dos mes-
mos que havião hido ao .Paraná; i~ to he, por parte. 
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te rle Portugál a quem pertenci:ão. as 9 cánoas pe-i. 
<plenas, do commissari9, astronomo commandante 
da 'tr<lpa , e ·ge<lgra f o, com ós voga dores , e gente 
mais precisa; -e par parte de Hespanh:t, do commis-. 
. s~rio, do as:rr-otflomo, e capellão, que occupárâo 4 
-canoas grandes. -

· · Levou . :a v.angú-ar:da a pa.rtl.da Ponugm~za, que 
seguio cnwsradrt á banda scptent.rional. Em •o r.urno 
de N. ·hum qu;1rt0 N.E., a que corre o rio, ha .hum 
·arrecife àe ped,·g.s, que ·-o .arra~essa com var:i-os sa-
r andizes no mei:o, q,r.,1e os cobrem as crescentes, e 
pouco mais .a cima no de N.E. 'hum quarto K ou-
trto: :ambos se passárâo á força -de bot.adores a <que . 
da·ya luga·r <> baixo do rio: perto deste segundo e na ... 
distancia de dois terços de legoa de comprimento, 
ti.c-a encostada á .hand.a meridional lmma :ilha •como 

.àe 500 toezas cle -c0mpridD, de terra ~1um pouco al- . 
ta, e coberc.a de .a-rvores, a qua1 •o a.stwnomo P.or-
tugez, e o geografo He.spanh.o! chamár.âD, na sua . 
primeira viagem~ Ilha Só. Passada e~r-a no -princi-
pio Aa uirecç'<Í<? a . N.N.E. ·que toma 6 -rio' .ha ou,-
t.ro .arreci.fe comprido, e p()rigoso, ·que -o atravessa, 
deixa·nd.g canaJ hum po~co encos>tado á mesma ban-
da merid1onal, em D qual se vêm rebentaçóes, ~ re-
domoinhos .fones, onde vindo de vd r a do rio de S •. 
Antonio, esti verão -quasi perdidas clu ~rs -çanoas Por-.. 
tugue.zas, ,e a bom .livrar sahfrã-o alagJt·das. Dobr-ad~ 
hnma ponta - vol.ra D ri>G,j1 com menos correnteza á · 
N. hum <)Uano N.O., ·em cuja chrecçâ·o au·avessá-
mos á banda :opp0sta, ·e àepois a N.N.E. na quat 
se parou, havcn•do andad0 pouco mais de Jegoa e 
dois terços. · 

. O fllnclo do r·io he <todo d-e pedra , as margens 
de .rerr.a hum pouco vermelha~ ·e em algumas partes 
de pedra : . fazem pe<Juena ribanceira escarpada, ~ 

Not. Ultram. V. 7·o · :n 
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roberta. llle bosque :muito es~sso que Seita d·entr0 ao 
{io, ta-izes,, e· tronc0~ perigosos ao. encontro das ca. 
~CQas. Tudo. quan:to pode alc~nçar _a vista, ·por-am ... 
bps os lados, h.e . terreno baixo cheio d.e a•r:voredo 
ip.10.1enso., e~are.d.adq de espinhos,,. e ~aquél'ras. 

~her,morn ••••.. 1023. A~ 8_urn~ do dia éom vento S. 
r f~:e:sao , e Ceo claro. 

I 

Dia 17~ · 

Levou a vanguarda - a partida Hespa,nhol'a·" <:;· 
para que as canoas _grandes, que por h irem carre- · 
gadas não podiao a.Ican.ça~ as menores ,. não deti-
vessem a viagem, .se dispoz, .que sa)Jissem ~o ·rom-
Jler do dia sem 'guardar· formalidade, nem ordem 
de · marcha. Dobr.ada hurna ponta que faz. o tio mi 
volra de E.N.K a S.E. hum qúarto E., começa<> 
correntes largas e fórtes , que se .vencêttão com bo- . 
rodores, não permi:ttindo as ratzes de que fizemos 
men.çao, nem o conado da barranca,- ·e seus e8pi-
nhos levar sirga pda margem. Continua o rio sua 
volta inclinando-se a S.E. hum quarto S., cüjo rn-
mo seguem a distancia ·de pouco mais de huma le- · 
goa da ilha só, quatro il11asgrandes, a que .chami-
l'âo Ilhas. de Taquaras,. por estar~m todas cober-
tas dellas i. e no remate da ulti.ma se vê porção de· 
llhotes peq-uenos cobertos de sarandizes, defronte 
dos quaes ba hum a.rrecife ct1jas correntes 'wern com 
grande força, á banda -meridionàl que seguimos. AOt 
p.assa.r. estas com os botadores, que plda pmf~mdida:
de do rio apenas akançavão; a fixat•em-se nas Jages. 
resvdadi9as , f~i arn~bata..da ~-a mesma . eorrente_, a 
canoa em que h1a o comrn1ssano Hespanho~, e naio · 
podendo a gente contella, deu sobre hum páô secco.; ·, 
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que afastado bastanternente da ribanceira estava den-
tro do rio, onde se virou. O commissario , que 
não sabia nadar , pode agarrar-se ao mesmo tron· 

-co., e 'pegado a dle se m'àmeve :por e'spáço de meia 
~O'ra com só os braços., !e cabeça fóta . .da .agüà 1, 

~rn . Jqua111to p-ode com ·bãstatfte trabfcit:ho ,cf1egar « 
soccorre lo a canoa d0 :commissar:J:o d€ Portugal\ 

.05 ·rh madóf.es •s~bírã0 a nádt>, e hum délles pode 
·akan:çar ~as ,papdeita"S, que c<JnniJ1Jha 1 o t:raéta~a :, 
~nstruc~Óes., IC mati s :p~ peis , que já la 'kva \na O rio , 
!Como ·o fez a :owrns vé i-q.s causas, . entre as :qtNte_~ 
,a· c0pia do '1:1\li!ppa cl!\.s Cortes., -qtie h ia em -l}u'l'l). 
tcanudo d.e .taquara. tEste :acéidente que ·fez peréiet 
'O ·que hia na ·car.~0a, à·ugmerítou a .escacez <que s.e 
Jeva va ., ;ainda · cl'O tprecisó , ·e · ob:rigou a pàrar -p·ara 
soccorr'er a ·'Oanoa ·que o tpi:Joto Pa'u~i:>tà , úwnt'2d" 
a cavallo neHa -s~u·be ·por sua ·habüi &\ade ~ilélllilai" 
á terra, bem distante d'onde se virou, . e cntretan· 
-to se .pouér3o· sett:rr hnrn pouco ós 'P~peis, que 
'<:ontav~o esta por terceira molha-dura. · 

Pda tar,de se proscguio a acabar de passar a 
correnteza, e outrà qae cwi hum rouco ma.is aci-
·ma na direcção de E.; e se parou em a de E. 
1-l um qmur; N.E., em qt1e pelà mestnà banâa me- · 
ridional entr a hum arroi·o rr.uí curto) ' b~ven'do ~11-
tlado p·eno de legoa e tnei~. 

A ca noa em que hia 'o astronom·o Hespanliol 
com os instrumentos , não pode passar este dia a 
segunda conente. O . fundo do rio he de Iages, e 
~ ribanceira ele terra, e cot'nO de 2 to ~,:zhs de ·a1to) 
escarpada' e eobena de arvores., e. es·pin·hos • . 

Thermo"m •.• ~ 1023 '<·. ·A' l11fma do dira vento S. 
fresco , e Ceo des-pej<Jdo. 

"'-
37 "' 
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Pela m{IFJhá- cedo se· enviou hurna canoa des-
cartega:da , e com ba-stante gent-€, para. que ajudasse· 

. a do .. a,s!liOHom.(i}l a ven-cer a· corrente·, e eahreea-mo se· 
·acabá rã o de seccar os. F'a;pei's molhad:ó~. . 
.. . Não hq:->'endo. chegad&. aqudla a-ré- ás n horas:, 
se ma.rchou pda- tarde, €· levou a vanguarda a· pa-r-
tid:a Portugueza. O riO> ·segue f'Or m.ais de tres• 
']Uar:tos de· legoa _, a. N.E .. hum qaano N., em qué· 
pela band'a meridi-ona-l l·he enHa hum pequeno a•rroio, 
e com ou.trQ c.omprido rum0·,_ volu depois a E. hum' 
quanto N..E-.. em O· qual pa•rám<ils•,. .havendo a·nâado, 
pouç_o, ma.is.- de huma leg0a. a• mai-or- pan·e de COI''--

rente, flUe se· venceo· á força de bot'adores. O fundo. 
e ma-~;g~ns,_ como• a dos. diaS- antedor:es~ 

1?hermom~ .••. 1·0216 ~ . A'·s-1i. da ta.rd'e· 'I,(Cnto N •. fro,._ 
-xo., e Ceo clar.o •. 

I?ia ~'7~ 

_Levou· a vanguarda, a• partida HesJY<In-fiola·, e~ 
continuando- ao mtsmo ru-me de E. hum quaPto Ni.. 
E., se . deixárão pda banda austnal> duas• pequenas ca,.. 
nhadas.-, e ao fim deste rume ,_ se '.lêm a dist>an-cia de-
z- legoa~e hum q-uarte das ilhas; das 'Faquaras, ou,., 
tras guatro. ilh~s peguenas cobertas de· saran&izes,. 

d . 1. , _, as quaes por serem- to as.: Iguae.s:, cr1ama·ra0· as _ qua,... 
tro Irmãs:- no. remat-e ddlas, ~a. direcção d'e E.N~ 
E. h~ hum arrecife quê fa'l corrente foFte ,. a gu.al· se 
str.pewu com bo{adores ;. e· termi'ha- em hum peqtrena, 
salto, em. que foi preciso deitar-se a_ gente á agua.. 
para, se poder passa .e ,, por tomar,em pé em qnc c_om~ 



trabalho .sê . podião segurar sem serem ·levad.ós· ~a 
.corrente. Montada huma ponta depois da qual cor., 
-re o rio (deixando remanso que se pode navegar: a 
remo) a S.E. lHim qua·rr0 S .. , e logo a S.S.E. em 
·que pela mesma b,anda menidional lhe entra hum 

, pequeno arroio, voha a E. ·7 e nesta d'irecçâo ~e en• 
,contra JJUm a:rrec:i.fe,.. que atravessa qc hum a 0utro· 
lado; o qual se· ven'"€o com a gente· por dentro _da: 
agua ; e immediato a elle fi-ca hum arroio pequeno. 
Desvia-se depois e> rio por N.E.. a N. hum quarto· 
-N.O.; e fa·Z"endo lmma. ponta aguda vel'ra a B .. hum 
']Uarto S.~ .. ,. o.ade parámos- hav.endo andada- ·dua~·1e
goas: e· meia. •. 

O fundo·, ma·rgens-, e de mais· ci-rcunstarrcias dó. 
- rio. em tudo sern:ilhantes. á do.s-dias. precedentes.. . 

Theimom ..••. 1017 !. 'A,.s ;t da· tarde· com vento N~i. 
' e muito. mormaço~ 

Dia. zo .. 

Levoú a vanguard'a: a partida P'ortugueza~ Na-
vegou a remo hum largo pedaço, em lijUe faz-endo• 
o rieo huma· gra·nde vobta. por S.E.; e· ourros r-umos= 
çntre•meios·, rec-ebe tres- canhadita.s até- N.O. hum 
quarto N .. , em cuJa dii1ecção lhe _ ~ntra pefa mesma 
banda• menidion-al, h:um arroio ·de- boca· hum pouco> 

. grande·,. e- mais acima llQ infl'e:çâo. a (J~ hum quartO' 
N.o.' outrO·Q_equeno ,. d'efronre· do· qual' se encon-
tra _·hum pequeno, ar-recife que àá ho-m pasw pela: 
banda mer-idional_, e' nmi re> rnáo· pela> oppoHa' para: 
~nde_ se en.costão aso aguas:, e· fé r ma. ~-alTo, erí.1 o 
~ual se· virou huma, canoa Por:tuguez-a• vi~1da- do ri~ 
de S~ Antonio, com per-da de duas armas, e pelb:, 
_habilidade d<;! nadar,_ escapárão _os, que v in hão, clen~G» 
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11~1!!• ; sa·t1irrâo : ·hum ·bastan~emen'te ·maltratado., à 
·futça com qLre a corrente levoú sobre elle 'a ·cano&. 
Erthp·rende . o ·rio outra ·volta., recebendo na direc-
ção de N. In:rm arroio, em a· de E.~.E. oul'm, e , 
!pOUco rnais aoim-a na ·d-e N.E. -J.rum qum,to N., oú-.. . 
tros •dous ·_rodQs n1uito curtos; e defronte da ult-ima 
ipOnra h a hu m arrecife pequeno ; gue se passou ·cona 
)mma trovnada de r·~fios, agua, ·e vento N .O. ·r.ão 
forte, ~que alte'róU todo o rio levaiúando o-ndas ,tã@ 
.grandes ,- que Íll'ctt.ião fata·cs, e repetidos gohpes de 
a•gua dentro das canoas; o que obrigou a parar ve:n-
édo aque,He ·, ·haVendo andado :pouco ·mais de 3 Je .. 
goas ., nas guaes a dispos'içã"; do rio, ~uas margens 
·C terreno., d-as duas bandas -he ·rão parecida á das 
outras ., qae só a~ voltas o distingtiem. Conserva ~ 
rio a_ mesma largura que defronte do acampamento,, 
e Tem· pa-rtes he riiaior. , . , . 

Thermom •••. ro28 \. A' huma do d-ia com vento 
N. tempo de trovoada , e tle morma~o. 

· ~Dia 21. 

é - Amanheceo cbovendo, como o havia feito to-
Cila a noite, e cqntinuou a ma'!_or p·arte ua ma·nh!í, 
pelo que sahimos ás 'n do dia, levando a . vanguar-
da a ·parrida Hespanliola. Segue o ri0 ·h .. nm largo ·pe-
daço a N.N.E., em cuja direcção recebe hum ,a-r-
roio ·peb banda meridional, e pouco mais aeima ou-

. tm pequeniuo pela opposta, sendq este o pri!OH:i·ro 
(jUC sé vio desaguar por aguella banda. V:ú-se pou-
co_ a pouco indinando o rio pelo N.E. hum quarto 

' i E., e S.E. hum guano S. a S.S.O., em que pela 
mesma banda septenrrional lhe entra omro arroio, 
e Tolra a S,O., em _cuja direc\fãO ala:rga considera-
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·telmentê; e se encontra a · distancia de 7 Iegoa.s dast 
4 Irmãs huma ilha como. de 400 toezas de compri~ 
do, d_e terra p~mco alta , e cober-ta de bosq.ue en· 
eostada pata a parte septentrional, -defronte da, qual 
pará.rpos., havend:o andado pou<::o mais Q·e hurna le-. 
goa e tres ~uartos. , por manso rio, e da mesma d-is-
posição .dos dias anteriores. .- - · 

I 

Thermom ••.• 1022. A's 2 da tarde vento S. fraco,-
e Ceo coberto. 

Dia 22. 

_ Levou a vanguarda a partida Portugueza , eJ 
çontinuámos pelo braço meridional pelo qual se 
passou a itha, e immediata a ella segue outra como . 
de rres -. quartos de legoa de comprido, a qual cha- ' 
márão. llba grande, de terra ai ta, e cheia de bos• · 
que. Entre esra; · e a ter-ra fir1ne _austral-, na huma~ 

' corrente· muito CO!Jlprida, procedida do arrecife em 
<JUe termina ·., a qual hé summarnente penosa, e ar-
riscada guat~do o rio está crescido; porêrn na occa- · 
sião estava baixo, e se pode vencet· com ÕGtadore3, -
á excepç-âo de alguns pedaços em que foi nect:lssario 
lançar-se a -gente á agua que -o ·perm.ittia; e d? mes-
mo cnodo se_ passou o arrecife. Ao lado-da iH1a, que· 
faz varias recantos, sendo o rumo direito o que cor-
re, o de S. O., e depois della se vê porçao de pe-
que~os ilhotes de pedra e sarandizes , qt~e se mbrem 
com as crescentes; passados · os quaes volta o rio a·· 
S., e logo a. S.E. Imm quarto S. , em pr_inc1pio de 
cuja direcção se encontr?o outras ilhitas bai~as, que fa-
zem suas correntes,- enélia ~entrão. pda banda mer.idio- ' 
na] dois arroios pcquenin€ls. Pará rrios na boca dosegu•n-. 

1 do ao pé de hum arrecife, havend-o andado-pouco ma.,l.s .: 

. . • · i . 

,I 



d·e 11urha Iegoa · c ·dois terços, com· bastante .fadiga .\ 
da gente. Depois da ilha começa a estreitar-se o rio, . 
e se vê a distancia pela banda ·septcnrrio,nal, terra 
.hum ·pouco aha, ain·da CJUe nao montanhas. As mar-
.ge~s, fundo, e ribanceiras, em tudo parecidas ás a traz •. 

Thermom ••.• 1020 t . A's · 2 da tarde com vento S. 
fresco, e Ceo claro. 

Pia 23. 

Levou a vangqarda a ·partida Hespanhola ; e 
logo se entrou no .,arrecife das .A11tas nome que lhe 
dêrão , por haverem visto muitas neste lugar, que se 

- passou a botadores. Depois · delle emprende o . rio, 
já sem corrente,_ huma volta por S.E. hum quarto E., 
em a qual lhe entrão pela banda meridional duas ca-
nhaditas, até N.O. hum quarto N., recebendo no 
eptre-meio outras quatro pela mesma banda. . ' 

Inclina-se logo a. N. 1JUm quarto N.E., com 
1HJrna corrente comprida, que se passou como as 
antecedentes, ~ se estende até dobrar huma ·ponta 
em que de E. , . volta o do a E.S.E., a que corre 
huma ilha de· terra alra coberta de bosque , e de 5)0 
a 6qo toezas de comprido, a qual denominárão do 
P,esqueiro, pela grande pesca· CJUC na ponta occiden-
tal della fizerão os 'da primeira viagem. Dista e~ra 2 
legoas e meia da ilha Grande. Segue o rio a S.E. · 
h,um quarro E., em cuja direcção desagua pela mes-
ma banda austral hum rio o maior dos que havia~ 
mos encontrado, ai11da que nao grande , o qu~ l nos-
sos precursores , que na vegárão como meia legoa por 
elle, havião ·chamado de S. Fra11cisco. Conrinúa o 
Iguasti a volta . pelo N.E. hum quarto N. em que 
lbe encontrão dua! canhaditas, e faz corrente 9u_e só 
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'~ pode~ vencer a ·botador até E.S.E., em cuja direc-
çâo se parou n-a mesma ponta, havendo andado em to-:-
do o dia perto de 3 legoas e hum quarto. O terreno da. 
banda septentrional continuava hum pouco elevado, 
e. rodo cercado de bosque : a barranca pelos dois la-
dos· mais alta, . e coberta de espinhos; e o fi.mdo do 
.rio de pedr2 e diminuía . sensi v cimente sua largura. 

Thermom •••• 1028.' A's 3 e meia da tardé, com ven-
to E. fraco, e Ceo limpo. · 

Dia 2+ 
-: Levou a vanguarda a paÚida Portuguez:l. A 

meia legoa que navegámos aos rumos de S.S.E. e 
,S. E.; e na distancia de hJJma lc:goa e tres quartos, 

. oo rio de S. ;Francisco, desagua pela .mesma banda. 
austral o rio que chamárão de S. Antonio, . a_o qua~ 
chegámos ás 8 horas e mei3 da m_anhã. Tem este 
de .largo em sua boca 35' toezas, e no seu fundo, 
nesta ocqsiao que não esta v a cr'escido , nem de to-
tio baix-o, se achou de 3 1 6, u, até I) pés, em_ 
que tinhão muita parte as aguas do Iguasú, que de:-
tinhão .as {i:aquelle. Na ponta orienral que fórma a~ 
<iesemhocar., h a via hu.rn_ pe-queno rossado com hum a 

·cruz posta pelos que havião entrado primeiro por el~ 
.}e; · ~ considerando-se que este p:_trecia ser o rio que 
tivesse suas cabeceiras mais immediatas ás do Pepiri . 
pa'I'a unir a linha divisoria, e P'?r conseguinte sua 

,boca hum ._ponto principalissimo da demarca~ão, se 
d·eterminou aproveitar da· commodidade que offere• 
cia o despejago cle seu horizonte, especialmente o 
da parte occidental (que era a mais necásaria) po_r 
onde seguh a l:l_rga madre do lguasú, pará ob ~er
v-ar a longitude que não se poderia lograr no interio,r 

N1t •. Uitril m. V. 7·0 
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ã6 rio de S. Antonio; ·ass-iha. peJo bos·gue, qu~e t~ 
dea sua estreita ~áixa, corno porque estando jupi-~ 
ter irnmediato á sua conju:nçâo cérn o Sol, sé ·punha 
tJOuco â'epóis deste,· e ·só se po·dia observar cedo, e. 
iüío · mi:Fito· el'evado do 1horiioil te ; e as~im se ~esel'vee;,, 
~ue o astronomo · Hespanhel ficasse alli até fàz.er. as; 
t>bservaçóes necesssarias, e que dep~is ~e feit~a:s pas;.. 
sasse a encontrar·s~ com os commissar,tos, que en~. 

'trandô pela boca do rio ae S. Antonio seguírão -a 
diante. Como -este faz rã o repetidas pequenas vol'tas, 
E]Ue nem ' a hum quarto de Iegoa corre a huma: mes-
ma di:r,ecção , seria mOlesta profixidade pôr - ~leste
~iario wdos 9s rumos que se vêm em o plano_, pa- ~
ra cuJa formação se teve conta d'e!Ies por me.n.or;. e 
'só se dirá por matQr., dos núis di'reitos. ·Ao •desem-
bocar corre este rio por hum· terço. de l'egoa a, E.S., 
E., e fazendo pelo 4·0 quaçirante huma volta, torqa· 
30 mesmo rumo~ , para desviar-se l'ogo à s·: , em CU:-

ja dir.ecç.ão se encontra lmma pequena. ilha coberta 
de _sarandi·z, e depe>is . deUa dois arrecifes com mui- , 
td pouca agua,. que se passárã0 Vevad·as as canoas á; 
'força de braço; e fiaal'me.nte fàzenqo QuJra pegue-. 
na volt_a, a EL se v-ê outro arre~ife, e Jhe entra pela 
'banda austral'' a pouco mais de huma r·,egoa- e tres 
-quartos da sua boca·, hum arroio · a, que dla·márâO:: 
·s. Anto;Jio-mini,. com ·o q{Jaf fótma for'lw.eta, ende-, 

· bavi~o dois ranchos gtle havia€> feito- a nossa gente-
d , I ~ ~ anres e passa_rem a-o acampamente, que occwparaq:-

'mai-s- aeima ;, e nttl'les pará mo~, hà.venclo andado pou-
co mais de duas- legoas- e hum qaarto· em todo o: 

"dia. . · 
O f~md'0· deste rio he ta-moem de pedra, ~yuas 

·margens fazem harFanca ma.is aha que ·a d0 lgua-
7:SÚ, e hum bo~gue muito espe~so, e scrradoL A cu.r• 
tp espa~o que por die st: add:a come~a a esti;eitar:-se,. 
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er f!ica como aos dois terços da largura de sua boca; 
e seu fundo -se reduz a bem pouw. _ 

Thermom •.• ; -1026. A's 2 da tarde com calma, e 
'tempo claro. 

Levou a va·n.guarda a Partida Hespanhoia, é 
tomando o braço oriental que era maior, e por .oH-
de hav.iâo hido ·os outros, contir]uámos naveg:wdo 
para o septentriao, d'onde com huma ·grande volta 
por varias .rumos do primeiro, e segundo quadr;ante 
se dirige o rio a S. Depois de duas curtas volrinhas 

·empr~'!:Jende o rio de__- novo outra grat:de , encami-
<nhando-se primeiro a N.E. hum quarto E., e de-
-pois a S.o.- hum quarto S. d'onde ~e des-via a E. 
N.E. em cuja dirccção parámGs, havendo a·ndada 
~tres legoas arrasta~do continuamente as canoas pe-

.,_ 

. ~f os repetidos . arr.ecifes, que a cadà passo se a chão, q , 
nos entre-meios destas fidío remam-os _de bastante 
.fundo. O do rió h e ' todo de pedra, suas margens 
fazem ribanceira de terra :alta, e pelo cisco que - se · ··· 
v ia nas a-r.vores contíguas a ellas, se cõnhece que 
em su.as cre:ocentes s{-.be mrito a -agua. . 

Pelas duas bandas entrao álguns caBos -de a--gHa 
mui peEjuenos, e faz dois pequenos ·ilhotes de pe-
dr~, e arêa grossa. r-:estas, nas ribanceiras ,, e ainda 
deitadas por cima do mesmo alveo do rio se encon-. ./ 

• trão frequentes at:bustos que dão huma fruti nha a 
·.qi.1e éhamão Grunnbopi semelhante em côr, tama-
-nho -e figura, á sereja cujo gosto :\ __ Imita Íf!lperfei-

··tamente ainda gue hc hum pou<::o comprida, e tcrn 
·mais de h uma pevide çm caro~o. • 

Ouçro~ arbustos ha que próp-uzem hprna fruta' 
38 * 
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uegra ·, que ·ch~mão Achó parecidá á ginja garrélf'ai, 
porêm de hum gosto muito differente, e menos gra-

. _to C)Ue esta. O Gttà".-Jtrá-guastt que he fructa de ar· 
yore- alta e corpulenta, se-ach.a em ·tanta abq!Jdan-
cia que fôrma bosque. O gosto de hir colhendo· da.s. 
canoas estas, e outras frwctas silvestres, sem o so;. 
bresatço, e cuidado de penigos a que não dá l:ugar 
á pouca agua do rio, houvera podido fazer diverti• 
da a navega?o, senão se-houvesse contrapez-ado com 
grandes mo1estias. , 

A repetição dos arr:eeifes fatiga-va summamente: 
a gente, e a falta de· livr.e commUIÜcação de ar pe-
lo cerrado do- hosque )- estreit-eza do rio ,. pmduzia 
-hum calor iasoffr.ive~ e sulfocaote ;. porém sobre tuda-. 
se fazia insa:pponavel a inundação d-os 'mosqui~os de· 
tão diffet:entes especies-, que aj untand0-se de ambos; 
os lados, e~cedião. a.os que até então nes mtv.iâo atri---
bulado no Para,ná e Iguasú .. O -vêr. a multidão que, 
cõbria a atmosfera, parecia que se h:a.vião convoca-
do. todas as. especies de insec_tos para defendevem a;.. 
qudlas margens, e> repellir . com scms agudos fer--
J'Ôes a. quem intentaScse penetrar. até ás- origens d.este~ 
rio.. · 

Thermom •.•.. 102~. A's ~- da tarde cem pouco ven-
t-o N., e. Ceo claro.. . 

Levou> a vanguard·a· a' partida Pertugueza~ Con-
tinua o r-io fazendo as mesmas voltãs em que pelas: 
duas. bandas. recebe pequenos. canos de· agpa, e se· 

-e?caminha pr.incipalmel}~ l! S:· com. repetidos arre·-
ctfes, enrre os guaes de1:x:a dms remansos hum pou--
co. compridos esp·ecialment~ o. segundo> q~e. he de,· 



pert0· ·de tres quartos de Iegoâ, e. vil~ a te.rmiha~ 
em _· hum . salto . el_evado, - que h a via 1m pedido ao 
geografo · Hespat1!10l cwminuar a navegaç~o - mais 
adiante. Pouco ant~s deste desagua ,Pes-penhado . pe7 
.]a banda occidentàL hum arroio em q\,Je esta-váo a~ 
canoas, e havi~to feito ranchos para depositar o~ 
viveres . . Chegámos ás óaze e meia do dia,. haven; 
do andado pouco menos. de duas legoa·s. em que ~ 
_disposição. d(i) rio,. e sua barranca he at mesma que 
para baixo: com tudo o espaçó do u.ltimo- reman, 
so tem o rio bastante pmfundidade com as. m~r~ 
gens de penhascatia alta· ,. e escarpada~ 

Thermom ••.•. .tOJO -k.· A''s 12 e meia do d'ia C()nt 
' vento. .N., ax: escuro): e coberto, como de fumae 

ça. 

nras seguintes até·- á' condusãa., 
•' 

Com a1 chegada _a este aea,mpame~to- . solibe~ 
mos ,. que ccmti:nucando' ·o ge.ogr~ro H espanhol na 

·indagação da Pepiri' llavia. já S·uhido nu-moa serra•· 
. nia. que di:vidia· aguas,. e enconr-r~adeJ huma ver-teh· 
-te que· con:ia: p:ua· _ SL ,. a· "}ttal; aonsidert.ou fosse~ 
àesag'l1ar: ao Vrugay. lmmediatamente lhe avisárâG>· 
os: co•mmissarios do·· seu regresso. do· Par,aná ;. e se· 
lhe ~nviott prO'Visâ0 de viv.eres escoltada de alguns: 
soldados por causa: do::! s-ignaes ) -que se havião· 
r.econhecido de haverem infieis naquelles _bosques ·, . 
eja~'lmente· gente· de· -refre.s·co para qúe trocan;. 
do . a que· est-ü~es-se fatigada., ou enferma, .. podes--
se adiantar. a-- picada. at.é 'á· marca, - Por dois- wl,. 
dados que se" adiantádo· aos otH-ros que· voltavão· 
de conduz-ir. estes v"iveres, e recebêrão os. commis-
sar~ no .. dia_28· canas do de >,. de Dez.embr.o~ '-' ·em: 

• 
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qúé remeftend'õ õ plano do 'q~e à~é "l!lltaõ ·havia ,nl1.it 

·~,à dó-, ·.~-&hltiunica o geõgra fo à noticia , : de· CJU·C ·se· 
geindó. à · pr-imeira vér ~ente · ~o S. :havia entrado em 
~ui r~ maft or·, q.u'e formava rio, e depois de sua 
bni~o êo'i:!t.in uãrâõ ao mesnio .r umo, ao -qua:l lhe de· 
ihor:áv,á a ÚJ.arca : qu~ pela ·disdme'ia ~ue havia an·. 

'd~d'b , ~:r 'das agu·as, e disposição ;das montanhas 
~uê bo'fdão ·es't:1s margens, e m~is circunst:1nci as, 
rf:fia éfêle üã~ poâía s~r Oútro rio que o · Pepiri ; 
Jiois 'rieH~ conéor.rião wdos os signaes ·gue ha:vião 
l'l<.kaldo na :pa r'te ijnfevior deste' ·quanclo o na'\negá-
'rão de sua b'oc:a · 'farra cima, em cujo conccíto -es• 
tavão rão . afiançados os picadores' e conhecedore.s 
q tfe 'tii1ha- comsigê , que todos lho àsse.gmavão p0r 
constan-te; e nen-hum outro dos rios que se havião 
_\' i"sto- d_esaguar no Urugay por aquella · longi.tl!de, 
podia ter suas cabeceiras tão retira-das, e tão altas, 
por serem· ' toG6~ rios ·pequenos. ~ · · , 

. Q.l,1e na segura confiança de achar neste rio o 
•-s'Íg'nal qWe sé ·ha'V41 dei'xado, vendo que depois da. 
f orquer-a havia fu:ndo!, •.e parecia dar navegação pa~ 
'f'a baixo, 'resolvia !'fazer huma ca,noa, e embarcar 
•só com 6· Homens para seguir ~té ao encontro da 
'fi1ârêa, da qual por seu pl1ano só di~tava 6 a 7 te· 

' tgoas ea1 linha recta. 
' .. · Ajun tava que · baixando ·pelo caminho de sua 
:picada, .por · huma das vertentes que vã~ a N. havia 
rthldo·, depois de passada huma montanha alt~, em 
lüiti1 rio ~uja la tgura maior que a que t:inha o d:e 
·S. Antonio., e .capaz de navegar-se, lhe fa z:i ~ juh-
·gar n'áo fosse~ o mesill_o senâo outro, ·gue talvez hie 
•ria desag!Jar ao Iguasú _'mais ao oriente; e assim 
~propunha s~ fjzesse a!li huma ·canoa em que p0desse 
•bªi'Xat · a ·reconhece-lo. Corri , ést3s f:1Voraveis noti-
ilC'ias '· .se . dispoz que.' € !TI g-uanro' o ' -g~ografo :se~t;i!a 

•• 
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· sua _"Tlavegaçao até 4 ·rh~rca, e -della· voltava ás cab~~ 
ceiras .do Pepiii, fosseil). 8 homens fazer duas c.a-
ncas ·ligeiras, em 'lugar q:ue aquelle dizia, para que 
subindp h umas· aguas aoi'tha até onde-pod,esse; . a es"! 
perar 0 geografo de Hespa:nha, 8ue devia vir por 
sua n1argem, ·baixasse ·O de Portugal na outq1 · tevan~ 
tand.o ·o _ piano,~ e se aCf!SO era r~o distincto que des-
aguasse nó Iguasú, sahisse a este., . e désse a .volt~ 
ao acamp~mento, para que peJo n}esmo caminhp- gue · 
elle ·houvesse trazido subissem ,os commi~sari<?S, e n:;r-
vegassem até á paragem que permittis.sen} saa:s .agyast 

Já se disse que a ·gente que voha:va de ~~ndu,. 
zir viveres ao geog~afo Hespan..h~l,. se havia9 ; adiaff~ · 
tado com as cartas dois soldadà.s ,. ficando- atr••.z ~
resto ·dns· Paragúays, e Indios: esrés ch:egá·rao · f~liz.,; 
mente ao outro dia; · mas Otl por fa~igados, . ou ·por 
JJegligentes ,· vierão mni•to de vag·u 3 -Par,aguays, ~ 
·estando na noite do dia 9 a .d~$tancia de ). ~·egoas ·dq 
acampa·mento, em hum rancho dos mu_it'<>s: q:l!:e po~ 
todo o caminho se fôrão fazendo para res-guardar o.~ 
viveres das chuvas, Jhes <1comerrêrã'O os l.Qôios in• 
fieis aproveitando-se· do profundo somno, a· que s.e_m 
caurela se _hav-ião en.tr~gado , . . e ferír~.o gravcme~Útr, 
a dois, atravessa_ndo-fhes duas fl'ccha-s pd~s-- peitos a 
1CaJda . TlUm. Com pouca cl.ar:i-qade gue ~ da-va: a lua en-: 
tre as ramas' p8dérã:c· ctisri.nguir até dez ' e defen"7"" 
d'endo--se com ~ tissões de· fogo corn: que the. atirá .. 
~ã(J, , e com hum fuzit que tin·hã(i) O· gm.al' p0r sua n_i"1 
mi·a 'confiallÇa, ou desmasdo trnião sem carga·,. ga..: 

. ·nh.ándo· o b:osqu.e, nelle se maniiverã(IJ ar-€ amanhe-
. cer , q·ue com gra ndcs al'atrido.s ,. e v0zeria se 11etirá7 
Pão · os infieis : eHes .. continu~rão até duas l:egoas,. 
·mais adi·ante d''onde en.contrárão a gcl'lt·e que hia. a. 
fazer as cano'é!S, .;;t quem acomp~nhava outra condu:~ 
cta de v.~veres pnra, a· paHida do P~piri,. a quai av.i.-

. - ' 
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sou do 'succes~o ; e 'logo se enviou' quem os trouxesse 
em redes 1 ao aeam'pamento. Soccorridos espiritual. 
mente -pelq cape JJ;io , e corpora hnen te ' com o que 
prometda" a ''e·sca_ssez gue alli ünhamos, se despachou 
pontu*lme'nr~ huma canoa que os Jevasse com -a 
~ajor brevidad e possível ao salto do IguastÍ, para 
que alli- os · pod esse ·cu rar o cirurgião, que por falra 
de commodidade .senBo havia traiido. 

Hum dos feridos,- gue fazendo-lhe : grande in·_ 
toriüuodidade para caminhar ' as flech~i armadas de 
nóve linguetas ·, ou .farpas, que rrazia metidas no 

·corpo, as havia , t-irado á força, morreu na· mes-
ma noite na canoa, e se ent€rrou na m;;rgem do rio 
de S. Antonio, deixandonella este triste monumento 
de sua desgraçada sorte: o outro gu~ ma'nt'eve as 
_flechas no corpo s~ curou perfeitamente. _ 
·' ·Em o dia r 3 recebêrão · os commissa·Dius c·artas-
ào geografo Hespanhol 'feitas em 10, nas guaes .avi-
sa gu·e baixando na canoà. peJo rio, o ,achou tão . fal-
to de aguas pela muita secca , gue com ~rande tra-
balho pode em dia e meio, navegar p0uco mais de 
tres CJUartos de legoa, e-vendo que adiante ha~iáo 
óutros arrecifes m.aiores, ha.via determinado_ deixar :a 
navegação, e cóntinuar sua picada por tÇrra; e que 
a meia legoa de caminho por el!a e.r;n gue corria o 
rio sempre a bom rumo, deu com )JÚma chacara an-
tiga de Indios in fieis, e pouco depois com outra · em 
que tinhão milho ·secco, fumo e outras plantas, a gual 
lhe pareceo grande-; e enviando ao sargento Barreto 
a reconhecer o terreno, havia e_ste. descoberto pisa-
elas frescas de lndios , assim destes'"'como· de meni-
nos . e mulheres; e detraz de hum cerro immediato 
por cuja-· fralda dava volta o rio, _havião-.muitas fu-
tnaças , que denotavão ser numerosa a tolda ria. Com 
este encontro não tendo gente bastante para prose· 
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golr pelo meio dos ir~ fieis'· sem expor a q~e levava:: 
comsigo, e a que l1avra derxado atrn, respe1tó a que 
com a sua mesma picada Iiavia aberto caminho por 
onde aquelles o podessem conhecer e ~e.guir, lhe pareceo 
·voltar a encorporar-se com os outros, e dar parte aos 
commissarios pedindo lhe enviassem só doze sqlda-
.dos, mas para continua r com seguridade até á mar-
ca, ou a determinação do que devia executar, rati-
ficando-se de que era aguelle seguramente o Pepiri, 
pelo rumo a que corria, e -em t-udo o mais que havia 
anelado delle, e as voltas que fazia em tudo seme- . 
Jhantes ás de sua parte inferior. 

A' vista deste embaraÇo, determinárão os com~ 
missarios ouvir os pareceres · dos àstronomos, e do 
outro gcografo, para de.liberar em consequeNcia 8el"\ 
Jes ·O que parec.::sse mell~or , e mais conveniente aq 
.serviç-p._. Juntos todos . ., se lêráo .as instrucç-ões d·os 'Se~ 
nhores commiss~rios princdpaes .~ e as canas do geo-
_grafo"Hespanhol; e se reconhc.ce~se o p4ano ·~om ~ 
dia rio remerrido por est e, em ' o qual se achou o 
<:urso daqueJle rio ao mesmo n1mo- da marca accom-
mo9ando .se igtJ::drnent-e as dist:~ncia.s, as observaÇões 
feitas ~91 as bocas dos rios Pepiri, e de S~ Antonio; 
e q;:atninaAdo-se alli mesmo os dois soldados Pat:Jlis· 
.tas Francisco Romeiro, e Antuniu . Dias -enviados 
,pelo . geografo com as u1rimas canas, os quaes a'Sse._ 
_gurárão , segundo seu .conhec.ime;nto, e p·ratica de , 
rios, que 'não pgdia ser outro qüe •o Pe.pir!; porque 

.a confi.gllra 3ã.o das !JlOM:Jnhas entre ,as ql1acs corria 
.subindo por hum lado qu~ndo baixavao por Otitro, 
a :.côr de suas a gw;-s que parecia virem de Pantà nos, 
as ped.ra.s de seü fundo ~ c a.s arvore·s e arbu~tos, 
<JU~ havião norado no Pepiri q1:1andu o navegárão 
para cima ' erao em tuào tão parecidas as que v ião ' 
11este, que algumas vez'es se ha viã:o enganado cre ndo 

N ot. Ultram. V. 7: · 39 
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lia ver estàdo naquell~:s 'paragens; e o rtirno q·ue eires-
éonhecião pelo lugar a que sahia, ·ou se punha' o sor' 
er-a o mesmo que o do Pepiri ~ Em · co-nsideraçao dis-
{o ·dissêrão todas unanimemente, ·que não admitti.iJ: 
duvida alguma , de que era o Pepiri o rio em que se 
achava o geografo de Hespanha, e que sua verifica-
Ção pelo reconhecimento da mesma marca, a-inda que 
fundasse h uma evidencia fysica, não era de todo ne-
ccssaria á vista da concordancia de tantos sig'naes, 
nem nós o podíamos prometter em as circunstancias ·, 
senão. expondo sem especial 11eces~idade aquelle offi-
cial, e toda sua partidà , a perigo de que perecesse 
ãs. mâos dos infieis, ou da necessidade. 

O pode-lo soccor;er com os. doze soldados mais,. 
que pedia, era hut / impossível; porque dos 50 lío-
men1) que compu ão as escoltas' das du.as nações: 
al'êm de alguns nfermos e estropeados, que ·por es-
ta cau,;a se h.a~jão enviado a S. Nicoláo, havião o-: 
brigado os em~araços po rio por onde ~e navegava, e caininhos que de nécessidade se fazião para o ·lo-
gro do fim, /r. divisão . em que estava o curto restüc 
em se~e parte~. , que erão os ,acampa!Ut'ntos d·e cima, 
'e abatxo do :.:.alto .d() Iguasu,- a que se occupava no 
·~io de S. Anto-11io, os que ha viâo h ido fazer as ca-
'noas de qu,e se· tem fallado, <J. partida gue· estava. 
:com o geografo, e outras' duas andantes para trazer 
viveres do Iguas{t, e paFa leva-los águella_ partida; 
e Úf.lda que dando-se de mã-o a outros precis<?-s tra-
balhos se· houvessem podido· <~juntar os doze solda-

, 'dos de mais·; ficava sempre a Giifficul'dade em pé; pois: 
'tinha mos a mesma faha de lndios cargueiros, dos: 
<jUJes se necessita v a pelo menos iguat numero, pana. 

'conduzir a provisão precisa pa,ra a subsistencia dGJ:-
<JUelles; porêm sobre tudo se impossibilitava e poder. 
em lnais de 20 le&oas de distancia en.viar ao hornbro, 
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1\ovo· sôccorro: ~t:a e crescido numerq de mais de 4~· 
homens, · CJUe comporião naquelle caso a partida, po~· 
l111m paiz bem conhecido de huns .inimigos que fa.., 
r ião fort i. vamcnte a guerra; e cortado não só pelo$ 
jnfieis da Toldaria, que se interpunha no passo, se~ 
JJao tambem pelos que já- se havião visto no c~mj-: 
nho, ·e prova dó sua de_p.ravada intenção com o sue- -
cesso dos Pa ragua ys feridos. _ • . 

A' vista d·.Stas forçosas razoes fôrâo de dictame, 
C]Ue em lugar dos doze hoo1ens q.ue não se podião 
env iar, se aggreg~ssem dois mais.,aos que tinha com-
:::igo 'O gecg rà fo; para gue SL!bisse a reconhecer :t 
cabeceira · principal daguelle rio, CjUC unan imemente 
:se cria ·ser o Pepiri ·; e ddla buscasse a 01ais imme-
diata gue se julgava bem perto, . e que segundo a. 
disposição da serrania, e vertentes C]Ue havia pat~a
do, devia hir prcci:'!amente ao rio gue ainda que se 
ignorava fosse _o t11esmo de S. Anton:o_, ou differen-
te se usava da -disposição ·do élnigo 6. 0 das instruc-
~ôes particulares) pois se este ordena, qu<: se fação 
;a s observações corréspo.Ddentes na paragem a qu~ se 
possa chegar de hum rio, · cuja boca . esrcja com cur-
ta differença em ~ longitude em gue ~e considere a 
cab~ceira principal do Pepiri, pa ra rirar _em o map• 
pa huma Ji-nha, que até os. dois pomos observados, 
qu_ando a distancía seja do grande, ou o terr.c·no tJo 
aspero, gue n~o se pos~ão trasladar as canoas, com 
muito m;:ior razão deve ter lu.n:~ r neste caso em nue o j ~ 

só se trata de 5 a 6 .legoas, qtlc ficâo por ·reconhe-" 
cer, e em CJUC ha os inconvenientes expos tos. 

Acháráo os com missarios fu.ndado o pa,recer re· 
ferido, com o qual se conforn1árão, approv·a.ndo jun-
t-amente as ob.serv ,lçócs· feira s pelo asrronomo Hes- . 

·panhol na boca do rio, as qua es para formar c :1 bal 
juizo do plano , se ri verão presentes na junta, e em 

. 39. "' 
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sua consequencia se enviá-rao·. logo a0 geografc:>· Hes~ 
panhol as ordens corres.pondentes, e os dois solda~ 
dos do reforço para qÚe subisse ~ fazer o reconhe .. 
cimento das origens dOi dois riOS) e p~ra que . em todo 
o tempo tonstasse deste accordo se firmou por todos 
ao pé da taboa das 0hservaç.O:es. 

Acampamento do- rio de S. Antonio, e de De~ 
zembro I 3 _de I759·· · 

,.., · 
OBSERVAÇOES .. 

. 17;9• BOCA DO.· R·~O DE SANTO ANTONIO• 
EM O lGUASU' • • -

Angulos . que a sombra do fio fazia com o N •.. da~ 
· agulha-, quando .o Sol obte~e as-

'Ailgtlfos tln mn-
nhii ·N.E. 

l}elili, o 3· 82° 20~ 
li I , ) ,0 
81 IO 
h )O 
SI 22 
So 24 
79 ).O 

mesmas. alturas• 

AittmH appnrt11tes·- dó - Ai•gulós: da· Variaç:Íq, 
limbo inferior do Sol. tarJe. N..O. N.E •. 

n -o I 2! I -)/1 104!1 4>r 1:1 o I "2' 3d' 
,-,:, 48 jO I-04 1-) I •l ·- 12•: j -0 ) 

ss j2. lO l .Oj , 4~ l :l • 17 39; 
s-6 40 30 104. ~0. l-1 I ·) , 

57 ] 5 30 l .Oj 4~ 1.1 q , 
) g· . 29 JO I.Oj 00. li 18· 

59 12 jO 1"02· 2) 11: 17 J>Cl>_ 

Me ia. éntre t.odas. . . . J,J,o t,s'' SJ~ 
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.De latitude~ 

Estrell.tr. :Alturas merirfia· 
na; apparentes. 
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Emersão·do I .~ satellite de V: observada.a noite-
do, dia 9 de Dezembro com. o .mesmo tdesco•-
pio e pendulo, Ceo pouco· carregado , e -a ' 

. athmosfera· alguma cousa crassa . ·' ••.• 
Meio dia. observado· a 8 por correspondent-es . 

do Sol com 4 -~ h de ia ~ ervallo • • . •.. ,_. 
Correcção poP mutação, em dt:clinaçao· nu lia,. 
Meio d ia observado o dia. 9 por corFesponden...-

tes com 4, à de intervailo· • . ••.•.••. 
Donde 8e conclue- foi a- emersão em tem-

. po verdadeiro-- . . . •• · .• ~ .•.•. .•.. • 
Em o observatorio de Grenwich,. deveu suc• 

c.eder . 4 • ; • • • • • • • • • • • . •••• • • 
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De barometro e thermometro. 

A maior altura a que 'subio o mercurio no ba-· · 
rome-tro, foi a 26 · polegadas IQ ~ linhas com ventó' 
E., ·fresco ás 5 da manhã designando o therrnome-
tr;o r o ~r 3 ~; e a menor altura foi de 26 polegadas 8 
linhas ás 8 da ~anhã com algu"mas nuvens, e ven-
to S.E., o thertnometro em IOI7· Sua altura regu-
lar era 26 polegadas 9 linhas. 

A m~ior a"lmrã a que' sübio o licor. no thermo-
metrq do dia 2) . de Novembro até. o IO de Dezembro, 
foi a ro4r ~ com vento E., c O.N.O. ás 2, e 3 da 

· drde em huma' barracà posta debaixo das arvores; 
e o regular era de 103) para cima. 

Em o dia. I 6 voltou. a geryte que havia h ido a, 
fazer as canoas, · com a not jcia d~ C]ll~ o rio, que· 
l1avia designado o geografo Hcspanhol estava mui-

. tCJ baixo .cheio de arrecifes, e incapaz absoluta-
mente de navegar-se ainda qu-e .quando aguelle- o VlO 
podera pdas chuvas-,estar crescido; e que por esta · 
causa nao se havião dctidó' 3 fazella ·, e a haviâo 
baixa.do costeando sua margem hum pedaco, em que 
dava huma volra que _, o · fazia crer não er; diEtincro _, _. 
senão o mesmo rio em que estàvamos_: que em suas 
margens h a via o achado pegadas muiro frescas de 
mulheres, e rapazes, gue prova estar immediata a 
Toldaria dos in·fieis, que os ingioietavâo na marcha, 
seguindo -os com gritos e algazuras por dentro dó 
bosgue, sem atreverem:se a a_pparccer. Com este no-
vo embaraço se determinou, que o geografo de ~or
tugal com . IH.Jl}1a escolta , que podesse assegura'r sua 
pessoa, fosse levantar o plano d<1guelle rio, seguindo 
pela margem seu curso <1té á paragem em que cá:. 
nhecessem haver agua bastante para .pode-lo nave,· 
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gar, e que alli 'fizesse huma cano!, em a qual bai.; 
xasse , .. se fosse rio distincto, ou quando nao a po-
desse f~_zer, que avisasse encaminhando-se sempre pa· 
t:a sua boca; para que subindo os commissarios pe-
lo . IguasÍl o encontrassem nella. 

Em o dia 28 communicou o geografo Hespanhol 
a noticia de haver corícluido o reconhecimento das 
cabeceiras principaes do Pepiri, e do seu irnmediato, 
da -qual havia baixado seguindo o curso do rio, que -
na sua _ volta julgou ser o mesmo de ?· Antonio, e 
esperélva aviso do qné devia executar. 

_Como já o de · Portugal ·estava levantando o 
pla.no -do . pedaço de rio que faltava, e devia assegu-
rar-se se era o mesmo; ou outro rio ,- se lhe enviou 
ordem para que se recolhesse ao acampamento; ao 
·qual chegou com toda a partidé}: s·alva no dia 30. 

. A narração di~ ria ~ e ·expressada por menor, 
deHa penosa peregnnaçao, seria surnrnamente proli-
xa; ' por cujo mor i v o se dá em resumo todo o sub-
stancial della, que rode conduzir a melhor conl1eci-
·mento do terreno, e curso dos rios por onde vai a 

· demarcação, e se vêm no plano .• 
O dia I) de Outubro começou ·a abrir a pi'ca-

da desde o acampamemo dirigindo-a a S. hum quar-
to S.E., com alguns pequenos rodeios ao 3·0 qua-
'drante a que lbe obriga va a situação dos montes: 
andou Iegoa e meia por terreno~ 'que á excep)âo de 
Jmma lomba nao aha' era 110 de mais igtJ:a-1' e ~n
conrrou o rio gue com suas var ias voltas ·sallia ao 
rumo da picada , o gual foi costeando por algum 
espaço. AgtJeHa distancia come~Otl o cam inho mon-
tuoso, que dav~ n·aba lho aos picadore:;, e a todos,. 
pela. necessidade de hir sub indo, e baix.ando serros 
de intrincado_ hmgue, não lhes permittião caminhar 

·mais de meia· leg9a ~r dia, sem as falhas a qtle 
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'ihes obrigavão as dmvas. Para pod.er situar ·bem o 
·curso do rio , a serrania, e os rep ~tidos galhos de 
·aguas que dellas se desprendiãó , vendo em quanto 
se podia alcançar os que entra vão immediatamente 
na(JueHe, e os que se união enrre si aJl~es de desa- · 
guar, subia algumas vez e.~ gente ás a r v ores mais al-
tas , d'onde se · podcsse distinguir ó que -P bosque! 
dava pOuco lugar a vêr. A 3 legoas do acampamen-
to se encontrou hum ~erro muito alto d~sde o qual 
se descobria .huma elevadâ serrania, que corria a 
N.N.E., e S.S.O. atravessando o passo, e .. na baixa-
' da delle hum an:Oio de 6 .toézas de largo, com fun-
·do de pedras li zas, e bastante agua. Pas~ada a serra 
se a chão por. algum e5paço montes baixos, e de ter-
1reno plano. Duas legoas mais adiante está huma 
vertente grande, que vú ·ao rio que se .disse havia pare-
cido por se

1
u tamanho e rumo, não ser o de S. Anto- . 

·nio, o qual passárão quatro vezes, procurando não 
perde-lo de vista· em · quanto ~eu curso não se des. 
'Viava db ruino da marca. Volta depois a elevar-
se o terreno, e s~ começárão ' a vêr pinheiros, pal-
mas e ,c~dros , que são as unicas arvores que nesta 
-pane cobrem os serras, e na distancia de -3 legoas 
se abate, formando hum comprido banhado, de-
'}JOis do qual continúa por h~Jma lornba hum · largo 
·pinhal, e . volta a eleva r-se a serrania correndo a S. 
E.: nella se vião oitei ros escalvados; e encaminhan-
do.se pela lomba para hum serro o rnais alto e a-
gudo, que lhe demorava a E., nf cahida delle , en-
contrárão em o dia 23 ce Novembro, huma grande 
vertente, que hi'a á direita, a , qual -conhecêrão ser 
já vertente do S., e que qquella serrania era a 'que 
dividia aguas; e deixando a picada que lf1es era mo-
les ta pela escabrosidade, e espessura do .bosque ; e 
surindo-se do leito do arroio por caminllO faiilda 
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t]Ue fatigoso por suas pedras ·desiguaes, · e por hir~m 
mettidos na agua todo o dia) adiantavão mais. A 3 
Jegoas entrou esta· _vereda, que corria aos rumos di-
·reiros de S., S.S.E. e S.S.O., e tinha dois saltos de 
mais de 4 toeza.s de alto, em outro arroio maior 
·com que já formava corpo de rio de 6 a 7 toezas 
··de largo, o qt1al desde logo que o reconhecêrão pa-
·receo a todos ser ·o Pepiri, pelos signaes gue se tem 
dito antes; e considerando-se t5o perto da marca ·, 
a cujo rumo corria o rio, gue só distava de 6 a 7 
·legoas, fizerâo a canoa em que navegárão tres quar-
·tos de legoa a S., e S.S.E., _fazendo algumas voltas · 
·a O.N.O. , N .0., com frequentes arrecifes, -e tanto 
·trabalho, que a deixárão continuando por terra meia 
.Jegoa , em que encontrárão o estorvo dos lndios in.-
·ficis, ,. que lhes -obrigou a voltar pua a forqucta, a 
unirem-se com a gente que alli bavi1 ficado. , 

=Com o reforço que lhe chegou dos dois solda• 
. dos ., e ordem de .passar a reconh ecer as cabeceiras, 
-começárâo 0 dia 18 a subir aguas acima, tomando 
por caminho o mesmo alveo do rio, que tinha de ) 
a 6 toezas de largo, e em partes tanta profundid<:~de, 
·que era necessa.rio abrir picada pel~ margem. Corre 
aos rumos deO., € N.O. hum quarto N., . por pou-

.. ro mais de hum qúarto de Iegoa, até oqrra forqueta 
de dois bnços quasj iguaes , e medidos ambos, se a-

·C'hou m01ior o da esquerda , q:ue com a lc:trgma de 4 
a ) toezas , cwre por mais de huma le~Ja fazendo 
vJr ias voltas a rumo direiw de S.O., e _depois com 
·os mesmos rodeios a S.S.O., em que <l huma legoa 
·é tres quartos· da passada, faz outra forqucta p0r 
·cujo braço da esquerda , que hc ta mbem o ma ior, 
corre o no aos mmos de S.S.E. , S.O. hum quarto 
-S. , .e S.S.E., por espaço de meia lcgoa. · 

Segue para diante com 3 . a 4 -ro~zas de largo, 
Not. U/trani . [T. 7·" ' 40 

/ 
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. 'e voltas mais curtas, · e d'ireitas ao rumo de -s:, e 
a pouco mais de meia fegoa lhe entra. hum arroio 
peqwm0 por E., .e a . curta distancia mais a·oima 
:.oucro pd0 cccidente, d'onde voi:ta 0 rio aos rumos dia 
·r·eicos cle $.0. hum quarto S. e S., em que tem 
L-dois saltos de:va·dqs, e mais adiante outra for;que-
ta, . cujo braço ma.ior da esqUG:rd~ segue já mais 
tes.treito a S.S.E. , e nelle ·se encontrão outros dois 
,sáhos irnmediatos 'de 8 a IO toezas de altura cada 
'~hum, depois dos qüaes o terreno he plano , e com 
·muitos pantanos que dâo aguas ao rio , verifican· 
..dp-~e com jsto a asseveração, · que desde que entrá-
rao por sua boca no Urugay llav1iâo feito os Pau-

.:l istas conhecedores, de que aquelle rio ,devia ter 
"SUa origem em pantanos. A pouca distanda · se di-
vide em outros .dois 1 braços muito es.treitos , dos 
quaes o da direita se acaba .a 100 toezas ·em 11Um 
pantano, e o da esquerda corre entre pedras como 
de 200 a 3 0 0 toezas , em que se _subdivide em ou-
tros dois ramos, que logo se acabao ~m hum ma-
;na·ncial de pedra .pequena, que brota muito pouca 
aglia. 

A distancia que se computou desde a for.queta 
primeirq em que se começou ·a subir até a origem 
he. de perto de 4 legoa_s e meia, e o terreno. por 

-vHde co rre montuoso. · 
Achada a or1gem p.rincipal do Pepiri, se bus• 

é-on. a v~·tente mais immediata , qHe c0rresse para 
o N., a qual se achou a meio quarto de legoa-
em lúim ·manancial de bastante agua , que brotava 
emre grandes pedras, e seguindo seu curso por ·ai,. 
g um espaço se vio continuava a N., recebend0 

; ca~os meno res . por hum , e por outro lado. · 
Na origem do Pepiri se de~montou hum pe-

daço de bosq.ue ; cortando as arvores circurüvisinhas 



fio _espaço de ~o t?ezas ,, e em hum pinl1eiró alto e 
gró5so, que se deixou so na margem occidenral, se 
gravou _huma cruz, d'onde fazendo para o N. h uma 
picada· ~em larga pelo terreno entre-meio, que er<~ 
plano, se seguia em direitura a outro manancial reJ. 
êonhecido, em_ o qual praticado igual desmonte, -se 
gravou outra cruz em h uma arvore de timbó, que fi · 
·cou só no lado ·oriental. Feita esta diligencia, eu<. 
frárão no arroio que lhes servio de vereda, o qual 
corria a N.O., e N.O. hum quarto O. por terrenc~ 
de algum declive; e reconhece:ndo que- as aguas que 
:lhe enttavão erao menores, e a hum quarto de Iegoa . 
fazião já hum leito de 3 a 4 toezas de largo. Daqui 
'!'e cemeçárão a vêr, por espaço 'de meia }egoa rastos 
frescos de . lndios infieis , caminh9s largos trilhados, 
·e pégaâas de mulheres ~e pequenos, gue c-r-uzárc:ío o 
i·io: viãd-se as camas ,que lhe,s havião ~ervido, {:Oni-
postas de porção de folhas grandes da pia nta que 
'Chamão _ Achird, e 'todas estas paragens exhala·vâ<'> 
muito máo cheiro. Em alguns poços que fazia o rio · · 
~e vi{) peixe morto, e se notou o modo de o ma-tar 
-em aquelles infieis com o páo de timbó machucado, 
e deitado na agua , C? qual produz o mesmo effeito 
da cóca Y gue he embriaga-lo , e eiHorpecido ou de 
todo morto, surge 'Sobre as aguas, onde o apanhã<l. 

,- , Segue o rio com cu:rtas influxões aos rumo-s. d t· 
treitos de N., N.N 0., e N., e a perto de dua·s Jegoa;s 
-de sua origem, lhe entra pelà ba-nda occi.de-ntal hurtl 
arroio grande, -que se havia costeado pela picada, 
com á qua·t-formava hum corpo de rio de 6 a 7 toé-
.za s de largo, pel{) que conhecêrão que nao_ havião 
~certado a tomat a cabeceira mais .immediata, se4 

-n~o tambem a principal; pois os outros braços gue 
.lhe haviJo entqHio erão todos menores que o que se-
guião •. Continúa suas voltas a N.O. -hum quarto N., 

' 10 * 
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e N:, recebendo sempre aguas ·que o-fiierâo cresce~.; 
de modo, que obrigou a deixar o caminho de .seu 
.leito, e seguir as 'margens, cujo terreno era plano ~ 
coberto de pinheiros, e algumas arvores de berva de 
rnatte. Com maiores voltas segue aos rumos direitos 
de O.S.O., e N O. hum quarto O. em que são já 
n1on tuosas as margens, e não se vêm pinheiros se. 
não algumas arvores do dito matte. - Finalmente ha-
vendo atravessado até sete ve2es o rio pelos largo~ 
rodeios que fazia, chegárão á -boca do arroio qu e ha,.. 
v}~ antes crido era rio differ~nte'" e então Conhec~,.. 
rao ser o mesmo de S. Antomo, d'onde se recolhe._ 
rãq ab- . acampamento , sem haver em tudo o que 
andarão, visto campo algum,, senão bosques inter-
rninave.is. 

O Geografo de Portugal v0ltou no ~ia 3 de Ja.-
neiro de 1760, havendo proseguido o plat:Jo desde 
a boca do arroio em que parou o de Hespanha, a0 
Gual chamou das .lhzta~ pelas que alli. se vírão. Ain-
da que nagueHa pane ti·nha o rio I 3 toezas, e 4 paL-
mos e meio de largo., qua-nd0 só no acamp.amemo tinha 
I·J roezas e 3 pés-, não o. achou capaz de navegar.-
se ; pelo que bai.xou costeando sua banda occidental. 
·Logo que enrra aguelle na direcção de N .E. hum 
.quàrto E~, vol.ca o rio a E. ~ e de ixa dua.s ilhiras ,. e . 
emprehendeGdo outra v.oha pot", N.O .. , em gbe ]h e 
entrão v.;uios aHoios, dos guaes ha v.ião pa~sado pela, 
;:f'Ícada, a, O S. O., em que a- pouco mais de meia_ .1e,. 
goa. das pr.i.meiras tem outr.a ;; duas .ilhitas, segue aos 
l!ttmos de N.O. hum guarto N., e N .E. hum guarto · 
N. ,. receli>~t:~do aguas . po11 hmna e outra banda .• Na 
eistancia de buma lc:goa ) e hum quarto das uJtimas 
tem outra ilhita , ' e otHras 3 pouco mais a.diante 
peno de lmma ponta qu~ faz voltando a N.O .. hum. 
~u.arto O., e na direcs.ão. de N •. ·lhe entra pelà band <t 
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ot'fentàl hum ~ arreio · de- boca grandita. A . pouco ma is 
de tres quartos de legoa se vê outra ilhira, e outras 
mais adiant~ na _direcçâo de O. Em o ,principio":. da 
volta que deste rUH)O faz OJ ÍÔ. p,a_ra E .. ~1E.' entra 
Q arroio que pela picada se pàssou cort~ 6 toezas de1 

largo, o qual · se andou na maior pane do seu Cttr• ' 
so, e encaminhando-se :e:~m1 outra volta a O. hum . 
quarto S.O., em que Ih~ cmtra pela banda oriental 
Jmm arroio gr~ndinJw, e pouco depois hurna ilhira 
a . hpma legoa de distancia da ultitpa , lhe enr1:a bu~ 
tra a N.E. hum quart9 E. As 5' legoas é .Jwrn quar-
to que hayia andado por hull) terreim montuoso 1 e 
de bosque muito enredad_o, lhe pareceo que contri-
buindo as aguas ·de h urna forre c!1Uva que cahio em 
os dias 28 e 29, poderia navegar-se o rio, e que· 
pbr elle concluiríamos de pressa a diligencia: deter-
minou fazer huma canoa em que baixar, e ·con1 .. o 
mesmo pep.$arnento enviárão os comrnissar;os a reco-
nhecer se aquellas . aguas davao lugàr a -que subisse 
pelo salto immediato alguma das 4:anoas pequenas,. 

""' ôd o que nao p e ser. 
O dia 2 d~ Janeiro se embarcou, e co-ntinuan-

do as võlras, já E., já a N., e ·o. hum quarto N. 
·O., em que tem hunH! ilhita, e outras duas mais: 

adiante na. direcção de N.N.E., d'onde por N-.; vol~ 
ta a O. hum quarto N.O., e recebe pda banda· oc-
cidental hum arroio gr3nde, que haviáo passado· 
pela picada, e lhe chamárão das Taq,uaras, pôde 
passar mais adiante, e a.ndar perto de 'Icgoa. ,e meia 

. com grande traba.lho pelos arrecifes' que obriga vão 
a 1evu quas-i sempre arr._astando a canoa. Fi·nalmen-
te o di·a 3 havendo andado pouco mj is de hum "rer-
Ço, de legoa aos rumos direitos de O. humgu:úro_N.O., 
e O. hum quarto S.O., não dando-lhe luga r as pedras: 
o continuar pelo rio, deixou a canoq, e seguindo pM 

( . 
. .• 
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ferrá chegou ' a~ acampamen~ó ás . Í Í ._hõi'as .do ctiif~ 
Re·conhecêrão os commissa'rios a parte do plano qué 
haviâó levantado,' e .'unindo-a com o trabalho do 

- geografo· Hespal)hol appromão ó todõ_. - · 

-

OBSERVAÇÕES. 

AC AMPAMENTO DO RIO DE SANTO ANTONlO D'ONDE 
COMEÇOU A P{CADA POR TERRA. 

Da variaçiífJ magnüicá. 

Angulõs que a sombra do . fio fazia com ô N. da 
águlha, quando o Sol obtinha as 

mesmas altura·s. · 

_17)9· Dezembro 30. 

!A11gulos rla Altura! tt~parentes i nguíos ela V nriaçiTo 
manhã · do limb.o i11[erior tarcleN.O. N ,E. 
N.E; do Spl •. 

840 4b' )I o I4' 30'' 1070 I)' Í z" 17' 3o'' 
84 2) 52· 3I 30 ro6 50 I I 12 ;30 
84 IO 53 IO 00 I06 36 - II 13 
8) )O 53 I) 00 I06 I) li 12 )O 

Meia entre todas • . . . . . . . . II 13 )2 

, 
. . 
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tl. ,De 'Lauro. Aldeb<ctr~n 48 '. r-a' O!'' " 
f'· De Orion •. .' .••• 58 11, 3:I .··; 
r . ~ Do Cinguhde'Orion • . 64 48 · 36 
a. De Orion · ... .. .. 5-6 f 9 zr,-
-LJ • . • Da Ba.J e a • , • • • • • 6 r .1! 2:3 
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-~. Do. Cingulo • • • • , _66 2~ 54 
a • .. Da· Flor .de .Lys ; •. -. 38 O) 97 
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44 
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4) -

,, .44 
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ZJ ~p I~ . 

•A r maior altura a que $:ut\Jio o mercur..io no -ba.; 
rometro, foi · a . 2.6 .pôlegada;s · 9 ) knhas e dois r-erços 
.á.s 6 ·da ' manl1ã com vento S. ~., Ceo pardo depois 
de -haver chovido · designando 9 thermomerro IQI8 ,;. 
·e a .menor foi 26 pol egadas 7 lit~.has ·á. mesma horª 
com vento S. a 24 .qe Dezembro : ;i altura . ordinax;i~ 
era de 26 polegadas, e 8 linhas. · . . 

A mesma ahm:a do licor em o thermometro 
.desd.e 28' de N ovembre> ;1té 3 de lane.iro foi de 
.IOJ3 ! em hum rancho bem cobert.o ás 2 e meia da 
.tarde, o dia :s- ·. àe Dezembm ·com vento ;N.O. fra-

,. co ·, ·e permaneceo na rr.esma altura ate que se po:z: 
.o Sol : a altura rJ~gular er,a d·e .I.OJO ,para ciriw., e o 
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dia primeiro de Janeiro em lwma canoa sem dar-lhe 
-o Sol subia a 1043 --~ ás 12 do dia com vento N. 

Do modo referido se pode executar esta parte 
de demarcação com a diilgcncia , e trabalho que se 
deixa entender para superar a escabrosidade de huns ~ 
rnaros cerrados, impenetraveis, e de todos igoorados, 
sem· mais caminho que o que abria(} os braços, nem 
1}1ais guia que .a bussola ; tendo pela proa, os rios 
cujas correntes se vencê!ão sempre para cima; os 
calores do ardente verão entre -espessa ramalfiada, 
os mosguitos, taba nos, 'vespas, cobras, e de .m.-.is 
infensissimos insectos armados a defender o paiz, e 
os mesmos infieis habitadores delle de quem longe 
de esperar noticias e soccbrro,. era preciso precaver·: 
por outra parte o bosque feroz; . e só de abrolhos, 
o.lferecia üio Fouca casa · que .a i-nda par a os enfermos 
não provia; o rio eJn qu~ estavamG>s em lugar de 
peixe, presenta vã . arrecifes que rerardando as ·mar-
chàs; e as provisões augmentavão. a miseria, a que 
sem excepção , es r a v a mos reduzidos ao cabo de seis 
mezes e meio de viagem, · sem mais alimento que o 
de feijâo e m.ilho, e sem poder contar outros auxí-
lios que os muitos remàtos, e escass'Os que podia 
soffragar o povo de Corpos. Por meio desces obsta-
cu ias ~ logrou depois de achada a origem principal 

_ do P~piri, reconhecer rambern a cabeceira principal, 
e seguir todo o curso do mais immediato que corre 
ao lguasú ; ao qual como se tem dito, se chamou 
JiO ae .s. Antonio (e com propriedade podérá' haver-
se chamado rio desejado), e feita por elle a dem ar-
cação se arou a linha divisaria; reconhecendo' em 
virtude do artigo V. do tratado éomo penen~enre 
aos domínios de S. lVL F. todo o terreno, gue se 
estende ao oriente·, e septentrião dos ditos rios ; e 
p or toEantes a S. M. C. o ,que fiça ao occcidente , .e 
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me-io dia dós ;rios Hepiri; ·s. ·; !AJ1to.Bi@· ~ e - I·guas-J;:e ~ 
para seu · mais constante vaJor ~:e fiqnou ' por todas 1 

nesr.e a.~am.pamento do ri<D, d:e ·S. Antoni:? ·a 3 de Ja- ) 
neiro cte. i76o. , ;- '·1e· , .-. ' . 

I : Não. ficand-o • outra ( COllSft r)·or faz€r ç itesolvêrão 
os· co-tnmissarios• ·o regresso ,')p:an ·o gue nos .e·msa·r- ~ 
cámos 110 dia :4 de .Jane:irps ~ Esrava · r rro ·t.ão bai:xo, -
e pelo ·mesmo· tão pen<DSOS" os· a.rrúi f1's l · •qpe a'té ·ao • 
a.n0ttecer ~ d0 dia .seguiiJ.tei nao' se pÔcle·cbegar .:Í Stla ~ 
boda ., ·haweflclo , no espaço .destas ;7 tle-g~s ,. a'f-i·astà.d:o 'i 
3~3·-vezes ·as ·ca 'noas, e e-!p cpartes.,por lai'g>a. di'Stan;C'Ía'. ' 

No dia f> se . fez hum gra·nde roçado pelos dois 
ladGJs da o oca, . corta-ndo 'pmçã:a: de arvores.: na. ban· 
da or.iental se deixmt"sÓ h uma J a ma·is· grossa e ele- ; 
vada, a gl!la·l charmáráo ·Tapiá...,guastt, e no · se-~ tl<Oil-
co, separando·se-lhe a casca, se _formou h uma 'Cruz} -' 
.cuja peanha era _lwma \ta<r}a em que .1tom sebo"e car- G 

_ v·âo· se - eoeh:.êr~o para ina·ior '' d:W raç-ão, os ocos \pro-
fundo~> gestas Let:-ras: R~ C. atwo de 'I76o; tNa :parte!) 
.orie~tal d-e fronte da .qual -sB havia. me-dido a ·.largu-
ra do Iguasú estando baixo, 1-de 265 toezas, com .i 
fuodo de ) , I 2 , , 24 1 até' :2.7 ·pés, em 0 · nieio se .fez '· 
a - mesrn_a

1
• -diligencia enchendo o oco desta nota -: 

R.F. apno de "!760 para que _ set,vissem de marca ) ít 
aiQda que fóra d.a ; l-ongitttde e~ Ii!Ütude ·, gue ·-ehegã·() . 
a . conhecimento de. pol:l-eos, -s.eja signal mais visive.l, 
e -durav.el para 1"econbecer em toclo ·'O tempo este rio 
-de Sa-nto An~onio segt1ndo d-e .considerérçâ-o 'güe pe ..: , j 
la. . banda .me:ridional . d~sagu:fl . no I-gttasü ,acima do~l 
s.eu salto g ~·ande, sendo o de S. Francisc-o, -que dis.~ ·; 
ta -hum:á legoà e êres quanos o primeiro.; aincla que 
muho menor .como o são o:s;.arr.oios, que, lhe entTão·· 
mais abaixo. . : 

_ Em o mesmo dia , 6~' :pela tarde continuá mos a 
navegação ratificàndo os planos, q;4e se le.~antárãq_ á : 

Not . (Jltram. V.. 7: 41 
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·sl'Jbida_., ., e seg4itr~;clp c0m Teljçidacfe, · arir:~da qtfe camt 
CQ;Ilt í.nu~.~~htw~, ~st:e, e os.segul.nc0s dias · chegamos zro~ 
de:. 8 .IP.ela m:tl}hã .a.o al:a:!Ínpamehto de 'Ci~ru .uo s·a·I-: 
to; e sem embargo de estar o dia cr>benó ::de úu,vens: 
s~ clis.tingt.tiQ :.cprn clfl ri·dade, :. a basthnte disr·ancia, 
a.. col:umn~ · qu~ Jlormav~qo, mesrno1 s<a I tm Imm:edi:a t!l'..;) 
II).ente. · s~ :Gorriéçá.rão a, C.ompot:- os ·Hancos~. rrasl·ada'r 
os_. trastes.· fl.<l ril;:, tiúxo,, e _ pa:ssa·r as cà-noas.; · d3's q uaes-
se deiixá;rã~ 3 p.or inut.ei~ :.· twil'o: o fa:z.i~ ·ç:om gosto, 
e ~ qele.ridade. . a;:gente ;, e .~ muito ., especia:lmenr.e .. os I.n~ 
djos., a ·qu.em, G:haiu:a1va _0•desejo da . comida, e:: de se~s~ 
Povos · · · , ·. . ~ ,.~' 'l' ri , :. :: t -.; , • <:. - .l 4.olo I• , ,L, 

Finalirnente · estarrdqtu~o- pronto·. , , o· cfiarn pe- " 
]a tarde dBixámos-o acFirnp.ame.nto de baixo,''e ao che-; 
gar á. b.oca do Iguasú s,e encontrou -nella o ha.nto, que" 
v9ltav.a .. d~ Corpos• ê~m ~s v.iveres, . 'que havia. fledido-
a .este povo . o commtssano ç!e. PontugaL 1 

, 1 . 

' A>qnil pará mos ,. e ,feitcr·'por h \1m ·, , e (l)'lJ'tro fado 
ela boca .huma derruba dar· em ·réi- ren.d el·ev"ado~ , Sê po:. : 
Z€râü · em huma arvore gue chamâo•ulnguay; duas: 
c1;azes semelhantes ás do rio . de S1- Ant..onio, grav.an:-
d6) ns da banda , mer.idio,na1, pertencente á Hespa-
nha, a nota: que 1lre c01·respondia , .. e . nà seprentr:io-
n~l a· q:ue to.ca v a a, Portugat, · o gue se ex.1tcutou o 
dia' seguinte 13 ; merecendo ,·~dgu.ma reflexão a qNe 
Sf1 ·houvessem posto e·sras ultimas- m~rcàs da demar- · 
ca.ção do sul ', do comb.a tida em 'o mesmo dia em r 

que se ct~mprirâ:6 ;.os dez annos de conduido o trat:a-
d~, em virtude do qual se 'ex€cutóu a- divisão de li-
mites. - ,. -· · · · · 

Em . o mesrn·o 9'ia 13 se prosegtúo: a navega-
çã.o ·para baixo do Pa~aná: , que come.ça·va ' a ~rescer, 
e tornando o meio do rio nos·levavão com cd€rida-' 
de suas correntes , a·i.nda que não s~rn p~rigo de seti:S 
fr~quentes redornoinltos. 



. - · ·Perto da ilha âo· P.areá se levantou repen-tina-
mente "imrn debaix:6 de hum a canoa· PoPtug·ueza, qtie . 
com, o :;;argento Barreto ' levava ·oútros tres Pauli s t~s 
da melhor . gente, e sorvendo-lhe a ·poupa por onde . 
a colhu' a fundi.o até o meio, levantando-lhe a . 

_proa para cima de ràl -modo, _ que todos sesubmer-
ftír"ilo , e nunca· lh es foi -máis- mil sua destrezá ., e 
.habilidade de buziar para não ·pereéere'tn: fazião es-
forços ·para sw gir, e a'partar-se· ào redomoinho; po-
:rêm _8eu impero os arrast:1va de nó'~o, e o pilot@' 
que estava · m:1is ch egado ao seu cenr"!·o, depois de 
]JaYer surgid('), até '3 vezes, foi outras tantas ft1n.:li- ' 
do 2 e na quarta des vanecida já à ' rebent3 çao pô- e 
desprender-se arrojando sangue pelo Rariz ' e boca, 
do esforço que fez pa-ra libertar a vida , ' a qúal ta·f'" .. 
vez nenhum J10uvera salvado se dm1s canoàs, que 
vinhão immed.iatas não os ho uv·essem' soc·êorri>cld. 
Perdêrão 4 fu~is, e tudo gua nto tinhâo' , tornámos a 
encontrar pela banda occidenral aos Ind ios qt-ie vi--
mos á hid·a , ~e em maior numero, por causa dá pes'· 
ca , para o que tinhã0 sua s canoas, e em huma· det-
las vogava huma mulher com rã~ bel lo l:irio, comô 
CJUa!quer delle~. Parámos aoanoitecer hirvcndo andàdo 
18 legoas. O dia q encontdmos aos Indios da ba rr-
da .oriental a quem tem por máos os Guaranis, e na 
verdad-e d"êr-ão provas disso, s·ahinclo doze ao encG>n~ 
tro de hurna canoa Hespanhola que com dois Para-
guayas, e J1llm lndio se· havia f! cado atraz éle to· 
dos, e lhes tirárã o quanto trazião ~-e ferro, e par-
te de stJa roupa , sem fazer-lhes outro .mal. Final~ 
mente o dia I 5' pelas 9 da manhã chegárp.os ao 
povo de Corpos, e á sua vista descobrimos os ·pri-
meiros campos ·, .que em sete mezes Jião haviamos-
logrado. vêr, nem ainda em pequeno es paçó; e me!. 
lhor nos st:mbe o pão que no mesmo t~mpo ·o . não 

H * .-
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~aviamos ·pr0vado·. Re:colhido's os trastes:- e equípao; 
ge,ns, . q.ue neste p0vo se havião -deixado·, partimos 
_o:'fia . ~eg~ .inte f.lela taFd€, e fize·m_os noite no. port0 

. :do. pov,p de S. IgnaGio-rnini , d~on<.,ie _com 3 horas 
de nav.egação chegám0s 0 dja l7 á Ca.ndalaría. 

, Em. guan.ro se. pr~paFavâú -as earreté,\s necessa· 
· rias para:. trasbcJr as. eguipaget:Js, e restos· que ha-
. viao ficado , descançou hum pouco a gente , c dal-
.1i o commissario Hespan!wl ·a suas casas os Para'" 
guays,, que já não necessita v a. Observou-se _ a. Ia ti rude · 
de 27" if r.8 '' ,, e a variaçâo da aguLha cle l-2° 11. 
. Como os. mo.IHes, e. bosques depois da sahída 
,de Corp.os, d'onde se. fez a- lihirHa· correcção .d0 · 
quarto .. de circulo-, não hav·iao dac,lo hor-izonte ai-
tgum em . ~ue· pGde-la repetir:, para éxaminar se o) 
:movimentG> q.ue hav.ia ·tido na-S' translações á mão,, 

· e tropeços .das canoas ~1av.ia causado atgu'n1a nov'i .. 
da de no. ocul,o_, se_ quiz fazel" Reste pevo· o ex_ame ., 
anres . · çue cem os- abalos, e estr-emeGimentos das 
carretas, hou.v.es.se alguma. variaça·o, e a este fim 
:ficou. o asrronomo Hespanbol até logra-r hum d-i.a 
claro e &er.eno. No di.a 22 sallimcs da· Ca·ndalari~, 
e chegá mos- ao povo de· S .. José, ct:Jja· .latimde se o 
observou. de 27° 4-8· r7''·- No dia 23 ·passámos ao 
dos Apostolos, em que se achou a latitude de 27° 
54' 43,:'~ e n_0 ' dia, 24 cJ~égámos- ao da Conceição . 
em· a latitude de 27°· 58' 44'', t; dadas neste povo · 
a~ providencias-. para a conducç3o doi? trastes- , e 
prep:nadas- du.a:s balsas· em que bai~ar: pelo Uru--
guay, fomo3- a 3-1 ao paç0, defronte do qual es .. 
tâ o d.e S •. Nlcolá0 ., que dista duas legoa-s e. hu'm-
quarto daqueHe povo, e. dalli despachár-âq os com-
missarios- aos geog~=afos das duas _naçóes ,. a_, que·· 
conrinuassem o plano da parte que faltava do U ru~
guay ,- desde o dito passo (cuja latitllde se ohse~ 
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·vou de 28° 3' q", -e a variação da agulha de- u 6 

54' jd' (até á boca do tio Ib-iqui, que desagua 
·por sua banda oriental,. conforme o· artigo 7." das 
insrrucções particulares; e no mesmG dia., em vir~ 
rude da OFdem do Snr~ Marguez ae Vai de Ly~ 
rios , Com rnissario· pr!nci paI de S. M. C., se re.• 
.tirárão os commissarios com o ,teste das partidas . 
ao povo de S. Nicohh, disranr,e do dito passo 4 
legoa-s e meia-. . · 

Em· o dia- r; de Fevereiro vorrárªo os· geo4 
grafos, depois de concluída a demarcação ãté o-
Ibygui, e apresentárão aos· comrnissar·ios o plano. 
c;lo que havião demarcado C0ffi O diar-io seguinte": 

D!a 3r: àe .Jal!eiro. 

Sa·himos do- passo d'a Conceiça·o á·s n. do cfia·; 
e navegando ao rumo· de S 0;, .a gue _corre o rio: 
passámos algwns arrecifes entre huma ilhira·, e seiS'1 

ilbores ,. depois dos guaes voha a S.S.O. ,- e a S .. 
hum quarto S.Q, e começa_ huma ilha estreita de 
peno de dbis re'rç_os de legoa de comprid<;>, caber;.. 
ta d·e arvores que divide o ri'o em dois braços gua-. 
si iguaes; passámos peh occidemal _ em gue· ha dois-
arrecifes, e no fim deHa emra pela· banda· orienta~ 
o nQ grande Piratini, perto de cuja~ boca esrá' ou-
tra ilha peque na . . Volra d·e19ois à N.O:- hum quarto· 
O; no principio d·e cuja cii recçãe se vêtw recosta- ' 
dos· á. mesma banda tres' ílhores ciefronre· de hum 
arrecife, e pouc·o mais· ab-aixo h uma íllia pequena, . 
depois daqual entr-a hum a-rroio •. A meia' legoa do· 
Piratini entra pela band·a occidema:l. o tio . Yacan ,. 
e a· hum· terço de ' legoa desre o Tapid entre am;.· 
bos· pequenos-, e defronte do ui ri mo· se vê JJUma· 
ílh.üa.. no n1eio d0- rio) e IJa. mesma v-olta qpe de' 
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O. fat Rara ·S.O.' hum quarto S.' , .e no fim des~a d·i:· 
recção ha huns il,horinl}oS, e rpais a b aixo Ot:ltro na 
~irecçâo de S.O. , em gu!! e,utrâo guasi · qefronte 
J1.um dq ou tro, dois . arroios, e ficél huma ilha hmu 
pouco. .maior encostada á banda oriental, no fim da 
G!Jill entra pela mesma outro ai·roio. Volta o rio a 
p.: hum qus.rrp $.0., em gue h51 hum arrecife a S. 
Q .. , ·e logo outro , e d?CJUÍ . a S. hu,tn quarto S.O. 
onde se vê outro defronte de 11llma ilbita, a que se:. 

. gue- . ou~ro maior-, no princípio Ço· qual desagua pe-
Jp proprio l,ado o pequeno rio Yacaray distante 
{egoa ~ meia do Tapeá. · · 
, fi-nalme~te segue-se hum arrecife con' prido no 
principio da diretifáo de S., d'onde wlta o rio a 
S.O. em que se vê o segundo passo da Conceição. 
Nelle parámos., havendo andado· mais de 3 leg~oas e 
~r.es quartos. O rio alarga-se alguma causa, com seu 
.fpndo de pedra, e ne~te tempo muito baixo: o ma .. 
~o de SL,Ia_s margens áinda que cet;rado baixo. 

Dia I. o de Feverei_ro. 

Continuámos a navegaç'ão a S.O. , de onde por 
~· volta o rio a N. hum quarto N.E., e nestas d.i-
ljecções se vê no. meio do rio hur11a ilha pequena , a 
que segue. o.utrq de meia legoa de comp_rido. estreita, 
~ coi;Jerra de ho~que, por cujo braço occidental pas-
s.ámos, r é; depois della na direcção de O.N.O. desa-
gua a pouco mais de huma legoa de onde sahimos, 
q pequeno rio Pariqué: a hum _terço de legda deste 
110 rumo de O. hum quarto N.O., n rio .4recutay 
tpediãno, e ~roseg_uindo seu curso. a S. hum guar.:. 
tD S.E., a qtstancJa de pouco ma1~ de dois terços 
~e legoa entra o Chimirá rio pequeno, e .todos pela 
.J?apda o_ccidenral. Volta a S.S.O., em que se v.êm 
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Juãs ilÍiif~s, ê outros tant'ós arrecif~s contigücís a ei~· 
l'as entra ndo defron t'é da primeira, hum arroio pela 
Thanqa oriental. S~gue o rio côm muito cúrtas incli.:. 1 

riacóes até e Capiguary , r io mediano· a pouco maiS 
de "duas Iegoas e meia - ~o Chimi_rá , entra pela· ban·-
d'a· occidenta'l ' e defronte pela oriental hum arroio ,. 
]la vendo _recebfdo UlélÍS acima úu'tros. dois pequenos , . 
cáda hum por seu lado. Ultimamente faz o rio Im-ma volta por S.O. lium quarto S. até S.E. hum · 
quarto E..,. em .cuja direcção p~r~mos , havendo an.., 
dado pouco mais de ) Iegoas e tres qua-rtos. 

Continúa o rio alargandó-se , · e suas marge~s" 
baixas ,_ t: de ' bosque hum pou"CO cerrado. - . 

. Dia 2. · 

· ~avegámós à ~·. huin quárto. N .E: , em que a-· 
hum ·quarto ) de' Iegoa d'onde sahimos , entra pela . 
band? oriental o pequeno rio. Ma racayá, 'e defron ~ · 
te começa depois de hYma ilhita outra griinde de 
mais 'de rneía legoa de corúprido, estreita, e cober-
ta .de bosque, a qual passámos por seu braço orien-

t al, em gue1 na ·direcçao de S~_E . hum guano E . d~
ságua o rio Goay -d tamhem pequ e'n'q , distante me- .. 
nós ·de meia legoa do a nteced·enre . Depoi.s .d~ h uma • 
curta '.infl.cxâo· a S.E., torna o rio ao mesmo rumo , . 
e · recebe dóis arroios pela banda oriental por qual 
pássámos hnma ilha pequ ena contígua a outra gran-
dé de hum. terço de legoa. V olta a S.E. hum qu arto 
S: deixa.ndô no .principio· desta ' dire~ ç ao hu"ma il hita 
recostada á banda ô.riemal ;· e no 'fim detla o peqi.Je -
no rio . Umbiy , gue ·dista h uma legoa. e hum terco 
do anterior' .e pouço mais . aoai:x:o, outro arroio pe-
qüeno. _Vai por S.S.O. a S .. , em gue. pelo or_ientc re-
cébe dois arroios, e pa-ssa~do "pÇ>r v a rioS' rumos inter-
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,meios volta a .S.E. _hum -quarto S. , 110 fim ·do qual 
.lhe entra ·pe.lo .proprio .lado o p.equeno rio Ipiquiy 
distante huma legoa .e tres qua:rtos do Umbiy. ·Faz 
~ova v.oLta p.or S..O. hum quarto ·S., até ' N. hum 
q uarto N.O., . e na. inclinação · destes rumos, fór-
ma hum ba.xio mui comprido•, d.epõis do ' qual entra· 
liu.m arroio pela _parte oriental. · 
··. Cl1l'ga .a N. dando v-olta a ;N.O., e N.O. hum 

quarto 0 . ., a cujps f:Umos .se vem ,detr.,az humas de . 
out.t:<l:S, duas ilhas iguaes de hut:n .qu~rro de 1egoa . de à-irrípfido' .e ap lado oriental da pri~n.eira por on-
~e passá mas, ficao: tr...es ilhotes, e hum arroio .1nais 
.abaixo na dir.ecçã~,-.Ae O . , recebe outro pele occide~
tal , -e volta logo a O.N.O., no fim de cujo rumo 
parámos ha'Vendo mais _ .. de 7 legoas e tr.es quartos. 
A largura e di-sposição 'do rio o me-smo que o dia 
ante;·ior, seu fun~o, depois dos· baixios ., que ainda 
que mole.stos não são .: de per:igo, he de eascalho, , e 
e _o.fferece boa nayegaÇ_âo. _ · ' 

-,·· 
Dia 3· 

· C:omeçám.os a ·. navegar a O. hum quarto S.O., 
a ;onde volta o rio .a s..o.' em que recebe hum· ar· 
roio pela ba!Jd.a occidental , e mais adiante pel3; ., 

. m'esma na direc.ção -d~ S. O. hum quarto S. outr.os. 
dóis quasi ' na mesm:1 ,distancia- de meia legoa. De~ 
póis de aiguma inclinação a N.E., torna~ S., e re- . 
cébe hum L;uroio Õrie·I~tal, e voltando de O. para 
S.O., corre a este n)mo h uma ilha comprida de mais .de 
meia legoa , cober-ta de aryores, e post.a nq meio do 
rio: passámos por seu braço orientar' e no fim del-
la se_ínc1ina o rio a O., d'onde- depb~s· de .receber 
hum arroio oriental. einprehende por v'arios rumos .in· 
ter-meios huma volta até o &. , em que á parte oc-
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cidental se encontra o passo do povo de S. Thomé 
dista-nte 6 .legóas d'onde sahimos. Parárnos nelle a 
comer, e prover-nos de alguns viveres, e pela tarde 
se proseguio ao mesmo rumo de S. no qual a dis-
tancia de perto de tres quartos de legoJ entra pela 

· banda oriental o rio grande I c avacuá. , V ólra depois 
· por S.S.O. a S:O., n<;> .fim de cuja direcção está o 
_passo do povo de S. &>rja, para o de S. Thomé 
distante huma legoa e tres guanos do antecedente, 
e dalli se indina a- O.S.O. em que parámos, ·haven-
do andado no dia 8 iegoas e hum quarto. O rio dá 
boa n~ vegação, e alarga considera velp1ente depois 
do passo de S. T bomé; seu fundo he de pedra miu~ 
d.a , e arêa , negra , e suas margens de terra~ v-erme-
Jha, baixas claras, e em pa-rtes dão lugar a desco-
brir ~;ampos, e frequentes .abert-uras no rna.w por on-
de: passa· o gado. 

Dia 4· 

Pros~goimos navegando a O. S. O., no 'fim de 
cuja direcção quasi defronte d'onde sahimos., desa-
gua pda banda occideotal o pequeno rio Goay, e 
voltando por S. O. hum CFJarto S., em que· na opp'OS-
t.a ihe entra lmm regato a ·S.O., torna de novo ao 
J;Ilesmo rumo em o qua l- se encontra huma ilha de_ 
5·00 toe:zas de 'Comprido, que passá mos por seu bra-
ç-o oriental , e voJta o rio de no vo a S.O~, em que 
pela mesma lhe entra o rio pequeoo Butu, a ·distan· 
ci-a de duas legoas c dois terços -do G oay. Nas direc-
çóes de S.O. hum quarto O., e O. hum quarto S. 
O. , que segue. o rio se encontra huma ilha compri-
da el e perto de meia le-goa, que occupa 0 meio, por 
cujo -braço ocdderual passámos, e na direc; ão de O . 
emra hum _ arroio pela opposta; Ernpre~ende o rio hu· 

}{ot. Ultram-. K. 7·0 42 
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,ina volta ,até.S . . h~.tm quarto S.E., em eujQ largo 'ru,;-
1,110 lhe entrão dois" arroios orie11t;tes, distante hum dO' 
outro meia legoa, e fa~endo hurna curta inflexão 
a S. hum quarco S.O., a alternar entre estes dois u{-,. 
timos rumos a que corr€ huma ilha comprida , que 
divide pêlo meio o rió na distançi.a de d.uas legoas: 
~ rre.s quartos da ultima anterior, por cuja banda 
(>dental passámos, ~seguimos a. S.S.O., a cuJo ru-
mo parárnos perto de hum arroio oriental' , havendo-
~ndado. 7 leg-0as e meia. O rio dá- boa navegaçao 
~em a~recifes, prosegue alargando-se com fundo de-
(ascaUIO, e a.rêa negr;a ; e -suas . mar:gen_s claras, e em: 
partes barracosas, e em outras. estendldas. 

Dia ). . .. 
Continuámos a navegação ao rumo àe S.S.O~. ,. 

e! voltando. a S.O~ ' fHlm quarto· S. , corre -ao mesmo. 
rumo huma .ilha- de hum ·quarto de _Iegoa de com-
prido,. no meio da gual: desagua per seu braço orien-
ta l , que seguimos , o rio Mbutuy mediano,. que dis .. 
ta perto d·e meia lego~- d'bnde sahimos. , 

Segue a S. O. , c S.O. hum quarto O., d'onde 
toma volt~ pa1;a S. hum quarto S.O .. , no principio 
de cuja direcç.ão começa huma· ilha de ma"1s de tres. 
quartos d-e legea. de cemprido-; .. coberta de bos-que, 
que continua.: nos filJillOS· de s.· hu,m guarro S. E.' e 
S. li um quarto S.D.; passámes por seu braÇo occi-
dental, e hum quarto de legoa mais abaixo de11a. 
d~sagua pela opposta 0 pequeno ri0 Paratiy, dis-
tatHe pe.r:to de 2 legoas. e dois ter~os. do anterior. 
Faz o rio bum-a curta infiexáo a S.D •. ,- ~'onde toma 
a S. hum qua r-to S.O: ,: ·em ctJj.a. dir:ecçã~ está no 
meio outr'<'t ilha de pouco. mais de hum quarto de 
legoa de comprido, e. huma,leg_oa. distante dv ame~ · 
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~~dente, pór cujo lad9 occidental passci"mos: e sê-
guindo por S. O~ hum quarto S., a S. O., recebe no 
fim desta . direcção pdt:> oriental o pegu e-no rio lta'-
quiy, distante duas· legoas e meia do ultimo, e im'-
mediatamente s'egue hum a ilhita -encostada á mesríu 
banda nà diretção _de O. Depois de algum desvio á 
S.O., ·torna de novo a O., ern cujo rúrn_o· de'saguà 

. pela banda ori~ntá1 hilm arroio grande, e · poilcó 
mais abaixo estão dóis i)hotes contíguos ~ huma .ilhà 
Jlâo grand~ que dme a s.o~' no princip_io da qual 
desaguá ém o Q,raçõ occidental'' por onde passá mos' 
-o rio gramie Aguapey que dista po,u.c_o mais d~ duas 
ler;oas do Itaqrúy. Pouco níais adiante na direcçãd 
de S.S.O., se vê no meio do rio outra ilha de huút 
quarto- de- legoa de' comprido, e--Continuando con1 
ínuito curta volta a S. , e S.O. , parámos no pórtà 
clô povo da Cruz na· direcçao de S. hum guarr'o S. 
O., havendo and_ado pouco mais de 9 legoas e meia. 
O rio que prosegue alargand-o-se dá boa navegaçao 
tom bastante agua por todas as partes, seu· fund'o' 
de -cascalho, c arêa negra ., as margens de t<erra ver-·· 
melha, com hnsque mui claro, e a distanc:ias ne-
11hunl', descobripdo-se a ribahceira em partes alta; 
·e em oucras estendida. 

Dia 6. 

Navegamos .a S.O., e a terço de Iegoa do por·' 
to que deixá mo~, no fim l::iaguelle rum.o, e pfi.ncipi<Y 
do de S. se encontra no meio do rio' h.uma ilha de 
pouco mais de >meia legoa de comprido á -qual es'tá1 

arrimad:1,. out:ra -pequena. O rio depois de huma cur-· 
tll inflexão a S;S.E. catre com bastante largura a· 
S.S.O. , por hum ·iargo espaço, e fazendo h uma vol-· 
ta ar.é O.N.O .. , toma por varios . rumos entre-meios' 

42 * 
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a S. hum quarto: S.O., em cuja direcçao ,desagu-a 
pela banda oriental, e latitude de 29° 25' 28 ', oh· 
.sery~da pela p!iimeira .partida o lbicu_;y, r·io gr.ande . 
e terq~o da nossa demarcação, ao qual cbegámos 
havendo andado. 6 legoas e meia. Tem este €}Hasi no 
p:teio de sua boca ainda que hun1 pouco mais arri;. 
rqada . á banda · septentrional, h uma ilha da qual 
igualmente que da ' sua ponta horf,'!al sabem h uns es.-
tendidos areaes, ·_que chegao ao meio do rio Uru-
gay. Pelo braço ·austral que he o maior , chegá mos. 
à itlha , e depois de reconhecida coptinuáknos para 
diante. A's 400 toezas. se encotJtt;a huma ilha gra·n- ' 
de e larga, que despede lmma ponta de arêa para a 
banda. oriental, e divide o rio em dois.. braços q,uasi 
tão la.rgos como o. ,'mesmo tronc0: costeámola peFo 
occidental , · e s.eguindo ao. rum~ de. S. O., (i:hegámos. 
ao porto do povo de Y a peyú , que está na costa. oc- . 
~iden,tal d.efrome da ilha. q.ue conrinúa. ::1, S.,. e a 'dis-
fa ncia d~ ~ois terços de legoa do lb.icuy-. N0- espaço-
~ue na vegámos este dia , se vê o r.io muito mais lar-
go gu_e ,para· cima; suas margens de terra vermelha, -
pc:l:O commwm descobertas, vendo-se por todas as-
partes ·campos, e ·em·algMmas /az barr.anca., e em 
outras estel:}dida , com fundo de pedras ngo gr.an~"" 
des, soltas. e lizas, e junt amente 'de arêa. . 

A dist;ancia que -comput-ári1os. desde. o passp da, 
Conceiçâo aQ Ib-icuy ,, he de pouc0 mais. d:e 49 le-
goas. e hum· ter:ço ~ e Q mmo direito. a qu.e conre. he· 
de S.O. menos 4·"· · 

Pr:_ovidos em Yapeyú de can!l.arias., para- vol:.. 
t !) r. por terr-a a S. Nico!á@ sa him0s n0 dia 9 ,. e aa 
mesmÇ> cl~eg~ámos ao povo da Cruz, do g:.1al Q:Ont i~ 

· nuámos no dia ro,-e passando petas ca pellas de San .. 
ta Anna ·, S. Bernardo, e S. Anton i'G , fomos a fa-
zçr noite á de S. I'sidro ,_ d'bnd.e no ài.a seguinte 
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-:atravessando , o riQ_ fornos ao povo de S. Borja sau• 
dar ao Capitão General da 'província,. gue se achava 

.. nelle, e com seu beneplacito tornar ·a~ repassar para 
o \povo de ~ . Thomé, com o fim de continuar pela 
m'esma banda, que offerecia melhor commodidade. .. ( 
NQ dia 12, sahiO}_os de S .. Thomé, e havendo pas-
sado pelas capellas de S. José Casa pá, e S. E~ta· 
nisláo, parámos á noite na dos Martyres, d'onde no 
dia seguinte passámos pela capella de S. Allonso, · e 
fornos dormir ao povo dos Apostolos; e deste sa~ 
hirn,os no dia 14; e chegárnos ao da Concei~â.o ein . ' 
que se enchugou a roupa, que trazíamos mo.Jhada 
da chuva, deste dia, e dos anteriores , e a 15 chegá-
mos a S. Nieoláo. 

Reconhedclo estre dia rio, e confro~-tados os pla:-
', nos "que cada hum dos geografos havia levantado, 

se müo com o traba·lho anteriormente feito, e se 
poz em limpo rodo o plano da .demarcação, que · 
tocou á segunda partida, El'ebaixo do petipê ou es~ 
cala' de dez polegadas por grá.o ' conforme (j ar-
tigo r o d2s ins~ruc~óes particular<:>s, e se tirou nelle 
'pelo meio dos dois rios qué f~zem a divisãG, Jmma 
liAha encarnada. que de~lüra as ilhas, ']Ue por mais 
a algum dos dominios deve pertenc~r segund·o o ar-·. 
tigo 10 do tratado, o que senão faz ce m os rios 
Pepiri, e de S. Antonio, designand.o - o~ só com co-
res ; porque nern estes 'offérece rn iJ.bas de considera-
ção , ne·m a es t reiteza com que se represerháo dá ca• 'i 

p acidade para isso. , · 
Não se haven.do ach ;1do escr.i pt:o a-l·gtrm que dê 

- a Qi ais minima idea do inreriot' do paiz , que_ regao·: 
'os mais rios, ~:uj ·as .·bocas. se reconhecê-rã o na. na ve-
gaçâo dos dois .pr!ncipaes, Para.ná: e Urug.ay , nem 
pessoa ·que com a·lg uma tinctura ele geografi a 0 ~1 sem , 
ella , . a houvesse andado , nã.o tem sido possivél sa- _ 

' ' 

J 

.. 



" be.r o ponto fixo, -su:1s origens e· cursó, ~àrá situ-a-l~s· 
clevidamente; e para que não ficassem só em bocas se 

_ -€ste!'ldêrâo ai·birrariameme, com considerá-çaó .a séu Ül-
M1anho·'; dando maior ~xtensão aos que enrrão com 
maior boca, e menor aos que ~ tem pêquena; apro· 
véit:-tndo tambem das curtas noticias que ·os Indios, · 

. destituídos inteirarnetHe de toao o conh€citnento geo· 
gràfico , podérao dar dos poucos por onde tem na~ 
vega·do._ Pa·ra situa!" os rios Acaray , e JY1onday, nos 
_vakmos de. hum plano, que com occa&ião de ~US· 
cfar huns Indios inficis, que havião no espaÇo qu~ 
medea entre elles fez o anno passado de 17)9 o pa"' 
dr'e _Martin Dobrizhoffer; em o qual só se vê a co11~ 
fig4ração, e arroios que de_saguão nelles, sem maís 
distâncias' rumos' nem gradüaçãó; pürêm ' como ti-
n-ha mos suas bocas bem conhecidas, e o. lugar erf1 
que a terceira partida na suá .:.Y iagem ao Curugwaü 
sé podérâo situ.ar. A parte oriental do Urugay, que 
corb_prehende o terreno de MisE6es até o lbicüy, se' 
tem ·posto pelo que andou á primeira parrid'a. Da1 

1ííesma sorte se _tem designado os caminhos , · que' 
em _ busca do Pepiri fizerão por terra _as partidas, 
cfue se enviárão desde o salto do Iguasú, _e riõ de 
S-. Antonio; e como estas andárão pane da serraÉÍa· 
pbr- cima della, a ·qual tambem ::e vío por baixor 
desde o povo dos Martyres, e no curso do Ut:uguay 
~e est:endeô no entre-meio, confirmando-se ~uà e:!is-
tenda com·- os curtos rios q,ue em hum, e oí.Jti'o de-
saguaó. . · · 

Tambem senãó regrou o piano em longitudes, 
at~ te~ as co;r~sp~m~;ntes observadàs - em paragens· 
conhecidas , a 1maaçao de que tem prancado as 
outras duas partidas. Dispostos nesta conformidade· 
os mappas, se firmárão pelos cornmissarios, astrono· 
.mos, e .geogr~fos das dua·s nações; as c-Opias que pres~ 
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creve o artigo I I do tractado, é igualmen:te que es..; 
te diario em o povo de S. Nicoláo. 

Idea geral dos rios por onde corre a parte de li-
nha divisaria, qtte tocou dern'!rcar a segundtt 
partida, e breve noticia dvs anz.maes e vegetau:,, 
que nelles se enco11tráo •. 

Qs embaraços que por huma· parte oppoz a 
Natureza, com seuc; montes, e por outra os Indios 
Guaraniz com ·· sua pmterva desobed.iencia , imp.edí~ 
rão o. que a demarcação que tocou á segunda tropa. 
se fizesse - seguida, começando da boca- do Ibicuy 
no U ruguay ,. para termina-la.· na d.o· Iguas·Ú, ou 
mais be1t1 no Gatimi do ·Paraná, segundo a· ordem 
que presnevem os ~rtigos 5 do tractade , ·e 9 das-
insrrucçoes geraes; obrigançlo a- fazeUa. com inter• · 
rupçóes , começando. pelos tl)eios , e: acabando-
d'onde d.evia ter principio .. Por i~ so depois de haver-
l'eferido por menor no diario o m~rro com que se· 
execurádo a.s difficulda-des, qu~ para .log,ra.-la se ven• ·· 
eêrão • . os rumos , d'iatancias,. rios que d~saguâo, e> 
disp~sição do terreno na· pa·r.te que se andou.,. IL:'Íd 
S·erá: fóra de pro-posito dar em. resumo· huma geraf 
ídea dos rios por onde corre a linha div.isoria. , ,eu-
nir1do em hum ponto· de v1sta o substanciah da .de-
marcação· .da fórrna, que se hav·ia ex:ecutado sem a-' 
guelles estorv-Os;, e alguma, noticia dos animaes, ve·• 
gctaes., e mmas particul·cr.ridades- q·ue se norárau. ) . 

Ü ' Un1gay l'ÍO de c-.aramuj0s ou caracoes, ·segun• 
d'o ·a. sigoifi.caçao aaqu.el!e nome, qtJe jilnto com. O' 
Paranácompoem o grande· rio da Pr<a-ta; he sem com~o·- : . 
Y.e.rsia . hum;dos considerav:eis:; que reg,ão o vasto con.-

/ . 



-3-36 _.;; 
. ) . 

t inent~ da A{nêrica meridionbl. Tem sua origem 
não distante da costa do mar pela latitude de 27 
gráos e meio; pouco mais ou menos nas ~Iras serra-

·n.i_as? . que estão ~ ef~o~re da ilha. d~ S; Ca~harina; · e 
çorrendo rio _pnnc1p10 '-- ao occr~en te recebe tapt~;s. 
aguas vertentes d ~r mesma serraf!la, que ,a 20 ou1,2) 
legoas do seu nascimento, por onde atravessa o · <:.a-
minho que fazem de S. Paulo. a Viamão, o pass:ío 
os Portug.uezes com o· nome de rio das canoas, onde 
he já mui caudaloso. . · .. · 

1Continuando :o mesmo caminho a distancia ..de 
H legoas' se: pa'ssa com o nome de rio' das Pelotas 
o Urugay-llJini, ·tambem consideravel, que vai des· 
aguar naque'lle: Logo que '~ahe da_serra, que lhe dá 
or.igem, torre por 'largo espaço entre . campos,. e 1om~ 

· bas descobertas ; ·porêm depois se merte entre mon~, 
tes, e .bosques interminaveis, que com continuadas, 
vertentes vão augmentando consideravelmente seu ca.,. 
bedal a ré o U rugay-putá ou Vermélho, que nasce~ 
para -as terras que çhamão da Vacaria, e correndo 
ao occidente desagua com huma boca de 49 toezas 
ce largo) e bastante profundidade em a JatitHde de 
27" 101

, e a duas legoas mai~ a baixo, enrr_a pela, 
opposta o ..rio Pepiri . d'onde começa a. inclinar-se' 
a ·S. 

Continúa r~~epgnâo muitos rios medianos e pe" 
que~os, até que baqhando as terras ae Missá'es, se 
abatem· os montes~ \ e .se começão a

1 
descobrir ca.m-

po·s planos, lo~ba,s baixas ,., e recebe pela latiç.t:{d~ 
de 27' 58' Ijuy.:- puasú, que augmentado do ~·M.Jni 

-, se faz dos mais oQtaveis. ~.ntra-lhe depois o 1hicu,y, 
ct~ja orige!'n e curso ·, recOJlhecco a prim eira ·.,p~Úida ; 
e finalmente na latÚ'l~de de · ~3' 29'. recebe-o ... rip Ne-
gro,. e maior dos g'u..:~ ·se. sJtiin. · ~ · · . 

louco mais a b~ix~ . ~~ua o mesmo Urugq 
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pbr huma- espaçosissima boca , qlle· se confunde en..; 
tre inôumeraveis ilhas no rio Paraná, senão he que 
s.e queira dizer, que desemboca- írnmediatamente no 
da Prata; porque perdt'ndo entre a.mbos em sua u-
nião seus primitivos nomes, tomão o de rio da 
Prata. 

Estreitado o Urügay na sua banda occidentai 
velo Paraná, e a serra gue divide aguas, não 1:ecebe 
por ella outros rios de alguma consideração , senâo 
ó . Gaul eguay, que desagua por duas · bocas pouco 
m <1is acimfl do rio Negro, O· Mirinay, que pa5ce da 
lagoa Ib~rá, e dirigindo-se para ·s. de;;emboca na 
latitude , de 30° 8'~ e desde all! c6me~a o Uruguay 
a correr ao mesmo rumo de S., e o Aguapey que 
tem sua origem não · distaiHe do povo de S. Ca-rlos, 
e desa g~Ia · perto elo' da Cruz. · · 

. De 3co ou mais legoas , que com as muita~ 
voltas, e torruosidaq~s se considera tenha este rio, e 
adiante ~eria navegave1 ~m barcos graJtàes se os seus 
muitos arrecifes, qúe nelle se encontrão; não lhes 
cortasse ·o passg, o he sem difficuldad·e, e C>m todo 
e tempo -, ainda para as lan chas carregaclérs, a ré -o 
arrecife gue impropriamente chamao s:l lto pequeno 
pela latiwde de 31• 2r ' ; pmêm- encon trando com 
e.sre estorvo, gue se vence facil 0-1e me quando está' 
.alguma collSa crescido , se segue a 3 legoas alli o 
(jlle com mais propriedade se deve ria · chamar arreci-
fe (que não he ~alto) grande, que s6 se tem subido' 
:~ l gumas ve_us com muito alr:is crescen tes. Depois 
deste 'se er.1contrâo eu tros menores , gue quando so-
bem hum pouco as àguas, o que succede pelo com- , 
mum · desde fi~1s. de Julho a tê enrrado N o vembro, 
dão lug·ar ' a que naveg uem como humas 70 legoas 
a·té mais acim <;~ do povo de S. T homé. Em os mais 
mezr::s, senão'ha a.lgu.L}la vii1da ;,xte·lleiperanf'il, a falia de 
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aguas impede o passo, e em Iuga·r de barcos se súbsti-
tuerr1 as balsas, e canoas, que r~sistem aos golpes 
das .pedras, e demandando pouca agua , passâo por 
todas as partes, e em todo o tempo~ Em o numero 
de mais de 50 arrecifes, que entre grandes e -pegue-
nos- se tem posto no diario , só ha dois, que por 
"ahirem nelles perpendicularmente as ·aguas de bas-
tante altura , i:nerecem com toda a proprie~ade no-
me de salto, e estes ·são: o grande, que precede a__o 
Pepíri, cuja rlescripção se vê de paginas 69, até 62; 
e o _ q'ue está mais 2cirna do U ruguay-pitá, cuja altu,. 
ra será_ de Jmma · toeza: os restantes, aindà que, com() 
fica notado, lhes dão in'differenternente os In'dios o nome 
geral de ltd, ou salto, são só arrecife~, e nao ha duvida 
.«jue _quando o rio esteja crescido, se des.-vanecêrão, 
muitos, ou. os mais delles , ainda que então será · 

-mais pesada' fatigosa, e difficil a llavegação para ci-
ma, pela_ rapidez das correntes, que de necessidade: 
a hão de retardar. ' 

Neste rio U ruguay desa-gua , como havemos di~ 
to, pela banda oriental, e latitude de 29° 25' 28'1 o-
Ibituy ou rio de arêa, ·em cHja beca terminou a de-
marcação da p·ritneira partida. , e deu· principio a que 
tocou á segund2, e subindo dag,u-i agua-s a.cirna, se-. 
encontrãó no U ruguay ·v-at:ias iJhJs muito estreitasJ' 
e de pouco mais de tres quartos de leg_oa a maior:: 
-aS- mais são a-lagadissa;s nas crescb úes, e inuteb pa-
ra Olltro ~erv-iço, cq-ue o que tem de desp-edirem al~ 
gumas pontas,_ que pelo commum fórníã"0-a-rrecifes •. 

Na lat:itud'f de 27 9' 23 '' desagua no U11uguay· 
pda ba-nda occi.denta!-, ou. mais· bern septentvional ,,: 
o rio Pepiri , cwja boca em tempo: secco, tem de lar-
go 39 toezas; e sendo este 0 designado por I:indei-
ro da div-isão., se entrou- por elle, depois de pr.Mica.-
do o exame que se re-fere na pagina 69,, a ré 70.- .:t-
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par.à asseglir:trmo-nos que era o mesmo, e se dei:. 
:xou em sua boca hum sigAal para reconhece-lo, ain-
da que- o mais viúvel, e de maibr duração seja sua 
i m mediaç-ão ao sa 1 ro , do qual só dista 1n'eia legoa. 
Na sce o Pepiri de hum pegueno manancial Cjlle bro-
ta entre pequenas pedras . em .hum plano em cima da . 
'serrania, ·que corre entre o ·u ruguay ~ e Iguasú, di-
vidindo aguas a ·hum, e outro rio, que pdà latitu-
de e.-timada, de 26~: zo'- a pouco de haver sahido 
Sl! augmenta de varias arroios que nascem de panta-
.nos, e em seu curso todo entre montanhas, e bosques as-
perissimos faz. infinidades de voltas, e serpentados, sen-
do o rumo direito de sua origem a boca d-e 15" para o 
S.O. Suà extensão seguindo as tpesmas tortuosidades 
se comput.ou de 36, a 38 legoas, em CJUe 1he entrao 

. varios arroios;' e· nas primeiras tegoas se despenha 
. por alguns saltos elevadus, que o fazem navegavel. 

Por stla pa-rte i·nferior no espaço de -2-4 legoas, 
tem infinidade de arrecifes, que fazem difficii sua 
navegação ás canoas, quando esrá ·baixo como o es-
tava neste tempo; porêm nas crescemes manifestáo 
os signaes, que se vêm em suas margens, <]Ue se poderá 
navegar largo espaço. 

· No mesmo plano em que está o manancial, que 
dá origem ao Pepirí, se encontra a )OO passos, ca-
minhando para N., omro manancial copioso que 
brota e'ntre pedras grandes, e delle nasce o rio q~e 
se ·chamou de S. Antoniõ, o qual c'orre de 'Sua ori-

. gem á bocca, segundo o rumo direito _de 26 gráos 
a N.O., fazendo suas voltas, e cotovelos, en~re ·p.e-
quenos montes. Tem multidão de arrecifes, que em 
suas crescentes não farão embaraço á navegação de 
huma -grande parte delle, comó tambem_ hum pe- · 
CJUeno sal t() que está a 7 legoas de s~1a beca ·peJa ·]a-
titude de "25'' 41' u' ', o qual em tempo secco ·que 

4'3· * . 
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~lli estivemos , i nipedio passar adiante, e obrigou 
.a 'reconhecer por suas margens as aguas r~stames 
f! té 2.7, qoe. se lhe considerarão de curso. Desagua 
este. no rio Igu3sÚ pela latitude de 2} 0 ~5'' 4", e eni 
sua -boca, que he de 35 toezas de largo, se pozcrão 
marcas para conhece-lo. 

O Iguas.ú ou rio grande, que isto significa a~ 
CJUC!le nome, nasce em a latitude de -26'' pouco mais 

-o.u menos, da mesma serrania alta , que correndo a 
costa _ do mar Já -ori_gem ao U ruguay. Compõe-se 
principalmente de quatro rios, que seguindo 9 cita-
do caminho de S. Paulo a Viamáo, · s.e passão suc-
çessivamenre. O prim·eiro he o de Curutiba, cuja o~ 
rigem não distaJJte da villa dagvelle nome, está a E. 
della , defronte da enseada de Parnaguá , e . correndo 
q O. se passa a 10 legoas da citada villa, no lugar 
GUe chamão o Resisto pelo que alli se faz, para co-
brar os direitos das cargas , mulas ., e gados gue 
passao. Como a 4 ou 5 legoas mais adiante se passa 
o rio chamado da Vargem ou plano, pelos campos · 
planos por on.de corre,-o qual pouco depoi~ desagua 
no Curitiba. Como a outras 5 legoas do anterior es-
tá o rio que denominao Negro, já bem crtsci do, que. 
inclinando-se_ para N.O. , he o rumo principal do 
Iguasí'l , e nelle entra hum arroio bastantemente 
grande ', que em seu passo, distante como d_uas Ie-
goas do Negro o _chamã.o das Marornas. !vluito cau-
daloso rio .pela união destes quat_ro conh~cidos, e. 
sem duvida de, omros mais que l-he entrarão na parte 
de que senão tem noticia, toma o nome de Iguasú, e .. 
corre .a occicl?ne por terras dê não muita elevação; po'-
rêm de continuado bosque até ao rio de S. Antonio, 
defronre do qua I tem 2 65 toezas de largo , com o 
fundo de 27 pés no canal do meio, estando hem 
baixo. 



/ 

--341-

No espaço de 22 legoas, que se navegárao ·a·té 
sua boca, segue com varias, e grandes voltas a m-
mo direito de 0., e r.ecebe alguns arroios pequenos pe-
la banda meridionaL, e 'sómente dois muito pequenos 
pela septentrional. Deixa algumas ilhas, das guaes 
a maior, distante perto de 'i legbas do rio de S. Antonio,' 
a qual se chamou Ilha Grande, tem tres qu artos da 
legoà de comprimento, e depois della corre o rio sem 
diminuição sensível em sua lqrgura, até pertQ do sal·· 

· to, em que medido se.· achou de...~4~3 toezas. Tem 
varias arrecifes, e ·pequenos s'a1tos, qu e impedem o 
poder navegar: em barcos' e sua corrente na maior 
par.te . muito rapida faz difficil, e penosa navegação 
ás canoas, ainda quando está baixo; porém se está 
muito crescido, não alcançimdo então os botadores·, 
ou varas, a romar pé, se faz müi arduo, por não 
dizer impossível o pode-lo navegar no estado actual 
de suas margens, que por sua espessura, e espinhos, 
não perm:ittem hir á sirga , . gue são os unicos ·meios 
de poder vencer ~uas correntes; porêm o trafico, e 

1 frequente navegação ··em que cada canoa ].impasse 
seu pedaço, aplanaria finalmente este embara ço , att! · 
0 ~alro gr'ãnde (cuja d cscripç5o por_ ser o mais par-
t-icular, e raro de -toda a .vi agem, se deu por exten-
so na , pag. 123 , até qo), e transportad a_s .agui 
por rerra as canoas 6 espaço de. buma legoa, fica 
franco o pas~ ainda par a bar c os grandes, segundo o ; 
Ig~asú, gue a 3 legoas àalli des2gua no Paraná na • 
lati tude de 2)ú 3 5' .5 r "-, por h~ma boca de 1 26 roe-
zas de largo, com fun do de 45 pés no meio , esta n-
do baixos os dois rios, em a qual como lindei ro da 
divisão se pózerão marcos por huma, e outr<l pane. 

A terceira panida de demarcação navegou o_ 
rio Paraná desde · sua boca, até á cidade · de Corren- ' 
tes em ·que recebe o rio Paraguay , e pelas noticias ; 

.. 
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que pôde adquirir deu ideét de seu curso desd'e sua 
origem; nas minas que chamão Geraes- dos domínios 
do Brasil, até seu salto ' grande a onde chegou •rra 
lat_itude de 24" 4' 27'' , com gue só resta conrinua .. la 
~esde este. Reduzido o Paraná, depois de precipício 
~e suas ·aguas, a só 30 toezas de, largo, corr.e a S. 
hum quarto S.O. cercado de altos paredões,. que lhe 
dão tão pouco lugar a dil,átar-se, que na latitude de 
24? 28' 1-3'' em que parámos só rinha 8) t_oezas . de 
l;lrgura. Desde a .boca do _ Ya~ari na latitude de 
24v 44', corre aos 15° do terceiro quadrante entre 
ribanc-eiras elevadas, pelo commurn de pedra negra , 
e alarga tão insensivelmente, que : com hum funôo 
i!llmcnso -só-mente tem 194 roezas defronte do lgua-: 

f s;u. 
, Daqui fazendo algumas voltas segue não muito , 

largo, a S.S.O. até defronte do povo· de Corpos, 
~ntc;; do qual se espraia, e inclina 4 gráos mais pa-
ra S.O. até o da Candeia,ria d'onde já com n·oravel ex-
tens_ão , e formando algumas ilhas. grandes , corre a 
O. até á ,cidade de Correntes situada na sua banda 
meridi9nal pela mesma latitude de 27o-27' em que 
está a Candelaria. · · 

H e navegavel este 'rio em barcos de 625' · arro-
bas l'ortuguezas de carga , desde sua boca até o po-
vo de Corpos, sem outro embaraço que G de hum 
arrecife entre Correntes, e a Candeia ria , em que 
quando está baixo he preciso tirar-lhe parte da car-
ga para que passem. . 

_ Pode sem difficuld_ilde, ainda que com algum 
qJidado, pelas rebenta~óes subitaneas que nelle se 1~
vamão , navegar até o rio Yaguari distante I 6 le-
gpas do salto, e até o dito .Yaguarl chegão os Tn-
d,ios de Corpos; porêm não se atrevem a p2ssar a-
d-iant.e por causa dos rodomoinhos a que ch11n1ão pa-
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nellas; que se 'descobrem pouco mais acrma. Sem 
. ,embargo disto em hum bote pequeno,- e ligeiro, se • 
passárão .aquelles, e se adianrárão ; Jegoas mais; 
d'opde nem ainda as -canoas permitdrão continuar--
sem manifesto perigo as perennes, ·e repetidas reben-
tações·. A rapidez de sua corrente que o faria innave-
gavel desde onde <::ameça a estreitar-se perde .h uma 
gran_de parte de sua força nos remansos' que fazem , 
as muitas enseadinhas interpoladas . 'entre pontas · sa-
lientes que fórmão a figura de huma serra. · 

Os rios de <.:onsideração que -entre muitos de 
menos nota lhe entrão a.lêm do Iguasú, são o Aca-, 
ray, e . o Monday, ambos pela banda oecidental, 
e· nãp distantes entre si. Nasce o primeiro para- as 
ke~ucçôes de Tarumaá, e recolht;ndo porção de a-
guas se faz · caudaluso, que não conhe.ce outro gue. 
neste espaço The seja superior, senã.o o mesmo Igua- ' 
sú de quem_ dista duas legoas. , _ , . 

Co1.'1'e ao oriente, e descarrega por duas bocas_ 
visinhas, das quaes a primeira he pequena, e perto· 
da grande na latitude de 25 · ;p' faz hum salto, cu-
jo ruiqo ouvimos desde o Paraná, e _sem dmvida im-· 
pedirá este a que navegwem barcos. O Mcnday tem 
sua origem n.ão di·stante do ar.necedente, e correndo 
igualmente :w occ.idente· desagua: hHm qu-arto de le- · 
gpa ao S. do Iguasú, fazenclo salto perto de sua bo;-· 
ca, 'sem embargo do <:fual se sabe·,. que alguns dos: 
primeiros Hesp3nh.oes g:ue acomp:mháráo· ao Adian-
tado Alvaro Nunes Cabeça de Vaca,. sub~ndo por-
e1le, entrárão na provi-ncia do Pa,yaguay-. • 

A notiCia dos rios he co•nseguiate ér d:Qs habi-
tantes de süas margens; ma.s havendo sido· poucos QS . 

d d I -' A q.ue estes se po :era o· ver , Clll-ri:O o trata·,. que corn 
eHes se teve,. e nen·huma a intelligenúa da sua !in,.· 
g ua , não_ foi IJOSsivd examinar com miudeza seus; 
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partieulares, .costumes, e propriedades; pelo ·que 
vão pôde ser 'senão mui escassa a noticia que âelles 
!;e dá, e em algumas partes fundada em relação a~ 
lhe ia •. · ()! primeiros que ao N. dos. povos occo~rem 
pelas duas bandas do Uruguay, ~!-o os errantes Ca-
ribes, cujo numero não parece_ crescido, ·e ainda 
~ue não appareceo algum, virão-se vestígios de sua 
existencia, alêm das noticias gue dão os PP. missio-
:garios, e Indios Christâos , que lhes. tem hum terror 
pa nico; Seg.uncio estas são escuros na côr , e na fi'gu-
ra a.trozes·, e desformes; faltas, e extinguidas nelles 
as flizes da lf;Í natural', nem rem idea .de ~!gunJ_a re.:. 
\igião , nem mais direito que o de. ·sua vontade, hu-
mas feras. em fim 'em quem. a rusticidade, e barbâ .. 
r~a . excedem a toda a ponderaç.ão. Sem princípios de 
sociedade , nem semeão , nem te~l ourro sustento 
que o md, e ·a ca~a. que podem' haver em suas con-
tÍnuas andanças. , . · 

Seu bocado mai.s delicioso., dizem , que he a 
Qa rne humana, e resta saber se o alime.marem- s~ des-
ta, he effeito .precisamente de in humanidade, ou de-
v-a _antes at,tribuir-~e a necessidade ?e viver; ~oi~s he 
111UltO natural em seu genero de v1âa, gue- nao -
dendo os bo o: gues suffr::Jgar-lhes o preciso sustery..t ~ó 
com a ca~a (porque não ha apparencias de 1 ue se 
appliquem á pesca, nem para ella tem canoas) seja 
suprema a miseria· gue pade~ão, e esta os tem abri-

\ gado ás vezes a chegar até as imrm'diações dos po-
v-os, 8~onde ~em n~orro alguns Ind(os Chri , tãos, e 
de seus corpos hão celebrado-o mais detewwe] bsn- ' 
quete. Não tem: chegado o ca.so de que algum des.-
t e~ se tenha feito Chrisrão, e de hum qc;e os 'annos-
a traz colhêrão os de S. Angelo, lev.ado a seu .povo 
nunca' se pôde con:-eguir gue falla sse; morrendo ao , 
cabo de tempo como huma fera obstinada .• 
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.Mais acima do rio Guiray occup~o a banda oc-
·Cidental outros infieis, que nossos Vaqueanos disse-
ruo · erãõ Guananas, estes igualmente que em a dis-
·posí~ão, e figura, aventajáo aos Caribes em o flatu-
ral ;. porque são doceis, e humanos. Vivem menos 
fia.dos á casual id::1de da caça, semeando alguma·s se-
Í111yiúes,. c~mo fica dito na png. rn aré rs8) onde se 
c,tescreveo seu caracter. . 
- :.. AUi .s~ artrtb uio sua côr .m.ais ·hranca, qu.e o·regu.1 
lar dos. Indi0s, C! estarem defendidos do Sol, ·e dos ven-
tos pelos mesmos bosques que-habi tâ o; porêm á ·vista·de 
qu.e nos Caribe-s da ba>nda ·opposta, e nos outros que 
cccupão as ma·rgens do Paraná, conC0rr-em as mesmas 
·CÍrcunstancias, sem que o efFeito seja 6 mesmo, .pa-
=rece deve · ser ourra a verdadeira ·causa da sua ·côr. 
A ayeriguação della .podia ·haver exa.minado mais -de 
vagar seu . mod~ . d~ -viver ·, e ·tt:ata:~do·os com ,conhe-
cirnent'ó de 'Sua lingua .pôr ·mais tempo ., ·que ··<? breve 
·que .nós ·outros ;ri vemos., ·sem intelligencia -deU a: tal 
:vez. com sua communicaçã.o se houvéra achado funda-
mento á conjectura de que mesclados ·com elles a!-
guns.·PaulisJas., entre ·os quae~ sabemos houve varias 
'nações do norte nos -tempos em q·ue forão .tâo .fre- · 
quent~s sua-s incursões, e ·viagens por este rio, se 
ti v esse alguma descendencia destes, <qúe com a ·côr ~ 
mai-s clara conservasse ·as ba:rbas, e olhos azues, q11e 
se nodrâo em aJ:guns lndios, o que nã-e he proprio 
de sua ·nat·ure:.m . . Cobra mais algt:Jma probabi-lidade 
a conjectura, se -se attend~ a que a Guanáná foi . a 
nação de Indios, q.ue mais esrimárão os Paulistas, e 
que antepunhâo a todos os demais no apr·e.ç0. : 

Ainda guf' na parre inferior do Pepiri se vírão 
alguns signaes de infieis, e muito mais claros em a · 
superior d'onde se reconheceu sua chacraria, nem em 
lnm1 , nem .ern .outro appareceu algum çlelles, como 

Not. Ultram .• V. 7·"- '11 



- 346 -

tão pouco· se presentárão --os que éstão nas ma1rgens 
do rio de S. _Antonio, hem que estes, com alga• 
zarra, seguirão a dist'a nci;~, 'aos gue forão fazer as 
canoas, e só os· podérão vê.r os desgraçado~ Para-
guays, que a expensas de sua viCia experimentárão 
sua traidora aleivosia, pagando sua incauta dexa• 
dez, como fica referido na pag. 303 até 304. To-
dos estes Indios igualmente gt,fe os da banda orien" 
ta1 do Paraná, de qúem se fallou na p.ag. io5 an-
dao inteirament:e nús sem ·conhecer ·O que pede 
o purlor .natural '; não assim os Guánana·s da banda 
occidental, que mais mo:mestos se cobrem cuidado. 
samente. Os g.Ue vimos ·, e aquelles ,de gue tivemos 
noticia , á excepç'ão dos Caribes, são providos, e 
em suas chacaras olhão ao futuro, seme~ndo. fumo, 
feijão, aboboras, ·e milho., do qual tem hprna es .. 
pecie pa-rti-cular por seu .tamanho' brandura .. ; e mo-
do de_ .se. esfarinhar e desfazer. ' com qualquer cam 
lor de fogo, e ainda cruil,_ com penca força gue se esmi• 
galhão seus grãos, mostra dentro huma farinha mu i 
clara , e macia ; porêm sem embarg<;> vi vem em 
grande parte . da caça . Os do interior· dos , rios Pe-
piri ,. e de S. Antonio,· tem a seu tempo hum fa-
tal soccorro nos pinhões, que -produzem os gran~ 
ê:les pinhaes de seus bosques; e do mel, que com 
preferencia depositao nelles abundantememe as abea 
lhas, formão elles outra regra poderosa de seu nu· 
trimento. Não falta esta aos do Paraná ·qlie se aju-
dao tambem da pesca, accorrendo ao r.io na esta- 1 

ção do v·erao, que abunda o peixe. Já se disse que 
os da bacyda o.ccidental deste, erão ·brandos, e do-
ceis. Os do Monday derão huma pr.ova de sua hu-
manidade receben dEl benignamente, e dando milho, 
e pedaços de- anta, 'e al;guns boUos do dito milho. 
pis1do , e mescla com bichos que tirão de de!1tro 
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d.as·'taguaras, que ta-mbem he hunía da·s partes do s?u 
maior regalo, a algHns dos nossos soldados que· sem 
consideração fora o v isitalos a seus ranchos. Em 
ponto de r.:êligião parece chega á tanto seu abandono 
que l:Jâo conhecem alguma , vivendo corno brutos ~ 
-senão sâo ' ldolanas se pode julgar ser porque não 
t_em concebido> que a huma substancia intelligente lhe 
seja préciso adorar algum s-er, e não havendo-lhes 
QCcorrido já mais a pensa r nisto, não tem podido 
<lar no-desvario' de mllocar nas creaturas a adora~ao · 
que he dada só. a Deos Supremo Senhor de tudo. 
N'âo se wmprehende no numero destes, aos da ban-
da oc<i:iden ta1 do Paraná nos . quaes se notou o co-
n1lecimento de Deos, segundo fica dito tla• pag. 229' 
.até 230, que todos tinhão nomes de Santos, cujas 
medalhas• trazião ao pescoço, mais como ad"orao, 
-que COlJlO insígnia d'e· devoção. · 

Põde:·slf crer que a palavra de Deos• semeada 
nestes. paizes, pt'odwziria copioso fructo, se á som- -
bra de hum:a , ou m~ is reducçóes estabelecidas- no 
meio· delles '·se ajuntasse algum attractivo que insen-
.si;velmente os fosse i ndinando.-

0 temperamento que com curta differença he o 
mesmo em .todo o Paiz deserto que a·ndámos, e de 
quem só se falla, está sujeira á alternativa do verão, 
e •de inverno : neste que em rigor. dura pouco mais 
de dois mezes de Julho , e Agosto·, chega o frio ao 
gdo de faze.r granitos de neve na agua, e ainda de 
a -congelar dentro das Taquaras, como da observa-
ção d.v partida., gue foi em busca do· Pepiri se disse 
na pag. 24'g·, o que succede quando depois de algu-
ma chuva assopra vento-S., ou S.O., como he re-
gular nestas regiões; porêru não obstante participa 
muito mais do calor, e absolutamente se deve cha-
ma.r quer.ne j como te·srifid.o as :~lturas a que subi o · 

'14 * 
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o licor no- t·hermomet ro · da · construcçao · de· ·-Mr. 
Reaumur, .de que se tem dadq algumas nas ta boas ; 
e ainda nos mezes citados·,. senão corri a vento, se · 
observavâ pelo commum passar de 102.0 pa,r tes ,_ 
comprova ndo-o t~llnbem a de.snudez que havemos di-
to de seus naturaes proporcionada ao cliiJlfl. . · 

As noites são temperad as, e isto faz que o tem-: 
peramento como o expcrimentárão todos os que fo- · 
rã o nas partidas , nos quaes não houve doença espe- .. 
cial_, S!!ja são, ainda que- humido, e tão nubloso , 
principalmente no inverno, que cr,a rara. a. noite que: 
não. se levantasse neblina densa ' que tarda bast.ante- ... 
menre .em dissipar-se,. e no Pepiri foi es-t:a. aontinua-.. 
da. ainda no verão ., e no outomno. As chuv-as ·mui~~ 
commuas em todo .. o rempo v,em Qrdinariamente a.- .. 
companhadas de tempestades. forte~. , . e. temíveis pe7: 
los raios, e coriscos que despedem._ ·. . 

Não. l1a, v.entos: periodicos-, senão que indí.ffe• .. 
rentementc _soprão de todas. as partes-, e algumas v-e- -· 
zes . se excit~o furacões tão furiosos, CJUe Jão ha cai- · 
sa que lhes resista. ~;o dia 19 de Janeiro de 7)9 se-
levantou lmrn por O. no povo de S. Xav-ier -, qwe fez: 
tremer\. o c;:~mpariari·o, derrubou hum pedaço de hum, 
corredor c;~ue olha v.a -ao sul , e arrcba tou pelos. ares as -
telhas, a hum a c.adeir;t grande de m:!deira com a · 
mesma facilidade que se fossem. pennas ; ar-ruinando -
muito a igreja; pore cuja causa . são baixas as ma is 
das . Doutrinas. Par.e~€ que não está de rodo isento de · 
t remores de terra,,_ porque a o oi te de z-6 de Setem- -
bro se sentia . hum, em ps dois acampamentos de e-i- -

-· ma, e -baixo do salto do Iguasú que aind.a que curto,., 
e peque no , abateu. hum r;wcho. . 

Em . hum· t€mperamento qual havemos dito proa.-
vê . natureza espontaneamente em rios, e bosques, . 
ltum;t grançle pare~ de_ sustento necessa.rio a · seíJS i u~ 
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cul'res liabitadores, sem o que cot11 su.1 fereza n~or~· 
reriao ·de fome, e miseria. Os peixes . que nagucllcs 
se crião. são . varias, e alguns de eosro · bem delica~.· 
do . .. O Bruguay ainda que não com abundancia (o 
qual talvez haverá . em ourra estação) leva os se-- . 
guintes: o Pirapirá que . tambem cham~o Pir-acnnyá, .. 
o · Dour~do, Pati, Bagre, Baga, Savei, Palombera, · 
ou Pinénha ., Piabas-, Tarairas, Kaga<ios, ou Taf-, 
tatugas pequenas, e ourros. Alêm destes. que em 
grande quantidade se achão no Paraná , especial~ , 
·mente no verão ajunta outras especies nada infe,. 

· riores em qualidad~, e sabor:, . como são as Corovi- -; 
nas, e o PacÍI ·,· que tambe.m se encontra na parte 
inferior, do U ruguay, e o que chamão Mangurujú 
os Indios., e jahú os Portuguezes. . · 

Algu_n&< são disformes em tamanho, ass-im co ... 
mo- os.. domados que são . ma:is ~ecoas, e algurna,-
cousa differentes . dos do mar·, os Mangmujtís, e. os-
Surubiz ,. dos quacs- ~e apanhou hum . no Bruguay 
cujo comprimento e.m de 7 palmos-, ~-ua gros·sura 
debaixo das barbatanas· de z e dois- terços·, . e sua.· 
cabeça de cut.ro tanto com palmo e Jmm quarto . 
de boca. 0 mais regalado de todos he a Corovina -; . 
não passa - a maiGr de dois palmos; · porêm he de- . 
liciosa, _e preferiv.el á' do mar tambem são mui gra-: 
tos- o Pirapit á, ou peixe verme] ho, cuja côr iinita.< 
a do !'almão ainda que lhe he inferior no gosto, e 
o Pacú cujo peixe he consis-tente, e de poucas· es-
pinhas. Os K 2gaclos, ou Tartarugas, !'~O rna:Ís gos·~ . 
tosas que . a.s de He~panha, e differcm daqu,ellas no . 
comprimento do seu pescoço, ·com o qual apoian-
do-se contra a terra ou curra materia, recobrâo fa~ . 
cilmente sua s-ituação natural ., e zcmbão da saga .• . 
Gidade, qu.e se promettia o inexperto pescador da 
or.dinaria diligencia de. dar-lhes volta. A 11'.tlra1ha . 
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que com o · paredã.~ de seu salto antepâem o Igu:asú, 
não permitte suba. para cima o pei'Xíe , c pelo .gue he 
e-ste escasso, e só se enco ntra nelle }n1ma es pecie: cl~ 
de bagres pequenos pintados, e outra de Surubiz in-
sípidos, que cham ão cabeçudos : no ventre de· hum 
destes se achou huma anguia., que deu a conh-ecer ha ~ 
via esta. especie neste rio. Os jacarés conhecidos em 
oútras partes com o nome de Caymans são communs 
ao Iguasú, e Paraná, e bem disformes em seu ta-
manho, igualmente que os lobos marinhos: os rios 
Pepiri, e de S. Antonio, levão peixes pequenos, e 
em muito curta quantidade. · 

Não he mais esc~ssa a natureza nas producçôes 
que em s.eus bosques l1b~ralmente oífcrece a terra aos 
viventés gue os habitao. / 

Estas são proporcionadas ao termperamento q-uen-
te, e quasL ::1s mesma.s .que se dão no Brasil, e de 
mais paizes que gosã.o de igual cli.ma. Entre as plan-
tas que para beneficio da saude' a medicina, se co-
n.hecêrão o escardio, a douradilha, o pG!ipoclio, o 
sombreirilho, ou embigo de vcnus, ,a salsa parrilha " 
c· o coentrinho, e não. se escoh.deria infinidades de 
O!Jtras (como se vêm muitas mais ao sul), aos ollws 
de huln diligente botanico, gue as inqbiirisse cor11 · 
o· prolixo exame, que não perminia em nós outros 
a falta de conhecimento das especies., e a occupação 
no trabalho de outro destino. 

Como pela relação historica de sua viagem, que 
imprimia D. Antonio de Ulloa, se tem feito tão conhe-
cidas na Europa muit'!s frutas gue são peculiares da A-
merica, por evitar re·petições apontaremos sómeme as-
que se achão rambem . nesta parte, e para dar alcruma 
idêa das que s5o de especie dist~n c ra não se esrr~nha
rá, que nos \'alhamos daquella s que eHe tem descri-
pto a que mais se assemelhem , usando dos nomes 
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que lhes. dá; e o mesmo se f ará _respe ito aos m~imaes, 
,que por esta obr.a, ou pela viagem do rio das Ama-
zonas, que escreveo Mr. de Lacondamine sejão já 
conhecidos. 

As fructas silvestres que se encontrao s5o ' va-
ri;J.s; porêm nenhuma de gosto tão particular, que 
se possa preferir ás commuas que se culri vão. Alêm da-
quellas de que s_e fal!ou na pag. 299 aré 30::>, ha o lbar-

. poroti .fructa de arvore mui elevada no tamanho, e 
figura h e huma ginja grande; não tão negra como 
esta quando está em sua perfeira madureza. O Jaca ... 
ratiá o he tambem de h uma arvore alta cuja· folha 
he ·parecida a da nogueira, a fructa he como hum 
Mamão, ou Papaya pequena, muito amarella por 
dentro, e por fóra, com por.ção de pequenas se-
mentes ou·-pevides brancas, e despede hum leite no-
civo do gmll he necesEario purgl:l -la para pode-la co-
mer sem darnno, e assada, ou cósinhada he gosto-
sá. O mesmo suçcede á do Cr~guatá, C]Ue se se co-
me crua, lastírna a boca ; a planta desta he_ parecida 
á do ananaz, pelo qual em outras panes lhe dã"o o 
nome de pinhoé la, que ass im chamão áquelles; pro-
duz em llllma especie de cacho como os de bana• 
nas, ou platanos, cuja côr amarella imita , e sua 
figura não he mui di versa dos peq tJenos q ue cha rnão 
guinetes : das suas folh as se faz a estopa com que 
calafetão os barcos nos povos. 

A que chamao Ingá he o Pacaé elo Perú, a inda 
que suas bainhas são menores. O s pinheiros que são 
abundantissimos na serrania enrre o U ruguay, e I-
guasú são bem altos, e sua grosn1ra regular rem hu-
ma vara de diarnetro ~ Sâo hum pouco d ifferentes dos 
da Europa, e seus pinhões m ui gratos ao gosto, são 
de muita sustancia . E nrre as varias especies C)ll e ha 
de palmas, l1emas pro.duzem em cachos de Datiles 
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lmma fruct~ mui deliciosa que chamao Yatay d!l n-
.gura de hurna ,ameixa, ou sir-uela grande amareHa , 
out-ras ciap hun$ peq 1enos cocos ., e os grelos de to-
das são os palm iros' gue gui~ados ou em salad'a são 
mui gratos. _ _. 

Ha outra·s diffcren'tes frucr:as, gue orniuimos por 
.dizer alguma cousa -da Jaboritá.ba. 
• H e a J aboticába especia-l, assim no ·gosto, como 
·no. mod.o -de produzir. Em figura espherica rem como 
.oito linhas de dia metro, a panelinha que a cobre -no 
e:xrerior be negra, vermelha no meio , e ·bratJcl no 
interio~ contíguo á mesma ·st-Jbstancia · come~tivel que 
tambem o he., cem . dois <:aTo.ços pequenos no. ce-n-
tro-. A arvore que a. prodt!z he alta e grossa, smrs 
±9lhas compridinhas, -e miudas, sua c-asea .ç-sbranqui-
.çada , e liza; pcrêm a d.itfer.enç:-á das mais .clá ·O fru-
cto no tronc~), e ramos ·carr.egaAdo-se ··cleUe aind!! ·, em 
algumas raizes, «JUC esrão 'fóra da {erra ·d.e mane~ra., 
.que só ,ficão 1tv·res as foH1as: a ccr.to tempo ~e co~. 
bre a casca de infiHiçlade de bexiguinha~., qu~ são o~::. 
uos tantos botões d'onGie na:>cem as flores rão a.bldn.-
dantes como se1 deixa entender.. . 

O Guembé he .fr-uc·ta de h-uma. planTa cuja .fo~ 
lha h-e C()mprid:~, -e larga, pelo commum se cria so-
bre a·s arv5res , e -pedras, e deitando humas ·raizes 
fle,x:iveis que ficao .pe-ndemes , 1;enão encontrao ·outras 
arvores immediaras em gue se enredem: da casca des-
res se fazem es.pias, e cabos para os barcos, e tam-
bern para os na·vios que resistem -bastantemente, se 
.não ha pedr·as ·que os rossem; e do interior se fazem 
canasrrinhas, e omras ol;,ras se.mel.hantes. 

A fructa se dá· em lnlln genero de 'espiga, ou 
maça roca branch, hum p Juco parecida .á do milho; 
cujos graos imita: ainda que as destas são mui bran-
das ~ e douradas, .com humas pintinhas negras, quan-
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do est~O bem maduras: e·stas, dizem, lhes vem de hu-
mas mosquinhas, que occorrendo a chupa-las a cer-
-to tempo em que se abre a folhagem em que está 
metida a ma~saroca, .lhes preparao a madureza neces-
sar.ia paTa poder-se comer, sem cuja diligencia não 
amad~1recem. 

Não o podémos observar; porêm h e certo, que 
verdes não tem nos grãos aquellas pintas :· os Guá-
zinhos tjUe de mui doces se t1Zem fastidiosos, se hao 
de chupar s6mente; porque se se mastigao, são hum 
caust ico para á lingoa ', e gengivas. 

Entre as arvores fructiferas deve ter lugar a da 
herva, que geralmente chamao Matte, ou do Para-
guay, cujo fructo he a mesma folh~ bene fi ciada , da 
qual faz estimação bellissima o uso tão estendido~ · e 
consumo· exorbitante que della se faz em quasi ·to-
da .a America, para a bebida que do vaso .- em ·que 
se toma tem :o nome de Marte. A arvore a que ma~s 
se assemelha em sua figura, e folha, ainda que a des-
ta h e maior, e ' mais comprida , he a do louro. Dá-
se a"bundantissimamenre nas visinhansas de todos os . 
r<ios de que temos fallado, e especialmente nas margens 
do Paraná, e se cultiva com prolixidade nas missões~ 

Ao principio, segunâo re ferem os PP. missio-
l'larios, .semeáriío nas immediaçóes dos povos a semen-
te, que originalmente he parecida aos grãos da pi-

. menta, m~s não poderão conseguir a que nascesse, 
a:té que 2 casualidade acompanhada de alguma ob-
servação ensinou o modo de logra-lo: observárão que ai- · 
guns grãos, que depunbao inteiros ás aves, nascião. bem 
oom o beneficio do calor natural, como acontece com a 
noz-mmcada na Asia~ segundo testifica Mr. Taverniere, 
com este principio fizerão, que os rapazes engolissem al-
gumas sementes, e depois que estes as havião depos· 
to inteiras,_ as semeárao. com bom effeito. : . 

· Not. Ultram. V. 7·0 4iJ 
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r Fina-lmen,fl~ J~rão em ;Ja V3 "l:a muii'0 ·b~Nn •CG·t& 
agua . qu~nte ·até "qtbe separados h uns g•r itcilÚ:tai~os an· 
gtÜ_Rres ~ ~ue e1Kerr:a a F'rimeíira ~Zooer.ttM'a, .a.nr'O'ja h!ll--
ma eS!pe<>-i e d-e gon1<a ., e nca ca~la h~rt:li1 :d~ lpler s~ C0Jrn 
bPil1<l ·Çt@r de hl!lrtn fla:rdo da~ ,. >e~ cuja Qperaçã·~ 
tem , e guardao a semente preparada, I!~~ teonse~ 
~utda qtte ·nllsça ·seguna:Iillefité- qttHd~'l.~er <íl-os :granitos 
i~te-oiores, ~emeallrlo-os :em -canteiros , ck>s qitttte.S 
tr~-tllsp1anta·e depoís ;as atv·oreún-has ;dan-d-o :erttre dla-s 
alg.tim espa·~r:>, e .pcmdo-,as em ·ordem , e ®!eiras ~ fór• 
mão agrada v eis ala;rneclas. Aimla -dep<iÜS de lla:Sç.ida:s 
não .-.es t ~6 Hvn"S ele t-odo o risco; por<l~e :.as geadas 
as G!~ mnão lflOta vdmen r e q uande~ :estã-o bratn cl im1as, 'e h~ 
FII€Ci5í} re~guard a-la-s neste primeir0 estRldo, até ·que 
~roem h.um pouco 'dte v jgor par~ -resis-tir.J.Jue.s. Nos 
b6sgtaeS rem que se Cih'Ío .sil'Ves.tres ·sem que ;por -.ies~ se ... 
j:á0 ,ck infe.riGr ,qua.lidade, alêm d<: leque po:r e.srat mais 
a-0 N • . onde são menor·es os frios t:ern Jé1 -d·efensa i! as: 
a.rvor~ de outr-as espec~es com qwre es-tão linterpola.-
dàs que a·s .abl'ig.:ío4. Pau a -conservação das cuhiva~ 
m' e e«:onomia ' clillls hervaes procutrã~ rna:ntefos h n:t,• 
~(i)S , aproveÍ-tanoo-'se ·de SOUS ratn'OS 'P'0f. 1ltlma tlspe-· 
cie d:e -poda. . 

Ü r110 rB O 'tte faur a herva be nao menos t:urÍo-
StJ. C0'lh1::m-se os ramos não :gr.a-ndes ,_ e se pass~O! 
rowi: hgeiTame11te pelo fogo, a fim de que quebren.1 
:; sl!la 1-naior verdur.a, e neste estado 0s vão. pondo ·s · .. 
b~e h u~mas pyramides vasias, ou ~uadra da·s ·como de · 
r-anchos em ri-pados, que posto .sobre humjur.au., ou va- · 
raes levantados do chão como a dois ou t1'es palmos, 
rem a espesslil.ra rom{) cle h.uma g1:1a•rta servem de te• 
1!lé1•dos, e paredes os mesmos ramos; o todo -lhe c.G-
hrem muito be-m de couros por f€lra , -par:a que o fo-
gD , gue faz-em por roda a extensão do chão CE>mmu- · 
nicando uniformemente seu calor os toste a todos. 
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)'lot' ígual; quando estão na ·precisao conve.n!ente 
os. m~o da-lli, e sustencle em 'huma mão o p,é de c~
da ram-a' passão ·3 outra J pelas- fdh as· que separaéla 
dos j'láes c-ahe só em htms fçjus forrados de couro q1,.1.6: 
rem feitos no cMí:O ~ d'o·m·de~ CQm huns massqs , ou 
p-i láe~ ·as meêm' m·afs; Ot,J menos. segundo a g\zerem 
<ie f.i:1i~, e· fiea feit-a :a· celebre fJt;rv-a ·; <'}Ue sendó pas~ 
·:;ada- por· pel,le1ra-1be chamifc Ctt'I'Nini, por fi~ar ~e1n 
páó ai1gam, e ·fi.n~, ·e: assi-m--a 1grJ-a•rdâe·ern•stírr9es ~ 
de- C0'lli'O de 6 , a 7 arrebai eaéla-1i U'In , ' e S~ ·ço_pclu-
i:@ill a setiS dest iíws. ' · 

Aca-bada de -f;:cet lle m.u'ird f(Jrte, e necessita 8 
oo mais m b es pa'ra -clesbr-ava-r: ' i~ iio obstante os In.i. 
diós ·a bd"~lil imO)edia·ta-mernc j-á- em ~gu-a quente~ 
já em fria ' sem que rl:Jes. faça nov ida·die: . . . . . 

Na ·pro·vinc-ia cio P.a r:tguay o.nde toclos ·o~ hêr• 
vaes -~~o sí1 vesq es, e cus-ros.as- ·os jon1aes, a nrlrã·o m.a is, 
pooo:d sobre no efloa nado r a mos ma iores, 6a"nt<;> por fqr: 
ra,t•e.m pal't-e do rra balho, e gastos, cdm~ pergue a [gu'ns 
a ga-stãe assim, deixando-lhes seus páos, t:: moend'O~a 
com0· sa·he clo tósrad€mre, e guard·âo sem mai s qene· 
&i:o' á gtral chamao herva: de páos' que he de me~ 
nos estimação, e preço. Al'ê·m das arY? res frtlct!fera's-
ha· eut·r-as que resumindo todo o seu sueco} e vigor 
em formar madei-ras <;:onsistenres, e formosas., nâ<;) 
dâo frucw algum. Se dirá algc1ma col!lsa da~ m·ais 
particulares·, ·omitti-nc!o infinidade de outras. · 

Emre todas tem o primeiro lugar a que os Por-
t'uguezes chamá-o J ncara fJdátan, ou vermelh<;>, qt~e se 
adrãv nas mediaeôes do salto de Paran áf :- he mui 
·alta, e gros·sa, s-t;a~ f'oHla <~:omprida, e· estreita, a côr 
mesclada qe encarnado, e <Hllarellp, e ainda gue-
quan'do se sec-ca_, _ se apaga o lustro de suas côres, sem~ 
.pre fica fm'nl os o~ ·brtinido cob-ra hum Jusrra mui bd-
10', que ffc'i~ n>a- o ~1'ei-a.s <tgradav.ei·~. N6 PmrsiF a r-rab.a·-

45 "' 
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Jhao polidamente,_ em papdeiras,. ·mesa-s, cadeiras·, e 
ou.tros moveis de gosto' e adorno' rreferindo-a ao 
Jacarandá. commum, ou negro; tanto por sua côr ale~ 
gre, como por sua consístenóa , sendo. aquelle tão 
vidrento, que saLta a- C]Ualquer: golpe .. 

A arvore que chamao Pacóba, e se acha no I-
guasú, e Paraná, he ta·mhem. mais aha, e grossa,, 
bastanternente parecida á precedente em suas fue.tas »-
e consisrencia, della fazem em S .. Paulo as czanoas 
ma.iores., e d'e ma:is pre~o· , e he n1o menos util p<t-
ra fabricas, e edificios, por sua duração ao vento ... ,.. 
e á. agua. O. Tagi.bo he. páo mui for.te·,.. e cornpac-r-e· 
rle côr amax;ella. Os cedros ver.mel!110s são mui com-
muns ,, e hastantemente gr.ossos~ Or Angi€o por su• 
Íôasca he bom para curtumes •. Se~ia mui largo o fal--
lar.· de. rodas. as. madeiras uteis que se en<:ontr.ãa. 

:!>J:o U ruguay·, á excer~ão- do. que eoha.rnão Cabe-
raúba ou La.pacho ,. q,ue h e grosso t e de eonsi-sfencia ,. 
não se vírão. outros pá.os de ley ,. e est-imação, com-
pondo-se su.as. margens, na maior parte das que á r-e-
sina. cha.mãó sangue de drago, a. qual. t.ambem de.,.. 
nominão. Caberá~ e dt: out:ros cle. pouca grGssura ;. po· 
rêm não- tem duvida que se entranhassem pelo bos-
que, se. acbarião. multas bon~. Em t-ãe dilatados, e es-
paç:osos bosques. h a bitão diffcrentes- especies de gua-
druped.es prejudicia es., conm o gato montez, e·o ti·-
gre, ainda que estes em e:xrremo abund'antcs mais ao., 
sul.,. não o são t-a nto par-a cima·: outres- uteis eomo~ 
a anta , ou grarnbesta já bem conhecida., ha-deUas: 
ta ~1ta copia. Cft!e""2~guma - vez se v.io tropa de sete; sua. 
carne hum. pouc-o, dur,a ,. pode suppl'ir: muitG bem a, 
de v:acca. . 

Os porcos do matG ,. e· veados-, sâo mui· gosto·-· 
sos; por.êm a rodos avantaja o animal: a que os Por..Jo . 
tug!Je~es chamão páca, _ e os lhdios-QJteya : no ta:-· 
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manho àe hu·m porco de 6 mezes, tem muitas car-
nes sua c~beça como de coelha, seu pelo corno de 
porco' e manchada de branco' sobre côr parda" 
Seus pés, . e mãos curtas, e seu raba muit.b- peque, 
na, rema.ra como se lho hou.vessem cortada de pro~ 
posito·; tem a carne mui branca, e ·delicada ao co-: 
1-ner. O .Coáti cujo fEKinJ10 he comprido, o arma• 
dilho ou Tatú ~ a cotia a que chamão os Indios 
Acuti, he animal pouc(} menor que hum gato, ma-
~abeça parecida á do rato, ca bello ruivo dourado ,: 
e tes-Q , como de porco, sem rabo algum; porênli 
a< caçaria· mais commua he dos monos de diff.erentes· 
tamanhos, e especies já c.onheciaas: os mais estra-· 
nhos por sua· J·isfo~:rnidáde são as Canajas a que: 
0s Portugue.zes chamãó hmgios- , estes são grandes,. 
o <ra-be!To· comprida , e negro, ~om h umas bar,bas. 
prolongadas, que lhes c<2br.e hum papo· do tamanh(), 
de h uma. lima' , que lhes occu.pa· todo o pescQço. 

Entre- as. aves que se alimentao das frucras, que: 
dissemos anres, ha tambem varias e?pecics, humaso 
formosas á· v-ista' ,. cromo· ara-ra,s bem conhes-idas por 
su:a s diversas pennas,. os papag-;tias, o· toca.no cujO> 
bico he raro , 0 ' pica-fi'on q~Je · he ma-ior que· os que: 

' . I ,.., ,., se vem ma1s ao· su ;, suas az..as negras, e nao rao. 
douradas a.~ cosras ,.. e ainda entre enes ha alguma•. 
differença na· cô r , e . bico •. O ran::> entre todos· este~ . 
passa.r-os he o q.ue· chamão Surucuá ,, seU: corpo he·: 
}'lequeno·, os ol·hos ama r-ellos, peito, e encont-ro das · 
azas enca-rnados,, as pennas destas més-cladas de a ... 
zul' negro, e· ama reHo ,. as co5tas par-das, e o·· rabo· 
comprido de hum - azuL mui. escuro cem duas- pen--
nas. encarnadas •. 

Poucos são os agradaveis aos óuvidos pcrc seu, 
canto: o unico que mereça· se faça menção he o • 
Sabiá -,_ cujo tarnan,bo .· he. de tor:do ., . de côr p_ardo1_ 
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cdaro que ~ira 2 v~rmd ho ; súa · voz he aJ't~, sua:-
ve, variapa cem m11Üos e ái;ffe11emes tri:nos, t:}H~ 
talVít?-i; s~ desco.ahece·, par<?C@ndo que nã:o he O· m€s .. 
m0 g . gue pmsegue a mel~)(lia. O passa.ro qurt cha· 
mã'IQ campai-n·lia , imit:a perfevtame-f.l.t-e o .sonJdo 
dtest~, e S@ ~se aju-nt}Íó- müitos, qt~e por· seus d.iff€ren.· 
tes tamanhos,. fa-ürn os écos mais, ou m nos fi.,. 
»os•, J1fr lmma• toflfúsâo cle campainl:J a.s • . 

}~s· espeeies grã·ta•s ao gos.ro. fâo ~a·is, e a 
FTÍ·Adt1'at <~~' que cfl.a-H1·ão. Vt,.{r :· es-fa he hm1r1a espe-
cie ~e eerd;i2f _cJe mate-, _se~l tan'tan-ho. o de huma 
p~·u,e.na- <>oom·nt2l c:(i)m 0 btc0 CU}II>to, gr@SSO-; e com 
algu-m~ €mv·idão co-mo e1 cle papa,gaio.; no princi• 
?i:~- cto nasci-mento d'es~, iguaJ.m.eHte que _ Jlla cir· 
«.ltmferenci.a dos elhos 11e sua côr <mCa.rna.da., a ca· 
b.~<l! pardâ, e 0 restt<N'lte do. c0rpo dn.zent0· escur.'O , 
~0m huma-s- r>-imdnha& mui mit1das br2ncas, seu <ra.m ... 
to· ~ne, ll!lgubcr€-, e d€lsag-ra.d~vel; pov~m sua carr-?0' 
mU[i. lrlranea, e a mai-s deHcadta. de todos os· vola· 
treis:. 

O J.a.cú <1m pa-va clo m~to, a.inçla qNe hum pou-
co se{:ca, he gos.tGsa especialmente as Jacotirrga;s-
que sao as· femia-s. o Macucu h e do rama nthO 0@' 
:hum gralllde JacJ:Í., S€1J wrpo gros!<O, e redro.ndo-, 
~1-lil' J!a,b9 al:gum, o peseo~o co.mpr·id0, a cabeça, · 
e- biw seme~hante ~H> d·a pe·rdiz, s.ua eôr az8l•, cin-
zeiHR manchada d(! p~nras br3'ncas: aHda sempr~ 
por •terra· bnscan;do miniwca's, e !nsecros de q1:1e se 
mant€m, e só para dormir sdbe ás, arvores; es ca-
~clares lhG: inütâo o ass'Ob.to, e n:spGndendv a e1Jil'e 
ht !ogv _ fles~t~Jbetto.: sua €ame ainda que· hum pou.., 
co secca he gostosa, e de huma a.Jnwa que ~ira 
pa-ra amatello. Ha tapnbem Sa.racmas a. que chamâo 
galinetas~ 1~<1HlS) choditos, e omras v-Mias espedes' 
• .f • o .. , • • J<t conHv~Js pékl·a o go~ro, e Ja esumave~s pa.ra a 
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necessitia<de de -can1e tjué obrig~u -a -~o perdoai" -al-
guma, enn:a 1~do no prato tl~ duras , e insip·idas ara-
ras, os tocanos, e alguma vez teve ll:lgar o Urubú.; 
ou corv-o~ ~is ainda qtte na t1umeraçã0 sâ-0 muitas 
as .esp~cies, l[lao •crão tão faceis h a vellas ás ·mãos, ·e 
:iS uteis se cl-istinãvão aos enfermos. 

Mais abundãntes '<:]Ue todos .são os 1nsecte~. -Des.; 
t'fS s1m ha !lnms, que ·com suas vivas lu;zes, e bri-
lh.antes coleridQs lisongeao a vi"6ta, e outros que com 
seus doces traha.Ihos deleitao o pa.J.adu, ha outros 
que com seus agudos ferrões molestão -tod'0S -es -sen-
tidos, e se pe:niooria ·de graça aqtJeHe tecreie-, par· 
são soffrer e.ste contÍ111uo martyrie. São muitos es a-
nimali:nhos luminosos, <Jüe já. ·annsta·nde·-se, e m~>Üs· 
~mmummcflte voando, levâo comsigo huma brd.lhii!FI-· 
t.e iu.z, qm! os faz'em l{)lltros tantos f0sftwos v~g~ilt-es. 

_, Nas 1•tmriposas Ede·.varios tamanhos, ·que ~m i>O-
pioso numero cartão o ár, se vêm p-ro.cligalis;;das fi~~i~
s.imas côres qtte -eocci'tão a admiração. Nao sã@ meflCJS 
div~rsificadas as abelhas àe que ha 0Ítb ·{lu ·dez -es-· 
pecies , l:Jne se 'drsúngucm já na côr, já éru -tamanho, 
c-am. '3 nr·a cspeciJii'dade de não terem ferrã-e t:-em: 
que ·o:lfend·er, aitrma .aquellas que tem seü~elhan~a . ·~s 
@e Portugal, e .seu Jínel he n:ío menos differente: h11mas· 
o fazem mui branco,. doce, e deliciosissimo ,_ cbnm as 
que -cha.rnão J aray, e Iguiraysi: 'OUtfas hum pouco 
accend)dg, e nao rãe grato como a Tepezoà, M-andori, 
Mandazay etc., outras de c0r amare!lo, ~ az~dn, co-
mo a V era, e Tayuba, e as m;;.is fazem cera. As ~he--
1heiras, ou eortiços par.a fa bricarem estes,. ·e s·oos. pà• 
neHas, são os tPoncos gra J!?·des das a r v ores, tts:pt?ÓaJ;. 
mente dos pinhos, cuja res.ina Jhe·s acommoda pam 
suas obras~ Os infieis gue d ste trabalh-o alheió fa- ~ 
z-cm hum grande sustento, a pressão exrr.a•ordinaría-
mente o; m<fekuos para· derribarem as arvores em 
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que o ha , os quaes á falta delles cortao com pedras; 
C]Uando pela estreiteza da entrada não lhes cabe a 
mão para tirarem os (avos. 

Entre as ·especies molestas entrao as vespas de 
q·ue ha grancle copia no Urugay, e são irnpertinen· 
tissimas por suas picaduras, ma~ não tem compara-
ção com <JS mosquitos, cuja multidão se faz insoffri-
vel : até seis especies se contárão, gue se revesavão 
no trabalho humas, em C]Uanto descançavão outras, 
para C]Ue deste modo não t.ivesse momento de soce-
go o mísero caminhante. · · · 

Huns do tamanho de moscas pequenas fazem 
em cada picada ou mordedura hurna sangria; po-
rêm sobre todos molesta vão os peC]uenissimos, g1:1e 
com pro priédade se poderião chàmar invisíveis; por-
que só se sentia seu effeito na comixão, e cosseira g.ut;: 
causa vão: parece gue piedosa a Natureza lhes deu 
huro rniudo corpo, para C]Ue assim fosse menor a 
quantidade de seu veneno, capaz de desconcertar .a 
paciencia mais provada. · .. 

Elles- sâo atrevidos, e se introduzem no mais 
jnterior do corpo, sem que o fumo que afugenta as 
outras especies, os fação arredar, nem para dles . se-r 
remedio mosgueteiro de garça por cujo tecido achão 
portos francos para seus corpos. 

Não ficao a traz os tabanos, ou burrachudos, de 
que se notárão tres especies : a mais/grande e rara he a 
de huns mui grandes todas negros, que visirão particu-
larmente de noite, e depondo em cima da carne se 
criâo em ·breves dias de baixo da cutis huns bichos· 
ou _gosanos , cuja cr. beça he parecida á de hum car-
neiro sem aspas, e seu corpo crescia em ·figura pyra-
midal até fazer-se do comprimento, e grossura do 
dedo menor; porêm o especial he, qu ~ morrião ao 

·ponto que se cxpunhão ao ar: se se não cuida em ti-
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r~1~los -com· témpo--. protrião, e · f-órmão ul_cera doi-oro~ 
·'Si! ' cle larga Cl)tação. O !11-~srno risco h_a ~e. se desc:ui-
·d<Y S',rn -acod_ir á ipfin.içlade de carrap~tos, gue se apo· 
-cl~râo _do cor.po para nutrirem-se. das suas carne~. Por 
,.fim íl var-iedade imrnensa de insectos,. que o-mittire--
~1.105 .por dizer alguma coma dos reptis, seria obje-
no: d igno:', da .attenção fi lmofica de Mr. Reaumur, o 
qual acharia por cá sobrada m3teria p-ara enriquecer 
su?:s curiosas esp(;..'Culações. Contamos na classe dQ? 
reptis ao lagarto, aihea \.1ue esre não se ·arras te. S9 
s~ differe;Jça dos de Hespanha no tamanho, achan-
. do-se por cá alguns q li e te.m de 3 a 4 pés -de com· 
prido: quando são grandes, c estão bem grandes, e . 
bem gDrdos, são deliciosos de c-omer, e JJ.U!Ua--vez 
perdido o horror -gue causa sua espantosa figura, ou 
disfarçada ·esta no prato, são preferíveis ainda, ás gal-
linhas delicadas. Em linha de· cobras não se vio al-
g~~1a .; rnas em seu lugar se contárão ' a cada pass~ 
horríveis víboras de especies diversas, humas innc:-
ce.ntes em spas picaduras, e outras d.e mortal peço· 
nha .. A que ch amão caninano, ou Jacanina1la, .cuja côr 
he pardo claro ou de terrél , com algumas-pântinhas 
negras, e seu cómprifl)ent-o de,, ·4 a 5 pés, he àa pri-
meira especie, igualmente C]ll t\_ outras mui delgadas, 
e comp.rid.as, de- côr emre amarello, e verde-mar a 
qt:Je chamão Dágua; porêm a que denominá-o os Por-
tuguezes jararáca, e· o's Indios ~iririó gue são a.s 
mais commuas que .se encontrão , hc de mui -aGivo 
veneno, e se está irrit adJ ou e.nfurecida, não espera 

~ '~ l 1 que a orreno<to, pa-ra or,o ~1ssa,r a r a gen.te, e encar-
niçar~se er:n morder: s2opintadas de m~rnchas. ne--g ras, e 
arnarello claro, a ca-beça grflnde e cha:a, ra·bo cuna, 
e seu ordinario tamanho de 3 ~a 4 pés, com a gr.ossma 
de 3 a 4 polega.das na peripheria de seu corpo. A 
q11e ch am3o Jara_ra.cufú , · ~inda _que da megna especie 

Not. Ultram. V. 7: - 46 



·-362-=--

'da' aútccedente , he mu íto màior, e ~~ais grossa-: 'des·-
:tas se matárão . no rio de S. Antonio-, que ünhao .. 
·d.e seis a .'oitO p-al-mos de comprido, 'tom gr.ossura 
correspondente: ~uas rn'a'n.cllfls mais -vivas, e sua pel:le· 
}"elluâa de ·hum Iustrb toB.1b veludo, ainda gue seú 
'\Tenel1o he igtlalnYe nte violento, não pica senão l1e of-
'fendida. D as de ca~cavel não se vio al'guttla, ainda 

. que nas miss0es, .e na parte do sul "Se ach~o en1 bas-
·tante numero; porêm s1m as de coral , cuJo . compri.-
'mento ordjnario chega, e ainda p,a·ssa de 4 palmos, 
-e a superfiéie _super.ior de ~u-a pelle he tnar izada de 
1ino encarnado, e negro, eln ·figura ·de anheis. Com 
·estarmos mettidos entre intíumeraveis dellas, que ·de 
'totlas as especie~ se tiravão dos ranchos em que babi-
1ta vamos, e se encontrav-ão a cada passo, foi Deos. ser-
vido preservar-nós de sua fu.ria. Çorno em -ourra s pa· 
-ragens em que ·abuAdâo estes crüel'issimos inimigos 
·da vida, tem posto benefica .a natureza ant ídotos con-
1ra. setl m-ortifeJ!O ven.eno, aqui não menos próvida 0o 
tem descoberto tã-o facil éomo seguro, na raiz da 
angelica ou A~rào, em _ Hes.panha, em muit::~s pãrre·s 
m:>rgarita. C~mduiremos este summario com a -JJGtÍt•ia 

·deste ·espeoifico :> e do. modo de usalo, q,ue he ·bem. 
prorQpto. . 

Machuca-se, mt pisa se hurna poYçao daqudl.a: 
raiz (não importa que seja secca ou verde), do tama·-

·nho como de huma. noz regular, depf.is de bem ma-
<c-hucada. se lhe a}lintã.o dua-s onças ~e agua-ardente 
wmmúa ,. e depois de hem me€11ida se coa por 11urrt 
p;a.nno para que- o ferido beba a. agua-;1rdente, e o· 

·'oagaç0. g,ue fic-a no. p:m.no. se applica. ?. e põe !>obre 
, a ferida, depois de se ter~ feito nella humas peq1:1e~1as 
sarja-duras- só com esta di·I ~igen.cia ptaticada tres ve-

·zes, nas primeir<Js vi-nte e quatro ·horas , e repetida 
:...C1]43-5 vezes U0S. ciias segu:Íntes SC ·consegl:}e huma ses.u·Q" 
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rB, e perfeità cura. Em todas as hortas das doutrinas 
se vêm plantadas multidão destas angelicas; e além 
das- reiteradas experieneias qHe se havião feito peles 
missionarios da efficacia des_te remedio, a comprovou 
D. José Duboris cirurgião da partida . H espanhola, 
curando Ferfei.ramen.te a hum p@âo depois d,e passa-
das doze 'horas, -quê foi picado da vi.bora, e a h uma 
India do povo de S. Xavier, a qual a havia picado 
duas vezes a co_bra gu~ chamão Jararáca, cujp v~ne
no he- tão activo: :;~ssegurâo que sç tem provado suf-
fic ientemente sua virtude, contra as de cascavel, e he 
mui provavel o seja tambem contra :i coral, que 
r1ão sabemos se se teát experimentado. O conhecimen~ 
to de que em Europa chamão conrra-herva , e por 
cá figueirilha, he tambem mUI efficaz p3ra estas pica-
·êacturas, e sem outro remedio cu r u D. Pedro Gar-
cia cirurgião da tercei~a partida Hespanhola, a huma 
mtJlher estando já quasi wda .inchada depois das 24 
horas de ferida; sendo mui conforme a clementissirna 
providencia do Altíssimo, que d'ondc abunda o mal, 
superabunde o remedio. -

' . 
. . 

/ 
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I DE S. MAGESTAOE FIDELISSIMA ~ 

UJARIO I>A TERCEfRA l'ARTIDA. DE DEMARCAÇÃ.o; 
• · 

1 pb. A~EHicÁ · rYiBRIDIONA4 _ ·- · · 
P..NNÓ DE 1753: . 

;.. 
lNTROOUCÇ_AO~ 

lf AVEND'O determlnadb · 0s ·d.ois pônci;paes cemmis.-
sarios, o IlL o e Ex. mo Snr. Gomes Freire de Andra.de· 
por S. M. F •. ,. e O· m,no e E:xmo Snr .. M·arquez d& 
VaJ de Lirios per S •. M .. C. , executar a. demarcação. 
pertencente á. terceira partida , que cer-nprehende o· 
terreno intermedio enrre. os ri.os Pamná, e Par·aguay·, 
e o que segu.e sobre este ao N. da ·província do m es-. 
m0 nome :né o nio Jauru; concorrêrâo- em a. ilha de 
Mar-rim Ga1'cia em os. ultimos de Maio d~ I7'j 3: com 
os commi.ssaríos da dita t.er"d'ra panída-, para conferen-
ciar, e· <iommuni.car-lhes as ordens, e instr:ucçóes pera 
tencentes á sua com missão, e recebidas estas vierão os 
commissarÍGs ar& o rio Pat:.aná-Guasú; em cuja para-
gem esta vão esperando as ernbarca,çóes, que devião. 
servir em h uma, c outra partida., com todos. os in~ 
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di'vicluos destinados em ellas: compunha-se a de S. !vf • 
. F. dos s-uJeitos seguintes:-

José Custodio de Sá e Faria sargento maior de 
irofantarill' com o exercício de et=~genheiro, e seu pri-
mei-ro commissario nesta partida de demarcação. 

O doutor Miguel Ciera cosmografo. 
Gr.egorio de Moraes e Castro Pimentel, segun-

do com missa rio, e càpitão de infantaria, e a-judante 
d.as o~dens do principal commissario. _ . . 

João Bento Pithon . ajudante de infant~ia com 
exerci cio de- engenheiro, e· cosm0gra fo. 
. Manoel da Silva tenente d:'e infaiHaria ,. e tercd-
ro commissario. 

O R. P. Antonio Alvez Macha-do-, capellão. 
José Poliani cirurgião. 
Hião _para a guarnição das embarcações 62 sol .. 

dados, € para o servi;ço, _e uso d.dlas 47 ma.rinhei-
ros induso9- os patrões~ . . 

As embarcações er5o seis faluas pequenas com 
cnbenas C.OF.ridas, e o a.pardh0, a.ca.rangu.eja. arma vão 
se remos neUas ,, e quatro pedreiws em· cada huma.,. 

Os indivíduos de S. M. C. erão os segui.ntes :. 
D~ Manoel Antonio de Flores capitão de fraga-

ta da -rea1 ;umada; p~<imcir:0 commissar.io nesta. par ... 
tida de demarca~ão. · . 

D. Ath.a.nasi0, Yaranda renent-e d.e fragata da 
t eal: arma-\ila"' seg_undo -c:ommissario; cosmogr:-1.fo.~ 

O. Alonso Pa.checo aLferes de. na.vio. da. reat· ar·. 
mada, e c0smografo. · . . 

D •. Manoel de 1:3 Q!.Lin.taJJa. tenente de i~1fanta- · 
ria com o man.d0 de 24 soldados,. que hiâo d ;t! guar.-. 
niç.ão nas embarcáçõ.es •. 

O R .. P .. Jmé <)Eiroga da. companhia de Jesus.-: 
c a E e Hão da. pa n ida. . 

· ·_D~ Pçdw, Garcia cirurgião do exercito~ 



Hiiío pàra o trabalho, é remo das· en1bar<riliõ'es 
76 pessoas inclusos entre ellas tres praticas do rio, e 
os que governàvão os lemes. . ' . 
· As embarcacóes cr5o cir:Jco. lanchas armadas 
com dois pedreir~s cada hurna sem càbena; de r6, ~ 
18 remos com seu mastro fiO meio, e vela redonda . 
Sobre as bord.as das lanchas se levantavão pontães 
de tirar, e pôr, que sustinhão huma tolda de coiros, 
para resguardar a carga déiS injúrias do tempo, e aos 
l'emàdet'es dos rigores do Sol : este genero de toldas 
são as que se usáo em o rio Paraguay em tod as as 
embarcações, havenclo-às capazes de carregar 15600 
arrobas. 

O dia 2 dé_]unho esta11do por huma, e outra 
parte promptos se lançá rão sortes para tomar a v<Jn-
_guarda em éomprirncnto do artigo 6: das in~trucçóes 
dos Senhores commissaries principaes, e tocou á par-
tida Hespanhola o primeiro dia, e o segundo á Por-
túgueza. · 

Com esta ordem se principiou a navegar este 
mesmo dia, e se continuou pelo Paraná acima, já 
á vela , já a remos, ou cirga , segundo o permitria o 
tem po, e ribeiras do rio, e o dia 8 chegámos ao rin-
cão de S. Pedro onde devíamos tomar a providenciã 
d? carne secca, que ch amão charque acommodada 
ao es.tilo do paiz para se poder conservar. Esta esta-
va já pr:ompta; porêm nao se pôde embarcar até o 
rlia I2 por causa do máo tempo, e chuvas: nt~ste p.e-
la tarde contimlámos a navegação._ Foi se conhecen-
do cada vez mais gue as faluas Portuguezas em es-
pecial as maiores er-ão sumrnamente incommodas para 

·o remo, e como a maior parte do caminho se faz a 
~te, .era for~oso atrazar•se muito, e assim pareceo 
conveniente dár aviso ao tenente de Santa Fé por 
postas a -tim de "qUe em a baixada ; que he ó -porra 
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·em a costa opposta á dita Santa Fé ~e achasse á 
nossa chegada hnm barco dos med ianos, que nave-
:gão neste rio para alliviar as f..duas P-onuguezas par-
iicularmente a capitanea, que demandava muita agua, 
~ as noticias dos gue vinhâo de rio acima erão de 
.que o rio Paraná esta v a demasiada mente baixo. 

O dia 26 do mesmo chegámos ao porto cia bai-
xa-da de Santa Fé, d'onde estava prornpt0 o barco 
'C)Ue se havia pedido, o qual se carregou, e s.e alliviá-
'1"ao as faluas alguma cóusa bem que sempre a fabri-
-ca dell as pelas cobertas corridas era pouco a propo-
siro para os remos. 

O dia 28 sahimos do dito porto, e continuámos 
:a navega~ão com fatalid ade de -carecer de ventos de 
modo, que á força de remo, e cirga o mais sem perder 
:dia, que não,.Josse por grande necessidade_ d ifatámos 
até_ J 3 de Agosto, gue chegá mos á cid<\de das cor-
rentes, d'onde foi forçoso deter-se para prep-arar car:-
-ne para o resto da vit~gern até á assumpçâo do Pa,. 
·-r"aguay, pois com a nofave[ dila çâo que até aqui se 
]~avia experimentado, se cons!:lmio a que se t irou d(]} 
'Tincao de S. Pedm, que pareceo bastaria se as cir-
CL~nstancias, e má os tempos, não .houvêrão ü1tldadO-
o sy::;tema ·regu!er desta navegação. Sendo pois ínex-
-cusav.e! a dilação nest:t· paragem a fim de aba-stecer• 
Mos p<na continuar a nQssa viagem, e contemplad~ 
por huma parte, que as de mais dias fa·I·Ha s Por ;ugn.e·-
zas e rã o pouco a pp-uen.tes par:\ o ri~o, e por tlt;Jtra-
refteúonamdo, gue elas successiv.as d ilaç@.. s era fDrço~ 
-SO·, que a estação do tempo se adiantas.se" de rnodoc,. 
.que se mallogras~e a bo-a pr-oxima para st:gt~í r rio m-
·cima desde. a Asmmpção, pois segundo os i.n.formes ., 
por Dez·embro , e Janeiro já na;o era possível sulil'it· 
pela-s crescentes do rio , c rnfermida·des ;_ detrrminá--
:râo. os commissari-os despachar por terr.a a As-sum.-
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pçao do Paraguay hum official da partida ~,Portllgue
·7..a com aviso. ao Capi.rão Gcner;'l d<J(jllella ~província, 
a fim de gue se buscassem embarcações a .próposito 
para a dita partida , e que os viveres estivessem 
pt:omptos para nao termos dilaçã-o quando éhega"Sse- ' 
mos: foi com este encargo o capitão · de infantaria 
Gregorio de. _Moraes e Castro, que sahio das C-orren-
f,es no dia I. 0 de Setembro. 

Até o dia 5 não · se pôde concluir com os man-
·tirnentos ; ' e tendo-os, continuámos a viagem expe(-
rnentando alguns "Ventos favoraveis de modo que che-
gámos á cidade da Assumpção do Paráguay o dia 2 I 
d~ Sete'mbro. 
- · · Logo gue ·se .chegot1 a esta o commissat•io ele 
S. M. ·C. em conformidade do artigo 3·0 das .i nsrruc-
çóes dos Senhores commissarios pri.ncipae~, pedia aa 
Capit2o General · praticas para continuar a viagem 
ate á boca .do rio Jaúrt'!; porêm depois de exquisitas 
diligencias não se achou em toda a província guelill 
tivesse. feito esta navegação , nem noticia de · gue 
Hespanhol algum daquelles gue os mais veLhos co-
nhecêrão, désse iazão do gue se .pertenclia, ·só se encon-
trou hum velho, t1ue exercitou aqui o emprego de 
mestre de campo, o qual em perseguição dos lndios 
inimigôs, se alargou Il)ais ate r á boca do rio Embo-
tete'y: não era possível gue o dito mestre de campo 
fizes>e· viagem porque ~êm da falt~ de· vista estava 
summamente cadudç, e enfermo: deste pois .se tid-
riio as mais individuà-s-.1 e melhores noticias para ser-
vir de governo, ás guaes se unirãü ·as do diario gue 
formou este Capitão <:;eneral, em huma viagi'm gue 
fez em seguimento dos Indios Payagu.ay, .até o sitio 
chainado. Pão de .assucar muito mais para cá d·a dica 
boca do Ernbotetey: achava-se em a província nes· 
ta occa~ião hum Portugucz, que foi visinho do Cuya-

1 
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bá , e Mato-Grosso,' e vei~ 'pelo rio Paragúay fugi~ 
ti v o : este 'recolheu o com missa rio da· partid·a . Por·• 
tpgueza, e o levou nas suas embaréa~ôes. ., . · · 

Interirri continuárao preparando-se quatro ·bar.:. 
cos pequenos · apparentes para o rio, os quaf;s tomou· a 
parrida Porrugueza h<fvendo dilatado · em recorre-los, 
mudar as pedrás que compunhão a metade do marco· 
fazer tres canoas nova·s, e compor outras tre's·, até o 
dia 26 de Outubro, que sahimos · da dita cidade, a. 
pa-rtida Portugueza em ·os qHatro ba·rcos dito~, e dúas 
fal-l·Jas das mais ligeiras que trou'xerão da colonia, l 
e tres canoa·s todBs bem 'armadas: e a p_àrtida Hespa-· 
nhola nas ' cinco embarcaçõ-es em que sahírão de Bue-
nos-Ayres ·, e tomárao mais tres canoas, e quinz~ : 
soldados para ajudar aos ~gue · trazião, pois o risco de · 
agua -,, e terra perdia já hum a continua vigilancia. · 
- Se guio-se -~ navegação já com mais vantagens · 

pelas novas em~ar'caçôes, que servírâo mui a propo-
sit'o para chegar ''ao rio Jaurú corno se' verá do· dia- · 
rio. Ajudárão-nos bem os ve·ntos, sem embargo de ' 
ser estação em que não se experimemão os favora-
vel.s para rio acima; € ó dia ·I I de Novembro achan-
do nos-segundo as duas -ultimas observações ao nor- · 
·te do tropic0 de .capricorhio se determinou princi- · 
piar a demarcação pelos motivos, que se· expressão · 
em o instrumento de declaração seguinte. ' , r 

Instrumento de decla1·ação sohre se não achar nO:. 
ticia do rio · Corr-entes, que devia servi1· de p.rin-
cipio tlO lanço de -demarc-ação que . cahe sr/bre' o 

· rio Pct'raguay. 

Por quant-o se não ~escobrírão mei0s para se exe-
c~Jtarem os capitulas 3·0 e 4." da instrueção dos prin-
Clp:res _ c.or'nmissarios . n31-p~ute que trarão da entrad<J. 

Not. Ultrarn. V. 7·" 47 



dó, Jiip ·,- Co.rr-~Jl!e~ · ~té · !Íj! €~b,ec~iras qo Igurey, pcu:· 
Aií~1ha~~r, 11Qtid.P .q~ . tªl}~ i'Íg§ (~qmq . !hç fi~€:mq& ~ 
iaber em CQI}f4 4.~ ~ó 9~ Ot.ttliP.fP ·El9 presel)re :a.J}QQ), 
.: · s-et pt!4Ji~~ a_diaMa-r ;1 qiligencia na fórtn'l que ex-
p.õ~ <l. -~es_mp· c·~pi tu lo 3·" p.a - ~i·ta. jpstr,ucç~o en) qut; 
lJQS grden-a p~~sel'uo,s l fi llSSeijtar p ma-r~o çie ma r1mg-
~ na . boca .d.o ·rül. Ja!:fFÚ ~qt ~~tpro, qu~ as aguas Glf. 
l11goa .. dos . Xf\.f"fl~s estejãQ' ~!ll .disposi"Ç~P. . de se faz-er 
Q trahsi'to pl0f elh, P.9S re~olv~mos a. ~4EJCutar -com 
tod.á é!' qr~.vi~a~e o ídtÍ:.t'Q aapü;,ul~ ., ·por_ ~gar a est;a-· 
Ç~Q mais .p.ropti·a bas.-t"i~.f-~mcn~ adia.n~aqa ' e çomo, 
ná0-:s~'bernos ·do r~o Ce.rr<:n~es paq servif @e primei-
r-o· ponto à ·dem<!rqaç.í!g, ,q-t~e -çahe soh.fe -,a p1argem 
o;.ie.rnrr.a.I 'do ·r.io Parag-4ay, qa fónna d9 tratado de· 
iostrucçôes: ;eonviemo~ ·de c-Qrnmurn ac9_rdo pr·inç.ipiar-. 
a dema·rca!f qo 1t!iopioo, .p>aF~ cilil1a p;q-r .d.izhr1 p. ·Nl~~rn~ 
tra•t:rd(}., !Ill') capitulo p ., i qHe o r.iq Çol{:r-.e(lfes i~e a-
q-t~~·eHe . ~:pue, ·fica · ,aQ l'l~rt€ do t.ropico ~:~ Cé!·!"r.iÇpr,Fiio ;; 
e ao swl a:~, lfÍQ Te,paci Iil21 CQJ;Jformü:}ade !~O rna.ppa i. ' 

C}bfe ~e>r:e'n.t'l'egcu qo~ 'll'fi,me.ires commissar.i.os; p:,t.ça 
a<:>. ·depctis -qwú1do ··vÜlr-t:llOS denTé!rca-~1do ·P ~ene1~e i.p-. 
t@li.tne<Vio dbs rios Pa-rag~a.y, ~ l;?ar~ná, !J.Iil·Í:r.nws a -di ...... 
ra dern.:.uca-.çã-o rom o seu ·-prirne>4~o fl9m~, ou p,x;Ü)ci- . 
p-i!l . mo dito ' rio ·F.at;agucty ,. d~s<::er)Clq, pdo sobrecji.ro, 
rit>- :Gorremes, ou por ou1:ro por ·pnqe dev.a ser. F;: pa·-· 
ra que não sLrva 9e .prejuízo o det•narcar-se mai.:s ott. 

/ menos terreno por este rio Paragua y do que o pre-
ciso, e ·a todo e remp~ consta-r esta nos,sa c;let·er.mi-' 
n01ç'íâo fizem-os e~ te insrru.:~wmw, em que Çeclar-;1rnqs, 
que só, se d~ter-min:~:rá 9 primeit<?- pr-incipio çla .de-
marcação no rio Para.guay, quando fiBda.rmos. o tna-n.-
sito do terreno intermedio, q.ue resta- pàra co:n ple-
ta.r ~<'> -l'jue toca a esta cerceira partida .. Rio Par-aguar 
J.I de Novembr-o· de· I7.f3· · 

!JOI' .C'tlsto'dKI cú: .Sá é Faria, M·a11od Antonjo ác ·Flo_r:~s... 
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EM este di~ ·~e prin~1piou ' :i de~'à'rcat~b'- ~a · cllnfo' . 
m'i·daà'e dQ in&trÚ'ttíento à'n'recd:lente. 1 ' : 

'Sa=hitno ás1 horas~ na rnarlh~ ·a rernos,'1evãndrn!. 
d·o· à vanguaraa· a' panidà tle s.-í\1.. -.c: a qúeth· tbé -
-va por túrrlo ·, e là-rganêld~nos dà costÇt dtcidCtitd 
{aúrlde ·havÍamos ~ assact'O a nb·ité) a jldUCO espá'Çb 
deixamos neUá hútha'' 'lrbtà ~e arroio: · As· dl.Jás ma-rL 
]ens sâo 'b~iXàS cdm p'ooói' espessub de· a~vores, pà'-
~~!J? cheias ~e jun~aes, ' e masse:ga .= _ ·etn a . úctident'a.l 
>se 'dáxâtão J·qmrtfo -Bdcas que -são .à.e 'alag~di ~o~. 
A's 7 horas e meia larg~ftl'ds .as 've'la'sJ cdm ·te11'to 
sueste , conünuando as costas na mesma altura c:om 
~rvoredos, e palmare&: em a oriental deixámos h u-
ma boca de ilha baixa, gue ;rem sua sahida mais aci-
ma: em a parte de tena firme (que aparece ser ain-
da que alagadiça em seu principio) se percebeu ou-
tra. Segúe-8e a costa oriental com hum grande pal-
mar, t se deixou em a occidental hqma boca larga 
junto a h uma ilha baixa, que fórina outra boca 

ií #' 

.J 
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mais acima o terreno de huma, e outra parte he 
baixo , e proximo a inunda r.se. A's I 2. e hum 

;_quarto tomá mos 11or_to em a co§ ta .. odental. para .se 
dizer missa immediaros a hum arroio,. e defronte 
de huma ilha baixa. 

A's ?- e hum \ qu~rt0 ·da tarqe sempre com vento 
favoravel, nos largámos seguindo a mediania do rio 
entrámos em mediana barranca pelas duas costas 
com seus bosg.ues : em a or.iental se v.írão dqas bo-
cas 'pequepas; que fórmáo i.lha baixa ' _e . depo is ou-
tras tres; passámos m.qis adiante a que corresponde 
a primeira que se deixou, e fôrma ilhas baixas com 
as de mais. A barranca do ocddente se retira aqui 
formando enseada, e jnterpq_ndo hum banhado com 
poucas arvores, e algumas palmas, A costa oriental 
que se encontra passada a ultima boca que fica d.i-

.~a -, tem sua barranca mediana, e e_m o interior pal-
mar' porêm sempre he terra q.!agadiça em as cr.es-
_centes.: segue-se em ella bqrranc~ mais. itlta, .e pou-
.co depois o mesrno em ,a occidentaL com arvoreda, 
e palmar passado o banrado • . .A;o pôr do sol Sf:! ar.-
r eárâo as velás , e seguimós a remos até 7 horas e 
meia· deixaNdo buma pequeNa. ilha da parte orien .. 
ta.l desde a qual descobrimos tr:es l.oinhas em · tet-
ras planas a que démos <i nome das ,Tres Irmãs , 
·e á dira' ho.ra temámos porto passando a pa rtida 
'de S. M. F . a vang_u~rda .• 
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OBSERVATIONES. 

Ad latitudinem loci ÍIIVenÍc!ldam di c 11 N ovembr·it, 

Altituda" vera Capitis Andromed:e. Alpheratz fui t . l9 '' 19 
Extrema in ala Pegas i •.• ; .••• Algenib. H I Í 
Prima dat lat itudinem Joci ·• . . . . 22 s6 
Secunda . . . . . . .... 22 s6 

Eina: h:e ohservatinnes quemadmodum ac:~::tera in pos-
terum hlbit:e su11t cum sextante cujus radius pe-
de :·n unum ac dimidium Paoisiensem a:quabat, ad 
é.eclinationem acus magnetic:-e inveniendam. Hac ipsa 
die cum sol occiduus dimidio sui diametro supra 
horizontem esset , li11ea int er australem e jus lim- _ 
hum et obs : rvantis oculum cum sud magnetico da--

I 

l9 " 
16 
íí 
l8 

bat angulum.. . • . • • • • . . • • • 59' 45 1 

Jnsuper ergo habita correctione amplitudinis erit de-
clinatio ad N.E. . • . • • . • •• IO 4l 

Em lu gar de expressar todos os dias em as observaçóes os 
thermometros , barometros, e seus •author~s, o fizemos 

·com as marcas seguintes. 
Tberm. de espírito de vinho roxo seg)lndo Mr. de Reaumur. R. 
Outro de azougue • • • • • • • • • . • • • • Farenheits. F. 
Outro de azougue . • • • • . • • • • ••• .Mr. L'yslle. Y. 
Barome~ro composto • • : • • • • • • C. 
Outro simples . • • • • • • • • • • • • • • • • • S. 

De T hel'lnomelros e Barometr'ol, 

A 's 2 hCC'as, da tarde {R 
F. 
c. 

A's 6 horas da mesma Y. 

1021 J 76 Vento S.E. nuvens 
2 7 P i o. i t temperado. 

127 

José Custodio de S <Í e F a ria. 
Miguel Cie.·n. 
J o1io Be11to Pitlrou. 

Manoel A11~nfo de Floro. 
AtlumnJ i o V nra11da. 
A fonso Pnch~o. 
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Dia n de Novembro. 

Sahimos ás '5 da manhã le\•and.o a partida 'de 
~. M:. F. a van,gÜarda ., e seguindo a barranca ·. da 
.parte õrient·al que logo se perdeo, passámos .em . ell~ 
a bocà de hum pe-queno· arroio, e t>ant<> de lmma 
tomo de outra parte .~ra o terreno baixo ., e de mas-
-sega. FicGl.L . outra . boc-a em a costa or~ental, -que se 
junta com a que d~i.xárnos , e fórma ilha. Def.r01~te 
lu outt·a em a occid-ental, e se segue huma média-
na bJrra.nca com arvoredo pouco espesso, de'pois ern 
a oriental ·continúa te.rr:a baj:JÇa dejuncal que i.udica ala• 
ga:t"'-se em as crescentes; porêm hmn pouw para dentro 
ha bosque· de varias · arvotes, e palmar. A's 8 hora·s de-
póis de dlegat aonde · havia rluas bócas eYn e·w;~ cos-
ta vimos huma poBta de pedra t-osca e parda, que 
se av<t.nçava sobre o < rjo da m:esma margem <1>nde 
tambem termina o bC?sgue anl'eéedente; e prinêipia 
hüm grande pá! nrar, e por dettaz deste s·e elevâo. as 
Tres Irmãs. Em ? parte occidental defror.Jte da dita 
ponta de pedras .fica .huma boca de r-iacho,, que s.up-
pomos se vai unir com -omra gue deixá-nios em a 
inesh'la m~rgem. A tCrrq que desde agui Cúntim1a lle 
baixa, e alag.:rdi~a· : o palrHí:H' da cos't:a oriental con-
tJnúa sobre mediana barranca. Chcgámos á vda e re-
mo a. huma , ilha q,ue divide o rio em dois braços, 
entrá mos pelo do lado ·esquerdo, gue segue o rumo 
de sudoeste por ser o mais cauclaloso: :a 'i l:ha- q:u~· .i~e 
baixa com aTvar·es ·se a·lagará em as cn.'scenres: tomá-
mos portb em l1 •cosra.orienta-1 jnnto .ao paJrna:r \rrt:e-
rido ás r 1 horas do · dia onde parámos wEio este 
para descarregar os barcos e limpa-lós, · e para ·faz.e"r 
()bserva~óes de latitude, e longitude, e varia~ão da 
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::Jgttlha ; -a de longitude não çeve effeito porque á ho~ 
ra de .&e executar ·se nublou o Ceo. · 

r ' ' ·~,. . " • '''!.'' 

r . ' 

' OBSERV ATIONES. ' ' . Di e 1 2 Novembris. 

.Altitude vera prim.,re in ala PegasL . Marchab fuiÍ:. rs: 3~ ~ -& -5o;, 
Quare latitt~do loci . • . . . • . • • . • • . • . . • 22 48. 32 

De Thermometro e Barometro. r·· i026 

,~·-1 A:s 2 horas_ da tarde. f ... 
As ô da dita • • • • C. • • 

- Y; •• 

José .Cwtodio de Sá· e Fal'Í"q, 
Miguel Ciel'a . 

l! ). 
27p· 

12.)_h· 

" 

M ·anoel' At;.tonio d,e F'J,re1-
A,t/wnasio Varam/ar 

I 

João Bentll P i.thoa. 4loq.So· P aclieco, · 1 

Dia I 3: de· Novembro-~ 

Em os àia-s a.~teced-ente.s ca>hírao multo.s· agua;r 
ceiros; e nã-o fora<!>' saf.lkie-ntes os .nepar-os .qtJte tra-z.em 
os ba-rc<'ls pa-ra evitar que se ·mofha-s-se a -ca r-g-a>·;. e -as-
sim- se empregou· todo este· dia em _as-soaHw-fa par·à 
a. livrar da. podrid·ão·, que em estes- paiz'es. he frequen-
te, em o fim do qu8l, se r-ornou a recolher, & ficárâo· 
carregadas ,as .embarca..çóes d€pois de preparad;)s o· 
dia ao·t.es. Mandou.se buina esguad;ra. ,de s ~)J'çl~clos /a 
reconhecer. e interior da terra, nãe achárão- rastros-
de Indios: vído porcos do monte, e cJmas de cer-
vos. Bi·sserã'o que segu-ia hosgt1e -e· palmar per mu-it~ 
dista.n.cia. De tarde veio huma cano.a com c1uatru .ta~-

. 
-

-
,. 

i 

' 
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âio~ Payaguas a capitanea de S. M. C. com o fim 
'(segundo disserão} de nos acompanhar aré á boca do 
]aurú, porêm perguntado ..... o Indio principal d'elles, dian- . 
te dos commissarios e offi ci ~1 es de ambas as partidas, 
pareceo pelas suas respostas ; que não era pratico dQ 
caminho, ou que recatava ps signaes com malicià 
urdindo algum engano dos núlitos 'que usão, e assim 
o commissario de S. M. C. Ih~ deu hum,a ca,rta pa-: 
ra qu~ a Jevas.s~ ~a9 . Gove~nado~ da Assumpç~o pelo 
fazer voltar. . 

OBSERVATIÇ>NES. 

Die . 1 3 No~el:Dbris. 

·Sol erat · ad altitudinem veram correctam .••• 
Hoc ipso tempore, yiso sole per duo furam i-

nula, ·! inea ab e1us centro ad spectatoris 
oculum cum .sud magnetico dabat angulum. 

Hic angulus ·augeatur ob correctionem imtru-
menti • . • • . . • • . ••••• 

Demptis IS amplitqdini occidu~ solis, ut ha-
beatur e jus ampl itudo óbservation is tem pore 
erit declinatio ad N.E • • . ••••••• 

'Per acum magneticam simpl ic~m viso sole per 
pinnulas dioptricas angulus supra descriptus 
erat .• . • . • . . • • • • • • •·· 

Quare declinatio ad N.E. • . • • • . 

i4° . 
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D~: Thermometros e Barometros. · 
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·- .. 
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1R. 
A's .2 horas e \\ da tarde F. 

c. 
1027 f · }Vento E.S.E. nn-

8 6 blado mediano 
.27P. 10} calor. 

I 

José Custorlío de Sá e Far:'a, 
Mígu~l Cícra. 
Jqão Jlcoto Pít!Jon. 

Manoel Antonio de F/11ra. 
Athanasio Varanda. . 
AloJlSo Pacheco. · .J 



-377-

Dia 14 Novembro. 

A's ) e meia da manhã Je11ando a partida de S. 
M. F. a vanguarda nos largámos a remos da costa 
oriental, e navegando pela mediania do rio se dei-
xou em a occidenta! a bocà .de hum braço, que -
parece se une com o que passá mos o dia 12 defronte 
da ponta de pedras: pouco depois se pâssárão tres 
ilhas da mesma par-te , e a boca de hum rio mui-
to pequeno detraz dellas. Das duas margens sabem 
pontas de pedras d-eixando peJo meio hum canal 
bastantemente largo, e a costa oriental segue com 
o arvoredo, e ,palmar: em a occidental ha banhados. 
Depois se prindpiou a vêr a oriental baixa com 
palmas ,- e arvoredos, e em a opposta barranca pe-
querna com poucas arvores. .Vi.rão-se terra a dentro 
~ambas povoadas de bosques: ficou huma ilhita jun-
to a esta costa com ·banhado, e em a occidentd 
outra ·hum pouco maior: deixá mos hum braço em 
a paTte occidental, ·e junto a e! la outro CJUe era 
br:·aço do rio grande forman do ilha. A's 12 e, meia 
ro~ámos porto em a costa orienral , que já se se· 
guia com barranca mecl iani'l, e arvoredo ainda que 
não espesso. A's 3 horas da tar-de com vernto sua-
ve do sudoeste ' e o tempo revolto sahimos si rga n-
do, e a pouco esp;J~o dei rimos ao occidental hu-
tna boca. An1bas éls costas s~o aq-ui baixas com ar-
voredo : segue a oriental com banhados ao pé das 
l-ombas altas desta manhã gue continuão mais lon-
ge: caminhando por e'Sta paragem arrimados a es• 
ta costa não pudemos seguir por hum banco que 
:ha em o rio, rornámos atra'Z por 1hum curto espa-
ço, e tomám'os a occidental, gue tambem he baixa 
ainda que em sett pé 1m bastante agua. Passámos 
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huma ilha pequena, e alagadiça que fica a oriente~ 
e pouco mais acima tomãmos porto ás 7 horas e 
meia em a costa occidental passando a partida de 
S. M. C. á- vangqa.rda. 

I ·· QBSE;RVAÇÕES. .. 
D~ Thcrmometros e Barometros., 

A's 2 horas da tarde. F. ~
R. 1029 1Calma , nuvens; cafor, . 

90 pe>uco depois vento S.E~ , 
C, 27P.91·'7 e trovoada de chuva •. 

A's 6 da manhã, {
Y. 
s. 114 } -

P 1 Ceo sereno •. 
27 • T • 

José Custodio de· Sá c Faria. 
Miguel Ciera. 

llfanoel' Ailtonio- de :Flore!. 
.A.thanasio Var·anda. 

João. Be.nto P_ython, Alo!IJO. Pacheco . . 

Dia l} de NrJv.e-tJl-bro. 

Largárnos a cirga: . da _costa occídenr-~ll ás) ho· 
ras da: manhã leva-ndo a. vaJ1-gua·rda• a esguadFa de S .. 
lvf. C. Continúa desta parte a mesma mediana bar-
ranca- coberta de massega com qtle finalizou o dia> 
antecedent-e~ Desde este sitio se avi stárão ao mmo de· 
N.E. vari-os serras,. e l'ombas. Da pa! te ori-emal' prin-
Eipião- a elevar~se- as que v:·imos o dia antecedente, 
precipitando a sua maior elev·açãi!J sobre o. rio onde 
fôrma. hurna ponta ci:rcuclar de· rocha ,. a quem dão e' 
nome de Yt>apocú-mini·, qtte em ling-oa G0arani si-. 
gnifica pedr-a compnida: men0r - por. d.lsringui -la 'de-
vutra maio11, ou mais comprida- gue h a- mais a,ci ma: 
seguem as ditas lombas,,_ ou. se:-tania pela margem. 
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ao rio até outra ponta escarpada onde fenece . tam• 
bem sobre o mesmo. O terreno occidental he de me-
diana barranca, dentro do gual ená huma lagoa cu-: 
ja .boca passá mos; porêm tornámos a retroceder por 
hum pequeno espaço para atravessar para a outra 
costa não podendo seguir pela occidental por impe-
dimento de hum banco, e nos arrimá mos á serrania 
que está toda coberta de arvoredo. O terreno da par-
te oriental he de hum;, pequena barranca, que está 
toda coberta de arvoredo; o da parte occidéntal ·he 
de huma pequena barranca, para cuja c<Jsta tornámos 
atravessando ,egunda vez o rio por hum arrecife de 
pedras, gue sahe da costa oriental, e á cirga conti-
nuámos até ás I 2 em que pará mos. 

A' huma hora da tarde sobreveio huma trovoa-
da com vento s.ueste, e chuva, qu~ !lOS deu bastante 
cuidado porgue se moihavâo os mantimentos. A's 6 
parou o vento, e seguimos á cirga pela mesma cos-
ta occidental , que he de mediana barranca, e lim-
.pa em a rnarg m do rio ; porém para qenrro ha 
palmar. A .parre opposta segue com a serrania até 
-que enoontrámos huma ilha que divide o rio em dois 
braços, e -defronte da boca do da parte oriental ha 
,hum banc<J de arêa; -seguimDs sempre a barranca da 
.occidental, que hc por onde vai o braço maior, e 
tomámos pono em a ilha ás 8 horas e hum qua~to. 

48 * 
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OBS~RVA<:;ÕES. 

De T h,ermome{ro e Baromctl'o. 

A's. 4 hora,~ e ! da S ~· 
tarde. . • • • • • (C. 

102 l 1Vento Leste mtblado e 
7'9 i 0 1 :t tempera.doL .2.7- .... ;,-

A' I {Y. u;o s. 7 1or.as e .2-0. S. 27 P. 7.1• 

[osé Cu.stodio ele S4 e Faria. 
)jfigu_e_l Ciero •. 

Jqiio B(l1to P!jtllon. 

}ceo nubtad'o. 

Ma.nod Antonip de ~/orcA.. · 
Athonosio Vnranda, 
Alou1Q Pachec.o. 

Dia· r6 de Novembro •. 

Havenclo precedido toda- a noite· d'e tormenta· ~
e ~om chuva sahi:mos da .ilha em que dlJrmimos ás ) 
Jioras e mei-a d-a m{lnhã, a· remos com calma J·evan• 
d'O a va·nguard ã. a- panida de S •. M. F.,. e tomámos 
·a: costa ocçidenta-1 f)Ue segue como-· o cl-iá a-nteceden.-
te._ A's 7' chamou o vent~ ao S.E., e S.S.E. rijo 
com mu-ita ag.tta, e· trovões~ Fizemos a travessa do 
rio para ganhar- a "osta orient<al, e· ainda que com 
trab-alho. temámos nella por-ro ás 8 horas passada:. a 
ilha;, e se v i o, de~ ta pa:ragem 0utro bra:ço além do• 
'}Ue formava- aEJúeHa ,. que segundo pareceu· formava 
outro mais d'enrr.o. A costa 0nde ap<Drt·ámos h€ bai-
xa com pequenci> bosque,. e a stla oppost'a he de· pal--
mar. 

A 's d'uas heras da tarde· que· 0 temre- estava 
mais sereno ainda que o vento era pel'a proa , e do 
N.E. seguimos á sirga a cost>a oriemat que se eleva 
formando barranca mediana,, e em cima hum dila~ 
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tado plano de palmar. - A occidental vai mais-- baixá 
com arvoredo pequeno,_ e- algumas palmeiras. Em a 
costa oriental deixámos a boca de hum pequeno ria-
cho, e por cima delle palmar q-ue sempre segue; a-
vi-srâo-se mais perto as lombas que se vírâo ho-nteru, 
a occidental he de pouca ahura; porêm todo o terreno 
coberto de arvoredo, e massega espessa, e entre efla.: 
grandes canas. A's 7 horas e hum qü.arto acabou o 
palma·r em a parte oriental, e entmu- immediatamen· 

. te hum · ~-osque espesso de arvor~do eom massega. 
A occidental segue com barranca med'ia-na, e o bos-
que espesso. Aqui se divide o rio em dois braços 
por. hu.ma i-lha de pouca aftura, e muita herva inu-
ti1'. Tornámos o da. parte oriental que era o maior,. 
e parámos em e~ta costa, na enttada do mesmo bra.~. 
ç-o ás 8. horas~ 

,, 

\' 
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OBSER V ATIO!\'ES. 
Die 16 Novembri~. 

·~~~--~----~-~, ~~~~ ~----~--~~amml 
klfituHo ·l•era ac omnino correct-a éaptis .'Àndr<!l-

médx Al'pheratz per sextantem :fuit. • 
Ext·rem:e in ala Pegasi Algenib. • , 

39° . H' 4o'' 
5 l n 6 

:Prim:j dat latitudinem loi:i. • • 
$ecunda ·• • • • • • • . ....dl..wo~··= ' -

22 40 H . 
22 40 j8 -• ··v espere centr.o ad altiÍtudinem veram supra ·1 

·horizentem • • • . • • • ..• , o 22 o 
. .Arcus- inter ipsius centrum et austrum magne-

ticum óbservatus ·est , . • • ·• • H S7 o 
~trgehtur ángdlus iste 'Job correctioneth ·instru· I 

• :menti. · • • 5 l .O . O 
11\mplitudo .vera occidu! -hac die hoc in locoerat. .20 j8 o 

9 o 
lO 1 2 5 G 

~Qua::~,_ diminuta ••.•••.••. ~ • . • .. 
'l'iãbit deélinaticínem ad 'N.E ••••••• 

De Thermometros , e Barom,tros. 

A's 2 hora~ e ~ S 
da tarde ••• ( 

R. 1022 ~ 
F. 76-i Vento S. chuva temperado. 
C. 27P.71, 

{ Y. r 17 } A's 7 hora_s e_ i S P 1 l. Ceo chuvoso • • 27 . 7 •• 

José Castodio de Sá e F nria. 
Migt1el Ciern. 

JDáo Bento Python. 

. lt'Ianoel Alltonio de Floru. 
Athallar.io Varalldn, 
AlollSII Pac.heco, 

Dia I7 de Novembro. 

I 

-

-L 

Sahimos ás ) horas e meia da manhã levando 
a vanguarda a esquadra de S. M. C., e a remos 
seguimos pelo braço orientai dos dois, que fór-
rnão a ilha àe que falámos o dia antece_deme comi-
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n~l·ande- dã m&sma · parte bosque com terreno ba.ixo ;., 
. ~ logo passámps huma boca, que ainda que secca era 
· de arroio. A terra da ilha. he baixa, e cheia de ntélS-

s.ega. Rod€4r.nos hur:J:1 banco que fica arrYrnado á par- , 
·te oriental, e_hurna: pequena ponta de pedr<as, e ha--
vendo ~aminhadg, como causa de meia legoa por 
~ste braçor to,rnárpos para traz, por não haver agua 
para pass~refi.l a~ erqbarcaçóes, e fomos a buscar o, 
braço occidental, pelo qual entrámos a remos, e a· 
chárnos que era mais caudaloso. O vento que er-a 
pela proa nos embaraçava rpuito, e parámos ás 12; 
esta costa occidental he de medi.ana barranca com 
arvoredo espesso. 

A's duas horas: da tarde saiümos á veia com 
vento su.l passan'do ' ~ ilha de qu~ ·l:etn.o~ fala.do·,! que 
parecendo de fóra huma,_ es,tav,a dividida< em tres. En-
contrámos duas bo·cas e.m a parte occidental, e mais. 
acima outra ; todas sâo de ühas, e terr.a alagadiça 
limpa de arvores~ Deixámos em a mesma. parte ter-
reno baixo, e de massega limpo tambern de arvmes. 
aind'a gue logo appareceo povoad·o~ Da parte orie~· 
tal coniinúa a terra ba-ixa com a-rvoredo-espesso. , ql!,e 
Jogo. cresce em lembas·,ahas desde a.gui vimos-hum,~ 
restinga de pedras. Passá mos Imma· boca em ao parte 
occidental ; que ta-mbem te rmiB~ ilhas baixas e ala-
ga diças. Depois desta' ulri:ma principia a crescer: a 
barran-ca. Continuão· as !'ambas· €h pa·rte oriental· ele-
vando-se as quaes servem de base até- á ma-rg.em do-
rio, por grande espa-ço numa roca. c0hlerra de esp~s'l' 
so ar-voredo com varias coneavidad'es, e rach-as,. em 
as pedras, pdo q·ue chamamos a- esre sitio Pedras-· 
paFti·das •. A's 6 h01:as· nos· canegou o vento sHl mui 
fr.es~o- com chuva, e- tal qne nos fez caminhar bas-
ta me em arvore se CC::!· , e l0go pa-ssá mos a boca· de 
outra ilha. de terreno limpo d4 pan:e occidenté).1. Vali: 
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a~nda continuando a serra ~riental com a mesma ro-
clla , e o t~rreno da · ilha da parte occi'dental se eleva 
êrn medípna barranc;a com -bosque eni partes. Acaba-
dà a rocha de serrania a vístámos ao noi-te hum ser-
rb' alfo. A's 7 horas parámos em a boca de hum ar-
I:oio, que fôrma ilha ein 2. parte occidental temero-
sos de .seguir adiante por haver cre,cido muito o 
vento, e as embarcacóes não terem cobertas. 

" ~ 

GBSER:VA<:;ÕES. 

De Thermometros e BaromeJt"DS. 

(R. 1029'<- I 
A' I hora da tarde. _-( F. 8z >Vento t trovões' chu ... a, 

l C. 27p. 71, J e ca or. 

/ ( ' Y 11 ' I . A> h . .J • • 1 '" s 7 oras e me1a, "" S 1 -~ ,.. . L . 2 1 p. s • :í J 

JMé C!!Jtoclio ele Sá e Faria. 
Miguel Ciera. 

João Bento P!jthotJ, 

Ma'nàcl Antonio de Floro. 
Athá'ndJio Vat·allda. 
AlonJo Pacheco. 

Dia I 8 de Novembro. · 

Levando a partida de S. M. F. a vanguarda 
-sallimos ás S horas e meia da manhã da boca do 
arroio , que tornárnos a tarde antecede!He, e á vela 
seguimo~ o braço grande que navegárnos .sempre 
com vento sul: a costa orie-ntal continúa como an- ' 
tes com pedras na sua margem, porém a pouco es-
paço se-perdem estas , e fica a costa baixa com bos-
CJUe. A occidental tambem he baixa com massega, 
e pequenas arvores, em a qual àeix_ámos h uma boca 
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:pequena sahida do arroio aonde dormimos : hu ~ 
pouco mais acima se divide o Jio em dois braços, 
e· p,or ser maior o oriental o seguimos : a terra que 
se_iacha e:ntre os dois h e baixa ~ ~~ juncal: caminhaij-
do pelo dito hra~o se achqu ·o.utro em a ffiqrgeq.1 o-

' ricnta1' e cqntinuan~o · pelo oraç~ que parecia maior 
9 deixámos á direita; J'lOrêm a pouco espaço tornpu 
.para traz a p~rtid.a de, S. M. F., que .Jevava, ~ ~.an.
,guarda por nao encontrar agua para as embarcaçoes:. : 
tornou -se á ,boca orientá! que ,o ~ra do braço m~i_s' 
caudalos.o: em o princi_pio da sua entrada rem a cq~
ta oriental bosgue, e ,palmar, e logo se estreita. ·P?J' 
.dois pareçlões àe pedras, as da parte· oriental,_ que e.s,-

. ,t~o em a -margem partidas, são ma is li zas, grandes~ 
e f1nas., gue as da _occidental. De enr,re ·ãs ffiesmt;~ ~ se 
.elevao em .. as duas costas arvprés <:klgadas, e d ire.i?' 
Jas :vestidas de ramos delgados' e folhas miudas quer 
fór.mâo espessura mui ' cerrada, a este estreiro chamá-
,i:nos de S. Thomé, porque os namraes do Paraguaz 
dizem, gue em as. pedras gue agui hâ âe baixo d~ 
agua se v.êm marcadas as suas p1anras ou pégadas ~ 
porêm -não l1a quem as tenha· visto, nem nós as des-
cobrimos' se ben~ gue as ditas pedras estão coberta~ 
qe agua. A corrente qdguire aqui violencia, e 'ha 
!1este passo mu:ito peixe que anda saltando: A' sahld~ 
delle se -vê o braço que senão pode navegar antes, e 
que de ixá mos ao occideme, a sua costa . oriental co~ 
a occ idenral do est re ito fórm ~ huma ponta circula~ 
de pedra sobre a gual se eleva o bosque com arvorei'; 
unidas, e direit c:s. A ponta oriental do dito estreito 
dobra na me~ma fórma continuando com bof;que ·e3-. 
pesso, e deixai~do eritre elle, e a costa oriental)·. que. 
9epois seguimos á boca de hum rio estreito, e se 
percebe em o interior abra de arvpre , gue parece 
ser por onde corre. Continuámos a direcç!o do rio ;, 
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que em huma, e outra costa tem pouca altura~ a: suà 
barranca ; porêm com bosque. O da pat<te oriental 
mais elevado, . e espessá. Viao-se pela proa á pane 
orienral do rio· serras , e serranias ,. e se deixou nes• 

' ta costa 1mrna boca pequena, seguindo mals baixa,. 
e al~gadiça. Em a ocódental se passou outra inter-

. pondo-sé tetra baixa eatre ell_a , e a que seguimos ; 
a costa firme da que passámos seguia com palmar· 
bàven-do tomado a orien.ta1, que era a maior e con~ 
tintJando por ella . se deixàu a sahida da dita boca 
em a pane occidea.tal,. e em a oriental outra · mui 
estreita. H uma, e outra costa vão aqui baixas, e 
·com pouco bÕsque. Em a parte oriental dúx:ámos hu· 
ma boca de -rio mediaJ.lO, que entra pela ponta de · 
'hum bosque, que fôrma esta costa com pedras. em 
·seu pé. Vão banhand(i) as suas margens (segundg pa-
r~cia) as faldas de rres serras, e huma lomba com-
prida tudo povo;~do de ,bosqYe espesso :· cGntin.úa a. 
cosM oriental haixa·, e al'agadiça·; e a occidental 'fór-
lna· barranca pe.quena com 'pouco arvo!'edo; porêm 
grande paFmar. A:rs 10 h@ras se mettêrão as vdas: 
nos rinzes por ser o. vento muito:- em e alagadiço. da, 
tosta oriental se viG eutra, bo<;:a: a occi.dent·al se-
gue com palmar ainda- qu.e ma-is baixo, este cont.i-
:tlÚa, e-o· riG· se di'vid·e em tf~s bra-çQs al êm do que· 
navegámos, hum que em a, pane GrientaJ, chega ndo 
~· onde se d-ivide nosso ~aminho ,. corre agu-a s abaixo, 
e doi& ·que segtliao ria acima. Dos do.is ultímos w -
tnárnos o mais oriental' qu.e era o maior, a terra que· 
ôs sepa-ra l?e· mu-i ba·Í:lfa : a- cesta orientar gue cor-
responde aD braço que seguimos , €ra al agadiça., , 
tinha algumas arvores, e desaguavão · ao rio peque• 
nos regatos das ver.rentes dos serrós, e rombas imme-· 
diatas que se~re seguem acd'ianre forma,ndo scrr.?;..»!a~ 
a costa orienta.l segu~- bai:ra, passámos em a, occi~' 
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. <lenta! á sah.ida do braço gue nella se deixou: a ilha 
CJUC circumdão os dois he proxima a inundar-se con;t 
pouca crescente, e não tem arvoredo defronre da di .. 
ta boca na costa orie11ral entra outra pequena, e -çon-
tinúa terra baixa. , A oçcid~ntal segue com ba-rranq . 
. pequena, e o mesmo p'Jlmar que antes. A's rr ho .. 
;ras e· meia., sempre co_m vento rijo, e -rajadas granr 
,dissimas se esca-sseou de modo, que a _part.í.d-a de ~-· 
M~ C. que l~vava a recta·;gtJarda, .não pod€ ·rFJO;nt;tf' 

.a vela á po-nta de hJ.Hn banco , que ~h-ia da ,Ggst;t · 
·Priental, e o intem<'u a remos, e não fui possi;vel a~n
.da ajU:.diida. primeiro com ~spias compridas . e-s,t~,gdl.
-das á :mediania dG rio~ e EJtlçrenclo ~·Gm<:~r ,po.rM> n~ 
.(lira cost.a para -se dizer missa, o não pô.9e -con&egu-~ 
q>orq,ue er? ·pn.1ia, e oão havi~ .agt;Jç. na s 1a .ma.r,gem;: 
em fim com as fateixas se se.gurárão as embar.Ç;%~ 
da d ita esquadra até ·que ás 2 da tarde já sem .refe-
:gas ainda q-ue com ve~;~to .rUo se ·eQ.1.prcbende_u a_rra-
vessar até se pôr e.m disposiçaQ de montélr o bane@ 
e ajudados . de espias _se conseguio a vela , e remos, 
:eom bastante trab;1lh.p. · Ten;t c.afla c.osta aqui hum 
;banco, e o da pane occidental he visivel por a'lgum 
espGiÇO. ·Para ~He -desagwa da cosra huma boca pe .. 
qucna .' e a-s duas mar~ens são baixas. co~ algumas 
:palmeiras. A's tres tomou porto a cap1tan1a da par-
·tida de S. M. C. em a costa .o,ccidental, para espe-
-rar o resto à as -s~:~ a-s -etnbarcÇJcÓes: em ftente se .man-
tl !)_l;ão es_perando a~ de S. M. 'F. 4_-"s ) havendo-se 

·-encor_porado tod as nos largámos á vela deixando em · 
a ·{:osta occiâçnta1 hum ba l'lha-do wm dmts bec{l.s, 
das quaes 'huma tem a sua sabida em o mesl:),lO,J ~a 
outra parece que se perde a!1i: contárão-se do tope 
CJUinze cerras ou pont as que appa red:io , e formavâo 
serrania, a qml chamá mos de quinz-e pontas. Dei-
xou-se em a costa oriental huma boca, que se en-

-:19 * 
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terra · pelas faldas de dois serras, a cujos pés estão· 
!descobertas algumas pedras' e ·tudo o mais está co-
·beno de bosque espesso. Passado o banhado da par. 
te occidental, que fica dito, segue a sua costa com 
·barranc<l pequena , e palmar espesso: em a orienta·! 
·se· pássârão duas bocas, que fórmão lwma ilha pe-
·quena ao comprido da costa; e a pouca distancia se 
encontrou em a parte oriental hum paredão de pedra 
alto coberto de algumas matas, e com· varias conca-
\r idades ao lume da agua , a qual desce pré:peAdicu-
·lar sobre o rio; porêm o seu túme está cobertõ de 
"bosque: chama-se Ytapocú-guasú ou pedra comprida 
maior. Passada esta tomámos porto ás 7 horas e 
·meia, em -a falda de outro serro coberto tambem de 
·arvoredo, e unido com aquelle por meio -de huma. 
lomba • 

.. 
OllSER V AÇÕES. 

De Thermometroi , e Baromet~·oJ. 

(R. IOI81!) v c SE bl 
A' 1 -hora e ~ da tarde.<: F. ;. ento 1orte · ·• nu a-· 

. l C.. 2 7 p. i~ I. j do , fresco. . 

( 1 . . 
A, 8 · . d . ./ Y. 1' 24 . \.C I . s e me1a a· nmte. , S . · r · t:o· c arO< •. l . .2.7 IOj 

José Custodio c{, Sá e· Faria. 
Miguel Ciera, 

. João BentQ PJ,tbon. 

Manoel Antonio de . F fores.,. 
,Atl1<1nnSto Varanda. 
A.lonso Pnch.ec.u, . 
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Dia 19 de Novembro. 

A's 6 horas da manhã nos largárnos a remos Ie-
,,ando a vanguarda a partida de S. M. C. Continúa 
ü paredão de que faLimos o dia antecedente com a 
mesma propriedade, ·e corre N.S. formando numa -
ponta com bastantes pedras soltas : feneceu retiran-
do-se em çutro serro mais para dentro da campa· 
·11ha. Segue-se terra baixa com bastante arvoredo ,- e 
1mrna pequena ilha: a barranca da parte occidental 
-he baixa com arvoredo, e palmar, e entrando por 
detraz da dita barranca- se encontra- ao comprido 
della hum pequeno arroio. A's 7 horas e hum quar· 
to parámos, porque tocou huma falua em huma pe-
dra, e fazendo muita agua, foi preciso desc:;~rrega
·}a para se cara:fetar em o que se gastou todo o dia. 
Em o qual sondá mos, e medimos a largura do ·rio, 
achámos que tinha no seu canal 20 pés de rei d~ 
fundo , e de largo 250 coezas. · 
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O ESER V A TI ONES. 

Die I 9 Novembris. 

Altitudo \:era ac omnino correcta capitis .Ándro-
med<i! Alpl1er fuit .•. • · ..•• . , . ; , .. , .. 

. Extr.ema: in ala Pegas i Algenib ••••••••••• 
Ex pr'ima fit latitude loci ••••••••.•.•. 
Ex secunda • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • 

De Thermo·mclt·os e Baromeiros. 
~ 

4o•· s' 41'' 
54 o . 7 
2~ 10 SJ 
22 H l7 

. (R. 1022 1 Pe1a manhã 1012 ., frio e ( 
.A's z hor:is da tarde-< ·F. 7 7 >-•~cbJ.iúa, -cã:lma calor, e os 

-L C. zy.P. li 1,) horizonte~ carregados. ~ 

O mesmo ••••• ·{i." 272:~.~} 
Jolé Custot!io de Sá e Fal'itJ, 
M'iguel Ciera. 

João Bellto Python. 

li'Ianoe'l Antonio de Flores. 
Atihanasio TV at:aJJdtf, . 
Alumo Pachcc.o .• 

Dia 20 de Novembro. , 

A's r ·horas e tres quartos da manhã levando a 
vanguarda a partida de S. M. F. sahimos a remos , 
e logo passámos outra ponta de rocha com grandes 
pedras em {jUe se torna a elévar continuando por pe-
queno espaço outro paredão, como o que fica dito, e 
passada esta se segue huma enseada , que se termina 
em outra ponta tamhem de rochedo alta guarneci-
da de ·. arvoredo. O terreno da parte occidental he 
baixo' e· ~lagadiçq, ainda que lógo se eleva com ar-
11lüres: a ponta di parte oriental , que fórma figura 
de monte, fenece em escarpa, e conrinúa formando 
outra curva de terreno baixo com bosque) o qual 8e. 

.. 
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acaba> em hum monte, que está proximo ao rio co-. 
ber'tc:, de bosque espesso, _em cuja falda ha huma' 
boca · de hum -braço, que sa h e mais acima ao riO< 
Grande. Achou-se huma ilha pequena alagadiça · gue 
di vide o rio em dois braços, seguimos o da parte oc;.. 
cidental por ser maior. -

Toda a campanha que aqui se descobre para ()I 

norte he plana baixa , e com poucas arvores. Depois' 
chegámos a outra ilh;i maior' que tambem divide()> 
rio em dpis braç'os, - seguimos sempre o occidental? 
por maior ou mais caudaloso,. assim mesmo he bai....: 
xa, e proxirna a inundar-se. Toda a campanha oc-
cidental ·, desde' que sahimos hoje até aqui, h e baixa 
com algum arvoredo, por€m agora se eleva etn me--
cliana barran.ca com a mesma propriecfa'de, e em ~ 
interior continuados palmares. Passámos as bocas· de' 
€lois ar.roios desta parte; a iFha da oriental continúa 
com sua peque~a barran€a, e massega, e a. costa ocd-
dental: he o mesmo; Apartad'o da margêm clo t:io aO' 
J!umo do N.O. como meia legpa ha h.urn. monte com:. 
árvoredo éha.rnado · m Serro d'e Galvan, e· mais para; 
dentro do dit·o· se segue pastame bosque: passárnos: 
em ella a boca de hum ar-mio , e-alli junto achámo11:: 
a terra ba-ixa, e al-agadiça. Atrav.essámos para a! par--~ 
te orien~al: , por catasa de hum banco d€ arêa , e aol 
mesmo tempo se reni1inou a ilha referida. Tambem 
vimos a esta hora, do-is- fumos ao N.E. que pareceo' 
estavão peno. A's 12 horas parám0'S em a costa o· 
rientaJ, que he de barranca pequena , e com pou-
cas arvores, a occid'emal he de terreno· baixo , e ala--
gad'iço. A's _2 horas e hum rquarto da: ta r-de IJOS lar· 
gámos deste luga r a, remos, e -passá mos dué\s bocas-: 
a primeiPa. he sa hida da que ficou: á falda do cúro ,. 
flita peJa manhã , e a segunda segtie a0 rumo de N •. 
N . ..~ E, , e parece entranhar-se pela ca·mpaqha poc 
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gra nde espaço pelo qual julgá mos que era rio' que 
'>: inha de terra den tro, e segundo a corrente que tra-. 
zia, e a paragem 'em gue e ~rav a situado nos pareceu 
se ria o rio Corrt."ntes de gue fa la o tractad<;> de li-
mites. O terreno de huma, e outra parte he baixo, 
o occidental ·limpo de arvores com massega, e o 
oriental da mes ~ha · sorte sobre o rio; porêm para 
qentro ha · bosque espêsso. Aqui estava o fogo ciljo 
fumo vimos antes. Das duas bocas dos sobreditos rios 
segui mos a re.mos·, e ~e la ; a ba rr"anca da parte oc-
cidcntal cresce alguma causa até n1ediana altura. Pa s'-
sámos a · boca de hum riacho em a parte oriental, e 
lpgp encontrámos huma ilha que divide . o rio em 
dois braços, seguimos pela desta p>arte por st:r mais 
caudaloso que o outro: a ilha he de ·massega, e jun-
cal. A esguadra de S .. M. F. costeou esta ilha , e a. 
de S. M. C. seguia pela costa ·. oric;ntal. Depois . de 
passar a dita ilha chegámos a .outra , que tambem 
<l_eixámos á parte occidenta L A .tetra. em as _media-. 
ções do c&rro de Galvan, ll e de banhado com va-
rjas bocas, gue sahem ao rio formando·· ilhas ala -, 
gadiças. A's 7 horas e meia romámos porto junto á 
barranca da ultima ilha referida em frente de hum, 
~rroio pequeno com huma pequena ilha na sua bo-. 
~a que ha em a costa oriental. 
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' A~:s: I 1 da noite. {
'f. 
s. no } , Ceo claro .. 

I :Z7 7 ... 

José Custot!i<J d<: Sá e F .:ritz. 
:11 igu~l Cia~ 

J ".ão IJ'~JJ.t<~• P?lian.. 

, ]rfaave! Árrtoni o tk F facu#'., 
Á tbana.'::;ÚJ v·aro~:a,dQ;. 

Át3D-f O' Po&!ucc. 

D ia z:m: de · olflêmbro,_. 

Leva do a vangnar 'a a part· e S .- M e 
EQS largárnos a remos ás 5 bo as da anbâ. A OOS• 
ta ,oociden a con ·· úa oom barran :a pequena ,, e 
poucas arvores, deixámos 'em ella: lruma boca '!arga: 
que se vai llnir com a , ·r "ma~ ue passáma a tar re 
ameceden e, pouoo mai a ima se e·xo ü ti<! ~em 
:a mesma p.a~ e, e ambas as cos::a: vâo a ;corn 
barra ocas pequeflas , e prn cas anores. A,s 7 horas 
se v!r2o p_erto a margem o 'ental o , ·o ca ·ai .s: 
pas ando , e em a errn àla occidental sa ·o de .b m. 
bosque -huma qtn31ritha de I o~ .o.. Fez-:se 
a~ o para fu lar-fn~; po em ai 
a nuns e sa frâo e outro ho.s 
rienta ., ~em cuja oos-a e ta amos . 
gar-se, recol hêrão se s ca .af Oi , e se e J .:.o. ~ 
guimos a d' a cos a , e .em dia pa,_á o- b ma bo a,, 
que pareceo fo mava · ha. Em a oos a de , eml! .fir-
me ·deste -riacho ~~a âo a g ns In i s a nv o,. 

.L'Vct. lt"Fa;;Í. /T. . 7, ~ .~o 
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perto de hu m bosque pequeno: seguimos pefa parte: 
occidental , e se de~cob rio desde aqui serrania a les -
te. As duãs costas erâo baixas, e a occident_!Jl tinha 
palmar espesso. D e-ixoq-se em a oriental huma boca, 
que pareceu de lagoa, e á cirga seguimos por esta 
parte- deixando em frente huma pequena ilha: · e.n· 
contrámos mma boca em a mesm·a costa com banha-
do: seguia a occiden-tal com o palmar, e vimos nel-
1a, huma boca de fronte· d~ qpal dei:i":hnos outra. Ao 
oriente do riacho havia hurna ipl?aria sem gente 
{ao que parecia), e ma'is para cá huma lagoa. A's• 
11. hou!s tomámos porto em a costa oriental, e em 
a occidental se vio hum.a boca, e em cin1a della te'rG 
ra a dentro huma lomba. A 's 2 da tarde wm v:ent,o 
suave por S.S.O. nos largámos á vela seguindo a 
costa erieFJtal, . ')Ue he baixa. , vimos em el1a huma 
boca \ Cf.ilm banl1ados ao.nde desagtJ~io· pequenos ar--, 
r;oios. A costa occidental he tambem bai'xa wrn ala-
g~àiços .. Deixámos em a eriental h uma boca de ,ria-. 
€ho,. seguem as dttas margens ba~ixas , com algumas: 
aFvores , ! e em o interior palmar.. Passámos em a e-
l"ienral hum b0sqtte ,. que enrraNa terra d.entl'0, e pe-· 
la margem havia ba.nhado. Tambem se dei-xou lnun 
serro· com duas p0ntas, e ht:n'l;l pedaço de serrani<lt 
m(!quelle mólis adiante. A costa. eccidemar segue com 
barranca pequena, e· algumas arvores. Desde que sa-
.hiliR<DS' ~sra tarde até agora, vier,ã.o quadrilha-s de In-
q·ios· seguindo-nos pela costa orien~al todos a· caval~ 
le ern pê1o. · , . _ 

A,.s 5 h0ras e tres qu~rtos não servia o vento-;, 
e a remos caminhárrios peJ:a c0sta occidentat A's. 6. 

· horas e tres EJUanos torná.rnos a largar velas,. e com. 
ajuda .dos remos seguimos até ás 7 hoP-as e meia, que 
tomámos port'0 eH1 ell'a defronte do sobredito banha~ 
d0 .. da costa. orieqtal que ainda seguia •. 
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Em todo es te dia procuramos falla r aos Bayás, 
que são os I ndios que vimos, pa ra que nos dessem 
va ccas que criao. Huma canoa N1es fa ll ou d uas ve-
zes, e nos ili-sserão, que mais ac ima as trarião á 
m argem do rio. Vi mós em praia m assarocas s as de 
milho, e muitas arvores de algodã o. Sabe-se !JOr y_a-
rias notic ias gue estes Bayás ten1 tres rold~r1as, .e 
duas dos Guanás seus all iado~: esres servem de Lntr 
a tersa onde s em <::i ão m J h o , a baba ras , e u-tr.a~ -;;e-
memes: pl antão algodâp, tabaco, e os o m os crião 
vaccas, {;avallos , e o velhas, e f~.zem a guerra ªos 
lnd·ios seus inimi go s ~ e dos Guanás que con6náo 
<:om · estas duas na, óes, e v i vem ~rn ·o interior do 

l l ,. ' ,.,r:, , .. c raco; pe o que a vzem, que se servem oo~~ancls , 

COU)O se se houverão · s11 bmertido a el les For p lsil-
lanimes, e incapaze-s de defender-se de seus in imi-
gos. Est'as cinc-o toldarias estão sit uad as por ambos 
os lados do rio, e col hem algulill!s !e5oas á O com-
prido delle. 

60 * 
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t ' OBsERVAGÕES •. 

r 

De Tbermometrds, e Barometrbs; 

. A , h d . .J , F 86 J Calma. carregado o homon-. . IR; I-02}'-'·1· . . 
J ora a tarue. 'c . · 

1 
te , calor • 

. C. z8P. I. · . _ .. 

) y:; I·OS l ' A's s da mesma. 1 S. 27 8 . fÇeo ,daro, vento: S.S.E' •.. 

J os~ (tuto.diq d.~ Sá e F~I'Ía. 
Miguel Cicra. 

João Bento Pi;,thon. 

' 

lVI'tmoel' A;,tonio -ele F /oru-. . 
Athnna:.io Varmida •. 
.A:I.o.nsD Pacheco •. 

' ,, 
Dia zi. de Novembro-•.. 

/ 

. Sa.hi'mos: ás 5.' hrn:as. e · fi.um quarto· da manliâ' 
-levando· a vanguarda, a parti'da .de S. M: F.:, e a re,. 
mos costeámos a barranca' da parte occidental que-
b.e pequena·: seguindo-se em êl' oriental· o mesmo ala-
gadiço dáxámos em ella h uma boca pequena, cres-
ce esta mar:,gem álguma, cousac com pouco arv.oredo :t· 

e algumas. palmeiras. PassámQs pGr defronte de hum 
monte, gue fica da· pa.rte occidental, ao qu-al dao o 
nome -do serno das Pinhas, e· a tra.Vessá mos o rio pa-
ra a· parte opposra. O monte est-ava gyarneéido de· 

. arvoreôo, pa·ssado este ha. huma boca que vem de 
buns pant-anos, e. alagadi·ços proximos á' sua f..alda ;. 
Depõis segue rerra baha; e a]·ag_ãdiça·, ·e em o inte-
rior grandes palm11res, por detraz deste serra' se· 
vêm outms serrania~ a que chamao dos Guanás-, 
porgue na sua falda está· a toldarÜ· dos Indios deste' 
nome. Defront-e desta ~ serra está o.utr.a em a terra. 
Oriental , que principiando perto. do r;io. ,_ .se yaÍ. Cllf'· 
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tra"rthando pela · campa-nha até o que alcança a vi'sta 
desde o tope dos barcos, cuja distancia se julgou 
·por mais de 12 legoas 0 mais afastado·. A barraNca 
da parte oriental que he pequena principia- aqui a -ele-
var5e, e se contárão 14 seJiros em a serrania orient.ai. 
Passá mos a parte occiclental d'oride já o terreno sele-
vanta , hum pouco. Encontrá mos h urna ilha rasa, e 
alagadiça -que divide o Fio- em do-is bra.ços, segui-
mos- o da parte orienta-l por ser maior~ e passámos· 
logo huma boca pequena €m a. oriental, que f<;)rma ·-
ilha pequena com Olttra que depois vimos. Conti-
nuao as duas. cestas com barranca baixa, e pouco-
arvoredo. A?s 9 h0ras e tt:es qHartos, seguimos á 
vela, e passámos huma boca de riacho da parte O·, 
riental chamado-Tepoti, ou- agu-a s1u.a, em a parte, 
opposta deixámos -duas bocas, que fóF.m:Í.o huma pe- , 
quena ilha. Em a oriental passámos duas bocas: a--
qui se avistou. hum lndio- a cavallo. Da occiàental 
ficou outra boca estreita,. que pareceo uni·r-se com 
a que deixá mos em a ínesma, e logo' parámos de-
fronte da serrania. _de q_ue já falümes aúma ás IZ. 
horas. 

A's 2 horas· e mei"aõ da. t:irde' nos fargá 'rnos á ve~
fa com vento, S.E. Seguindo a mediania d·o rio: em 
a· parte occid.enral ha huma- pequen-a barranca, com 
poucas arvores, e logo pa-lma.r: e ter!leno da parte· 
oriental, ainda que. conrínúa, o me::tmo he agora; 
{;Offi alg-umas ar-vores. A,.s 3 hor.as e meia augmen-
ti'>U' o vento: o terreno- da parte· ori enta r se eleva: 
em pequ.ena- barranc:r,- e-a, ocridenral hebaixa com' 
ruas-sega, e-a-rvores: a- barranca opposra rem de espa-· 
~®em espaço bosques,. e alguns pal'mares em o. interior-
d-a campan~1a. A esta co~a cln rnão do Querq tfincllo-
nolira ,. em frente da gual está a serrama dos Gtra:--
nás ,_. e em sua cos.ta ficou. h uma boca : dag~i sé des-:-
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çobrio hum pedaço de terra plantada · de áigo~ão: 
encontrámos huma ilha que divide o rio em dois 
braços, entrá mos pelo occidental por ~er maior· , e 
t~en'tro achámos outra ilha : s guimos a d ireita por 
0nde hia o b.raso mais caudaloso: o terreno de hu-. 
fila, e outra parte, tem . bosque, 'porêm .a ilha he 
b~ixa, e o mais de barranc·a pequena. Passámos a 
boca :Cjlie te·rmina a ilha da parte oriei1ta·l , e aincla 

. eontinuava a da esquerda. Ag~ü se alarga bastante-
mente o _rio: passámos a bo<::a de hum riacho em a 
cesta oriental~ que diminue em terreno baixo, e que 
se alargará em as crescentes. Está cheio de massega 

·sem arvoredo. A costa o<::cidentai depois de acabar-
se a ilha daguella parte continüa com barraJTca pe:. 
quena, e ·bosque: por ambas as costas. nos forã.o fa-
zendo fogos os Indios deixando-se vêr ·aJgu ns: tomá- · 
mos. porto ás 7 horas e Eneia, em a ·costa ·oriental. 

) 

/ 
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O &SER V ATIONES .. 

Die zz ~overnbr~ 

Altitudo vera.correcta cap1t1s An romerl:e Alph~-
ratz per sextante fuit. 

Extrema:: in ala Pegasi Algenib. 
Prima dat lat itudinern loci. 
Secunda . 

-

40 ~) t 4217 
• í4 ) O 3 

21 4D )Z 
2! 41 6 

De The177U)m#ros , e B.aronutrot. 

d ~ iRF. 
10! 9 ~Ca ma,carregado hora .t a tarue. · <>9 ! 

. G. zSP. z l• ~nt~7 ca mr. 

Ks í da manhã. {
Y.. 121 } 

. S. 27 9• Céo seren.o. 

jo-Jé Currodio rfe Sá e Faria. 
. lrliguel Ciera 
Jo5o Jil'entc Py~hofJ., 

Jrianod Amonío áí: Floru. 
Athanm:.ío Varanda • 
.Afonso· Paeheef!. 

ovem ro~ 

A's cinco floras· da man ã,. Ieva:ndo a p2r.f"c:fa. 
de- S . .N1. C. a vanguarda nos !argámos a remos da. 
costa orierr al, que he barra _na sua margem. e se e e-
va: com declive, e bosque; a occ· en a1 segat rcom 
medüna barra·nca ~ e hum grande a mar~- A pouco 
espaço da sahida se divíd io o r'o em ao·s raço , to-
rnámos o (~cci entaE que era o maror, e de mai .a-
ta ba-rranca, e que deixámos se r.me com o que-. 
passámos a tarde antecedente : chegámo.s a duas; 
pequenas ilhas qne de.iZárn0s á: direira :· cootin ' a a 
costa occid'er,tal com H di to espe :ro palmar. A or:e -
tal tem barfanca pequena,. e b-olrque, A abou.-se a 
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barranca occidental, a cujo pé está á boca de hum 
arroio' e r csde aqui segue a costa baixa' e alaga-
diça limpa de ar vores ; e em o interior palmar. Da-
qui se v.io perto huma se rrania em a qual ha varies 
serros, . o maior parece hum pão - de assucar, pelo . 
que tem este nome: está em a costa oriéntal; e em el-
la se passou h uma. bÇ>ca que corresponde á que d_eixá-
rnos e~ta manhã a este Jado; depois della segue a 
costa baixa em seu principio . coníb~~que, e a1gq-
rnas lombas pequenas, · não mui longe da margem. 
Deixou-se· nesta costa a ponta de· huma das lombas 
que cahe sobre o rio, tem ao seu pé pedras qu~ sa-
bem por algum espaço até á mediania de1le : a. 'cos-
ta torna a ser · baixa com palmar, e arvoredo não 
espesso. Ao occidental que segu~a baixa se eleva aqui 
formando barranca mediana com bosque: ás . 9 h.oras 
e meia tomámos porto forçados dq vento N., ~ N. 

_ N.O. rijo que era pela proa '· e assitn nos atracan10s 
com cuidado á costa occiden ta 1. . 

Todo este dia se vírão Indios a cavallo pela· 
•margem oriental, e ainda que desde o dia 21 se hão 
deixado vêr alguns por ambas as costas, agora foi 
só por esta ; porêm em maior numero. Huma das 
canoas armadas da partida de S. M. F. em que llia 
hum capitão da tropa dos Paulistas, da mesma se 4a-
via chegado sempre que . elles chegárão á praia para 
'falar-lhes, a fim de · qtJe · dessem vaccas por varias 
.generos, que eHes estimao. Logrou este trata: los , e 
achou alguns que sendo nascidos no Cujabá, e em 
o Paraguay sabião a lingua Portugueza, e Guarani, 
porque forão trazidos feitos escravos pelos Bayás, 
e Payaguás. Es.ta man-hã foi a falar-lhes, e lhe disse-
rao gue tinhão as vaccas defro"nte d'onde pará~os, 
que fossem a toma-las em huma cánoa só, e sem 
armas de rum (assim ~xplicão a arma d~ fogo). Com 
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pai·ecet: de ambos os çommissari0s vendo . q~I5! . erà' 
verdad~· D terem _.as . vaccas, pois , se vião d,esne as 
eml,Jarca~úe~, e que erão muitos os I.nâios, for.ao as 
seis-- canoas armadas de ambas as· pélrtidas, e"áp~ ca-
bos dellas ordená·râo que comprassem. as ~ezes aos 
I ndios sem engano : a troco , de v.;uias cousas ~que· se 
l hes der~i'o para· este effeito ; porêm que não perrnit- · 
t issem que a sua gente se apartasse do alc~tnce das 
~r mas, no caso de intentarem os Indios alguma trai- · 
ção. As embarcações grandes não podião ,passJlr' ·a 
outra costa por estar o vento muito forte , que ern'-
baraçava fazer .a travessia do rio .. Çhegárão as ca-
noas a huma barranca da costa orientai, e os I n-
dias que estavão sobre ella, se retir-árão receosos. Su-
bio acima hum dos nossos sem armas descobertas , e 
gs chamou, assegurando-lhes, não l;hes fazião damn<;> , 
chegarã0-se dois · delles pouco a pouco, e lhes fez 
gue largassem as armas antes de chegarem a eHe : .fi-
zerao-no assim, e t1'atárão do preço., e'ntanto vio es-
te que serião os Indios que havia á vista duztmtos 
t odos armados com lanças, rnacanas, facões, ,!lrcos 
e flechas , e montados em pêlo sobre bons cavallos: 
os Indios _ lhes disserão LJUe podião subi-r os de .rnaiii. 
que vinhão para matar as vacças , e que fossem as . 
canoas a trazer mais gente porque erão po~cos .p_ara 
aquella faxina ; porêm assim os que ficassel).1, como 
os tlue viessem, haNião de estar sem <trmas , ajuntá·-
ráo julgando que era -o <"apitão de toda a nossa gen-
te, que ellc podia h ir dentro a hum bosque imme--
(íiato, aonde estava o seu Caziqué. Respondeu-lhe 
(zombando de tudo com conheciinento do que são 
os I nd.ios) , <]Ue se deix<~ssem de conversas, que trou-
xessem as vaccas á margem do rio , e que lhas pa-
garião bem : elles a1> trouxerão , e sem deter-se subí -
·rão alguns peões para colhe-las com os seus laços 
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hllín ptevenid<:>s dós seus ca~ôs de qtie nao se a·pà·r-
tasscm de jun.to da bàrrancà, ém ctD.a· parãgern esta~ 
\lão se-guros. Já l1ãv.i8·0 prirídJ'iádó à Niatar Fe:l!es, 
e "Hum· m-arinheiiÇ) · cta~ pattida Hesp~.f41iola séifi tepa -
16 e c.õm muita con'fiança se ruetN> para dentro· a· 
~omprar hum;}. ~vel·ha: o Indio qm: 1 h a vendeú, tan-
to• qm.e vio ao d'iro rrtar'inheiro com e.lla a<l>s hombros, · 
€ 'separado dos seus companheiros, chegou. por de ... 
tra,z ,. e lhe dt:íu cGm' huma maca na. e~:n a cãbgça de.· 
que cáhio mano: os de mais aim:la 'J.Lle de longe -o. 
vitão bem, e se Janç~rão cict- bãrtancct abaixô, e áo. 
mesmo instante fugírão os Indios, que já antes se ha-. 
vião. apartado do GJUe l.hes fall.ôu: os 110ssos se qui::.. 
zetâo vingar ', subírão· alguns; porêrn os bdjos fHgí-. 
tão à,tod;t a pre·ssa' , e não se 1ográrão (ao parecor) 
arguns tiros que lhes d~sparát'W. Intentárão.. Pet.olher.< 
o cor.po do c!efünto,. porém estava longe da, ·margem;. 
€ temêrão- a~ hum bosq1:1e que- esta.va imrt1ediato .. Lo-. 
go que as. canoas ·se latg~1l'l'Í0 1 para vir para as. em-
bm~caçóes gra·ndes ,. torná ráo os Indios com muita;_ 
algazarrâ celeet;,andé a fa~arihà : wube .. se depois gue· 
outro marinheiro nat'u-PaL do Paragu.ay lhe ha.via di-
t'ó· por-dHas vezês hum paisano ~eu . , que estava com, 
ós lndios, e que· fGi :fuito <:.a privo por elles sendo,. 
rapaz, qtiG se fossem par-a a.s canoas, porq\.le os In.:-
di_os 11ão estav-ão, de boa fé, e que havião de fazer.-
aJgufnà cdas .suas; porêm o FJOsso marinheir-o não fez. 
êás'ó,,._ nern avisou. a sua. gente ~ a.té. que estando já na. 
si.la emb3rcação· O· Gontou, e he dign0 de reparo, 

/ po'rque O • c:aptivo. não se veio pata as canoas à- reco-
l)rar a. su-a liberdade , e terna ti parac a sua· terra. ,,. o 
qual não tinha embanaço, pois, com- descer_;..1a bar-
ranca est-ava defendido dos-seu.s p-aiz.:mos .. A's 6 ho--
ras e meia, da tarde que principiou a acalmar o ven-
to res_ol.v~mos ,passar a. outr-a. parte_ do rio, assim parar 
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T:ecolher, e ·dar sepuhura ao corpo mórto, como por 
-fazer vêr aos lndios, tinhamos bastantes força·s pa-
ra crs castigaT, e que os não -temJ.amos: esta diligeu· 
-cia pareceo mui essencial para nos livrarm~s ,de 
muitos insultos em o resto do camiflh.P, a que ps ·in-
<eitaria o ·seu orgulho, e arrrevim·eJHO, .se vi-ssem que 
rnão. procuravamos a sati.sf.açã0, e cbegá1roos ao mes-
mo sirro onde succedeo a desgraça , e já o gi..aeêbe 
corpo . dos lndios ;havia fugido ans bosques terr.a 
<lenrm, só se vúão algumas se.ntúne.las q,ue 12s.capáúo 
e igu.·2Lmente p@z:emes em t~rra 1.00 homens 'bem 
armadcs com seus o.ff1éiaes, e .C3íbos; mar.ch0u--se ao 
bosgue· immediaw, qNe estaya !111m -riTo de 'Ped1·,ciro· 

'<ia margem do rio: ad1ou-se ü .cada 'Ver sem c.a.beçm; 
porêm ·nãb ap,pareceu- Indio .a'lgum por todo aqu.eHe 
<eampo., e .assim se 11ecolhe:u a ge..nte ás emb.-arCaç6-ell. 

' Dorrniü10s · ~10 mesm'G luga-r ~om ha·st-a.ote <umado, 
e ainda ~ue se prÓ.po.z em à~ j.u:nra dos ofi1ciaes de 
guerra se seria bom fazer-se huma ·emiboscada ~env D 
referido bosqu_e, que estava perto da margem por 
se aoasa ~ illGlut.e vinha a es.piaF-rros, colher alg.uns : o 
màior numero dos ,pa-receres {oi de que ~e não fize~se, 
por não a-,enturar ~lguma geme, gue nos fa ria muj-
ra falta: pouco depois de haver deixado a costa {)C-
·Cidental "se vírão fogos .de o.ut"ros Indios ' em o mes'-
l1l0 1ügar que haviamos .deixado. Desde que ~ahimos 
do P<ar~1gua,y ' s:e tr:uou varia-s vezes com as canoas 
dos Payaguaz curn muita doçu~a, dando-lhes a lgL~
mas rdicularias que estimã"O, porqUe estes acaba-
vâq de faier pazes ~om aque.lla provincia, e ai.!Jda 
.que .veiu ás emba,r.caçróes capitaneas de ambas :1s es-
"C)Uadras o Caúg ue .,_ ·e mais . r.~speitado deHt>s chama-
d~ Aypará, os , C]~Je forão hoje peLs vaccas vírão en-
tre os Ba y.ás a l gu n.s Paya gun , e a i ncl a J hes pareceo 
.que não obstarn-: a iJH ma co-m qu.e ting~·m. _os. ros-

51 i: -



·"-404-

tos de que todos usão, era o dos mesmos, que T1aviâo 
voisto em as canoas referidas, . pelo <que inferimos 
que havião feito liga para destruir as partidas, assim 

.. por terra , como peJ:o rio , e receando-nos de que os 
Payaguaz tivessem suas canoas em hum ·riacho, cuja 

. boca estava imm~diata ás embarcações, e que se .to-
da a Indiada se aventurava a a,vançar-nos o l~avião 
de fazer aquelles pelo riacho, pozemos duas embar· 
catões em a boca , que a .ceuavão mui bem com 
grande custodia, e b.astantes armas de fogo grandes., 
e pequenas; porêm . passou-sé a nou.te sem novidade. 
Os dois commi.ssarios .havião dado ordens em sua:s 
esquadras, desde que 1 emprehendêrão a .viagem para 
f]Ue não se fizesse damno., nem extorsão. aos Indios 

, que se encontrassem .em o caminho; por~m hav.en-
-do visto · o acontecido que fica referido, dêrão de 
eomrrium accoYdb as ordens con.trarias ., mandando .se 
faça todo o mal possível aos lndios que se vej.ão-,.. 
como. a inimigos d,eclarados~ . 

OBSER VAGÕES. 
I ··• 

A' · b 'd d ~R. 1
"
030

·'" ~Vento N. carregait'o,, s 2 . ora& e. tr a.. tar e.. . F. 8P9..2j. , 0 "· hDr-izonte claro. , . . c. 2ê • 3.. '! 

A' .1-. • • 5 Y. s 9 = no;te • • • {_:S. 

J os ~ Cu!t·od-lo de Sá e F a ria, 
M jguel Ciero .• 

Joiio Bçnto P_yt·hUil< · 

6 ~ Ceo sereno, vapores:. 
I·O 

6
' 1 em horizonte: <icei-' 

2
·7 · I dental, dJUva, calma •. 

. ~ 

Manoel- Antonio ái: Flores._ 
Athanasio Varanda. 
illomo Paob~ço.; 
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Dia 24 de Novembro. 
: ,. 

A's ) horas e hum quarto d~· mahha levando a 
vangua.rda a esquadra de S .. M. F., nos ·Iargáinos a 
remo·s da costa ,orienta 1 ,atravessando a occídental, 

·e logo passámos do lado ·de onde partimos; duas bo• 
cas de arroios, gue parecêrao vinhllo de te1-ra den'"' 
tro. Passadas estas se segue daguella parte terreno 
baixo, .e alagadiço. Chegadas 'as embarcações ao ou-
tro lado seguimos á sirga, -l?e esta costa de media-
na barranca com algumas arv9res sobre eHa 7 e pa· 
ra dentro da campal-1fia ha espessos palmares. A cos-
ta oriental he tambem de barranca : encontrámos 
hum_a ilha que divide o rio; em dois braços, e 'se-
guimos o maior·'que era o· occidental., a iHra "nâo he 
muito baixa : porêm está lirtpa de arvores. Da parte 
occidental se segue a mesmk bar.ranca defronte da 
ilha , em aqtial parámos á{ I 1 h0r'as por causa · do 
vento rijo, gue toda a manhã tivemos pela proa. A's 
.tres hora·s da tarde rnandirnos hurna canoa da es-

. 6jUadra de s ~ M. F. a solldar este braço' para vêr 
se podíamos passar com I as err:rbarcaçóes a temp() 
'JUe já os Indios de gue fa-lámos o dia antecedente, 
h avião atravessado o r.io la, nado par.a a parte ceci-
dental' e se presentárão a vi~ta das . embarcações fa.-
zendo· suas escaram'u-ssas a cawall-o -~ a can0a se arru--
,mou hum ponco á. barranca sob-re g ue esta vão, <e 
chega·ndo a- tiro· dois PaU:li-stas q:ue h ião neUa·. lhe 
dispa:rá.rão tres matando a hu-m ln-dio, e ferinao dois 
CJUe segundo a p0stura em q:ue estaV1Í'Ü', j ,u)gámos 
por .impossível 'JUe escapassem. Atirárã0 logo algu ... 

fl ' rr· , mas exas porem sem eneHo; ao meso~o tempo nos 
largámos todas as embar'cações, cgm a .idêa de clle· 
gá:r . a_ terra a impedir-Jhes, que podes~em retirar O' 
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corpo mprto ; por~m elles o fizerâo com a maior 
diligencia , e nós outros tomán10s a arribar á dita 
jlha por causa de huma grande trovoada, que so-
J)re!veio co'm 'VCJntO rijo, e c'hl:lv•a , qtte durou O resto 
cla tarde, e 3 rp áio r parf.e da .nou(le. Os Indios q-u:e' 
(>e ;viriío ser1ãm de 'ÓO até ·go , e ~logo qu.e suçce<d~u o · 

-ca-so, re~rid0, rdesappa•recêrão àeüx~11do scirnenre .~J.gu.
rnas es1p1-as. 

UBSERV AÇÕES. , .• t 

' ' l • • l ~ 1 ~ & ..... 
D.e Tbeniiomct'l'os , c B.ar.ometr~s. r • I ., 

.i\' J h~;tl e ~~ia ~r~- · ~ ~ ' '} Ven~~ for·te .·~: , é·~ r;:gado 
Qa 1:a1·qe • , ., • ; C. 8,94 

1 9 hori~onte, m,uitq calor. , 
2 " •4· J" . 

( ' ,., . 
· , . · - { Y. ' 109 As 6 da ro;tplp.. ·S. 2.i 17 

Dia 2) de No,vembro. 

'· 

Partimos â·~ ) e 'hwm,q·tJ arto. d-a manhã, ·lcva.ndo a 
}>artida de S. M. C. a vanguarda, sahindv a remos 
tia il1ia em 'que estava mos ama-rrados, e ton1árnos a 
.tosta occidental que segue com grande palma-r ;. e 
barninca mediana: a ,oriental he ·ba·ixa com arvores, 
~ algumas ra~meiras' e ·em o interior se-rrania não 
mui longe da .ribeira, ·seguindo - á sirga a rosta occi·-
d-ental _com vento· pela próa se vio em a opposta, 
<JUC duas bocas' forma vâ·o .dua~ ilhas baixa::; 1 e _pe-
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qúei~:a s rela fàtda . de l1um serto o· qual 'rema~ta sci;i 
115re o rio em ponta; Pouco rnais· pài'a 'detnm se vai::> 
'l~ ix:t.mlo .sérros,. ·a cujos . pés ha p.edregae'S ,que che~ 
g1ío atd·Jtí · matgem do rio. Em a, cost:l ocõivlentàl .sê" 
y.frão"fad1ós ,. e parám<Ds neHa: pefa Lmrna'C.~ mêía: es-
te dia airtda que d_e guànda não se disse missa , por~ 
qae e§tan-de bs fodios. perto, -poderia · ha v<l'.t algl!lm reJ 
bate ém o:acto deHa:. Em ·q· uan.w a gei:i te ·<iQm €ll e ' .. 
d.escançou~ se forã:-0 d1egando" os lrrdios cfs ernb2 rcá..ll 
çóes ; . pgfe~· nao,_ ta mo·' qtte se· ll1 es· p0dessei fa~~· 
clamno: . ma.is do que com ba.la. rle pe<ltdro :. g que, 
ma is se. acfü nta v:a n .. ão ~ 1'h es dispar.GJtt ,. por :vêt: 
se se togra va :ltgum tiro dé metralha: ern al.guf:tl.~ 
cqt1ad r.il!ia .. delles- :. gútavâo dlzeJ!id01 paz pa-z , e 

·}mm marinl1eiro- nosso lihes respond€ü, qhl.e viess-é.1 
Jrnm a fala r, majs. perta que e1"l e hiri~ .. ·VeiQ hum In-11 
dio_ nu num pouco-adia-me da .s.u.a gente,, ~ foi O' ma· 
r inheiro tamoern do me:srno médo·; aã.o mui fooge1

, ; 

peno ddl'e: falá-Eão por senhas. porqué o Jndlo. fala 1 

va a. sua Iingµa que ~Jão ent1mdüumos. ~}· ma.rinheit& 
d'epois que esteve· la ngo espaço com e!Je (porêm. 
1'empre desviados hum do omrn-, e o nosso debaíxo-
clo tiro de· fúziL de- ne~sas-. embarcações) só pôde· 
Go.mprehendett que erâo. Guanás,, e que querião paz, 
hia- pre·v('mido era di·zer-llie q~1e viesse o C~ziqµe a • 
t rata-las, e nã·o-se 8abe·se o. lndie o entttndeu .:. tudo. 
isto er.a erogano, del1es para fa zer outra infamia co--
m'o a passada., e nós procuras.-imos· tornar-lhes é\'. 
iraga com outro tanto. 

A's J horas da tarde parti mos-, e immediàta·-
mente se ret:idr·ao todos os-Indios-; fomos sirgando 
pela. costa ocaidenta L sempre com vento ·pela proa, 
com bastame cuidado, e pFev,en ção, até que ás 6 
J;10ras chegámos a huma estreitu ra, que fórmãu em; 
0 . rio os serras· da0 parte oriental , e hllm da ocd~ 
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dentai cl1eiôs de arvores, e. em· as margehs pedras ·; 
a este estreito ·ich-.nnámos do· Pão de As~uçé)r, pela ' 
:visinhança. ·do ser.ro deste nome. Receám01• .que nos 
bosques ,de h uma., ~outra parte, houvessem IndiQs em-
boscados para dl'exar-nos ao passarmos a .r:emos, 1> 
que executámos sem vêr. signaes de tal cousa-. Em a . 
c~sta . orient·al. ao principio da e~1trada da estreitura re~ 
f~rida deixá mos h urna .boca. Passá das ~stas . p.ontas 
de serras entr.a a costa occiàe·nral · bé;lixa_, ce.m dila-
tado ban11ado, e lagoas no interior: a or~ental se-
gue com . serras' n e. se vio nella h uma boca de ria-
cho, que corresponde á ultima-. que passá mos. antes· 
formando ilha de serro megiano, pouco depois se 
vio outra em a mesma parte, e aqui chega a fa]da 
do Pão de Assucar á margem do rio. A's 8 horas 
tQ~ámos porto em a costa occidental depois de· lia~ 
ver passádo. algumas.·bocas de pequenos riachos, que 
w-em do banhado, e lagoas inteF'iores , em frente ha..-
via terra baixa entre a margem do rio ., ·e as· fal-
~as dos serros com arvores, e palmeiras. 
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OBSER V ATIONES, 

Dle ; í Novembris. \,,.,.,rnlll'i!!!:!l!!!lll _______ """"' _________ ... 

1

,;_ Altitudo vera ac_omnino correcta stello:e singulo 
Andromeda: II'J iracb fmt; ......•••.•. 34° 14!. 241' 

Ergo iaJ itudo ]oci .•...•.•.•••...•• 21 27 4" 
~~..~~ ' -

De Thermometros e Barometros. 

A, h . {R. s 2 oras e me1a F 
{la tarde . • . • • . c·. 

1 0 28 !,·J V N I . 
88 ':i · ento ., o JOrJzonte car-

sp I regado, calor. , 
2 • I , 

r 
A's 7 da manhã. f .Y~ 116 , } · Ceo sereno vento N. 4 ' 

l S. 27 &í N.O. 

J o• é Custodio de Sá e F ar ia; 
Miguel Ciera. - ----. 
João Be11t11 Pithon, 

MmJo el Á11tonio de Flores . 
.Athana.<io Va ,·a!lda. 
Afonso Pacheco, -

Dia 26 de Novembro. 

Levando a vanguarda a partida de S. M. F. 
nos hrgámos ás 7 horas e .meia da manhã, porque 
a ~sta hora deu lugar huma grande ·[!·avoada de ven-
to, e chuv-a, gue houve pela madrugad':l, e atraves-
sámos ao la.do oriental, gue serve, de falda ao serro 
de Pao de Ass·ucar, por onde con tinuámos á, sirga 
passando prime iro huma boc<l de arroio em a parte 
occidental, e .outra gue parece ser de ilha. Todo es-
te lado he bai 'xo com al;igadi~o, e lagoas. O orien-
tal · h e ta mbem baixo com p:dmues, e logo se se-
gue hum pequeno bosque de arvores, gue se, termi-
na -em huma ·ponta de pedras solras. Acabamos a 

No't. Ultram. r: 7·" ' 52 
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travessia para o fado oriental, e seguimos sírgand'-o 
por terreno baixo c0.m m:assega. ~em arvoredo ainda 
que logo continúa com pequel?a. barranca. A.'s 8 hora's 
e tres quartos torn·ou à trovoa'dà com chuva, que 
nos ob-rigou a parar at:é ~ue ás. Iô háras e hom· quar-
tq nos torná mos a la-rgar· á vda, e remos , por ser 
o '(e"nfo mui fr·aco; e sémpre continuou a chuva. Ays 
u parou. o _ vento · totalmente,: e caminhá.mos a re-
mos : _as margens do rio de huma, e outra parte,. 
?ão barrancas pequenas limpas de arvores, passá mos 
huma ilha que se arruma ao lado occidental, e prin-
tipi:a em hum banco de arêa. Conünuão ás mesmas. 
margens com arvores, e palmares, dermo da campa-
nha., e a pouco . espaço .se vê m<fis arvoredo sobre 
llq.rna, e. outra à-arra-nca, aimda que não. mui espesso, 
as quaes erão mais altas depois~ A'' huma hora 
parárnos para· ql!le cornes.sc a gente ,. e descanças• 
se. ,. 

A's. 3 horas e meia da· tarâe, contiflU~mos á 
sirga seguii~do as 111esmas barrancas· por ambas as 
margens sem arvoredo junto do rio; porêm . para den· 
tro h.avião bosques ., e palmares: cres.cêrão as barran-
cas, e a occ;idenra !" mais que a outra. Passá mos hum 
arroio desta· parte oriental~ que se mette pela · terra 
dentro. Diminue a barranca occidental, e se segu.e: 
e.om. rnassega, e a-lgumas arvopes., !! _çlepois _com. a 
mesma alrura com declive sobre o r:io com massega 
Sf.Hn arvores. Atravessárnos a remos a esra parte, e 
voltando huma ponta encontrámos barranca maJs 
que mediana, desêle :1qui vimos duas bocas em a o-
rjental em terreno .baixo, e alagadi~o- : tor;námos por. ... 
to em elJa ás 7 horas e meia. . 



OBSER V AÇ.ÕES. 

' De T!.et'tllometros e Barometros, 

A's 2 l1oras i }Toda a manhã tormentosa1· 
· R I02I l · l da tarde. F. 6 c.am c JUo/a: a esta 10ra • 

P 7 1 v.entq L. nublado t~m,pe-
C. ·27 • lO. rado. . 

Ns 8 d . iY. a noite. ; • S . 27 

José Cmtodio de Sá e Faâa. 
· Miguel Ciera. 
'jqiío Bc11to Pithou; 

I I J 
7 

- lt1a,oel AJttonio de Flor~.t. 

Athanasio Var.anda. 
.A.Ionso Pacheo#, 

Dia 27 de Novembr~ 

A's ). horas e meia ·da manhã levando a vath 
gua:rda a partida de S. M. C. nos largámos a remos 
-da costa orientf!l, · qp€ he de bárr;:~-nca pequena sern 
bosque: em a ·oc<:idental ficot:J h uma boca , e em ll . 
oriental humfi peqt:€na i'lha :dogo a occidental he de · 
grandes paim-ares, e nella se pássou hurna 'boca que 
corresponde á -que deixá mos, ·e fórma ilha baixa 
li,mpa de arvores, em frç:me ~a costa oriental -~ 
passou '. huma boca, e seguiBdo-a se vê esta costa 
baixa , e em banhados, e a :occidental com :barranca 
pequena, e p:;~1mar. 'A's 8 hor.as sopx;ou suave o . ven-
to sul , fayora ve.J. L:4rgá mos véla:=i, porê.in .ás 9 l~b
ras scalmo,u : de!xo.u.-se em a parte .o~ó.deo.tal lwroa 

. boca, e tor.námos a sirgar, seguia a costa oriental 
com barranca mediana sem bosque, e a occidental 
l1aixa com palma.r, e arvoredo, em · o interior da 
campanha. A's I2 comámos porto em a costa oriental. 

52 * 

-~ 
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A's ~ horas e hum qua-rto da ta-rde; sahimos 
seguindo a costa orienta[ á·' sirga a qual conrinúa 
com barranca mediana , e sem arvores : a occiden-
tal he baixa com bosque, e palmares : tarnbem se. 
vio a opposta com · grandes palmares , e a occiden-
tal com arvores entre as palmeiras. Depois se deixou 
nella huma boca pequena secca, e seguindo hum ba-
nhado _achámos outra que se inclinava como -a, bus-
car a ant_ecedente, a pouca distancia se vio que ram-
bem tinha cornmunicaçâo com huma lagoa mediana, 
.e~ se segue a dita costa cõm ba~hado; Deixou-se em 
a parte oriental huma boca peguena de arroio , gue 
fórma ilha baixa de massega ·ao compridq dã mar-
gem do rio, e em a occidental que he de barranca 
mediana com arvoredo, e palmar, he. hurna lagoa 
que desagua no rio. Tomárnos porto ás 7 horas e 
meia , na opposta. 

OBSERVAÇ ÕES. 

De Thermemetro-s e Bnronu.tr111i, 

. ~ R. l OZ.J ~ ~ A's z horas da tarde, · F· &o Calma~ nublado, calor. -
c. ' 2.7p· 9-1·. . -

A's_ 8 da noite. {
Y. 113 

s. 27 ~ 7 

Jos é Ct~slodio ele Sá-e F ar in. 
M iguei' Ciera. -

Joiío Bento Pitbon. 

I. 

Mimotil A11ionio de Flores. 
Athnnnsio Var-a11cfa, 
AloiJSo Pa,Mc(J.. 
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Dia 28 de Novembro. 

Levândo a vanguarda a esquadra .. de S. M. F.; 
sahimos a remos ás 5 horas da manha seguindo a "'\ . 
costa oriental qÜe he de terreno baixo, e al~g<'~diço, 
com algumas arvores, .e palmeiras, dentro da cam-
panha: a occidental he de peguem~ barranca com ar-
voredo, e palm~r, que logo se· acaba. Depois ha . 
em parte oriental barranca mediana com bosque ain, 
da que -11ão mui espesso, que diminue com arvores, 
<:! a oppost:a he baixa de massega sem ellas, em a ' 
qual passámos hum arroio a tempo que crescia a 
oriental com a~voredo. Seguimos -a occidental que 

- logo se levanta <mm pe\!juena barranca, e em o in· ' 
terior da campanha vimos huma lagoa mediana. A' 
oriental continüa com barranca , sobre a qual se vê 1 

arvoredo espesso, e palmar; Seguimos sirgando pela, 
opposta, que já ,aqui he alagadiça, e sem arvores 
na margem do rio, e at~ muito para dentro do ter-
.r:eno. Desde este sitio. a vistámos mais perto os tr~· 
serras, que charnão os Tres Irmãos, e nos ficavão 
ao N.O., e N.O quarta N., aqui tambem achámoi 
bastantes arb_ustos de algodão, e tabaco. A barran·ca 
or_iental diminue, e fica em campo baixo, e alaga-
diço com algumas arvores apartadas humas das ou-
tras: passá mos da m.esm_a parte h uma boca de arroio 
a que dá principio huma ponta de arêa . . O lado op-' 
po~to he de barrànca pequena, e deixámos rielle hum 
arroio, que se une com a boca por onde desagua .a 
alagoa; que vimos antes formando em ella hurna 
ilha mui b;~ixa . Continúa o te)·reno desta parte baixo~ 

·. e alagadiço, e depoi-s o ~he muito mais, e não · po-
dendo .passar as embarcações por este lado por cau-
sa de hum b.a1:x:o, passá mos á opposta. Fomo-no$ 

\ . 
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emparelhando com os tres serras sobreditos que fi-
cão ao lado oecidental, os quaes são quad seme-
lhantes, e iguaes. O pimeiro está separado .dos dois, 
~ estes unidos por huma ·lomba todos cobertos cle ar-
:v.ores, e na sua falda palmares; porên:t o terreno' 
qw~ dclles fem a fenecer no rio, ·he baixo com ma! .. · 
S(lga, e proxirno a inundar-se, s:omo tarnbem a cos-

. ta ori-ental d'onde tomá mos porto ás I 2 boras .e tres, 
~uartos, defronte do ultimo serro, para que comesse; 
c: de!l,cançasse a gente. 

A's 3 horas da tarde nos largárnos á sirga se-
guindo o lado orit'lntal, que he baixo em principio; 
porêm logo se eleva alguma ccusa com arvo_res. A-
travessámos o rio para a .parte .occidemal .d'onde vi-
mos, que depois dos 3 serras se segue h uma lomba 
aita com serra· coberta de arvores, e logo hum a bo .. 
<:a de arroio, que se arrima á sya falda, a qual _tem 
1mma' ilhita no meio. SegtJe-se nesta éost'a barranca 

- }'l~quena, com massegv sem- arvores, e o mesmo em 
·a parte opposta; já desta paragem se vai vendo mais 
serr-anía ' parCJ. díante, que fica como dez legoas atàs-
lada da margem do rio. Contim'ra a mesma qualida ~ 
de _ de terreno de ambas as partes, e aca·bámos de 
passar hum banco de arêa· arrimado á parte oriental, 
e fórma ilha. 

Passámos huma boca de arroio, que só tem a-
gua· em as' crescentes em ó lado occidental, e ntío 
podendo · passar por este lado por Sli!r baixo de pou-
oa agua r~trocedernos por hum pequeno espa-ço, até 

· montar . o banco, e atravessámos á costa orienta1 
. o?de tomámos porto ás 7 horas e meia. 
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OBSERVAÇÕES. 

De Tbonnomctros, e BarO(netros. 

' - {R. 
A 's 2 da tarde. F. . c. 

1027 ! 1 . 
86 ~- Vet{to N~E. nuvens, calor. 

27 P. SI, J 

· A's. 7 horas. _e { Y. 11 í } Ceo nublado cal:ma. 
meta da manha. . S. 27 -7 ~ ' 

José Custodio ele Sá e Faria·, 
Miguel Ciera. 
J oiío Bento. P!)tholl. 

Manoel A11t011io de Floret. 
Athm~a!io Vara11da. 
Alo11SO Pacheco, 

Di.a 29 de Novembro .. 

Levãndo a partida de S. M. C. a vanguarda~ 
nos largámos da- costa nrienta.l á sirga pelas . 5 h~ 
tas é ht~m quarto da manhã, e eonrinuámos por el-
b que he de ba·rranca mediana: a occidental h e a1 
guma causa níái:s baixa, deixámos neUa lmma boca-1 

/ em ambas, as costas são 1irnpas de a-rvores. Em a o• 
dental fice)u omra- boca·, que entr~va pela ca-mpa~ 
nha, .e se divisava por ~:rmi-to ~aço· para dentro: se·' 
gtJe-se a eosta igual á ameced·enr_e, dei-xou-se n'dlál 
outra q~1e formava huma Hha com o hraço graAde -~ 
passadã va-i a co'sta baixa, e a occidental como fic·a• 
dito. A's 9 horas e· hum qt,tarto com \'en~o á bolina 
largámos velas, e· pa·ssámos a boc.a em a costa orien· 
tal que correspo!Jde á sob.red·ita que fórma~ ilha., del·' 
la sahi'! outro braçg qtJe segue pelo ba·nhado ·, pelo\ 
(jü:tl desaguão. doi's . pequenos a,rroi-os : a occidenral 
he tambem de banhado, pela quaL desaguão eutrosJ · 
dois. pequenos a:rroi-s. A- oriental segue c~m barranç~ 

·-
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. pequena_, ~ mnssega de ·banhado com a opposta. Dei..: 
xá mos ntlla hum a boca gue se julgou sabida dobra~ 
ço, que .sahia do gue formou ilha nesta costa. Em 
a oi:::cidental entra hum braço que se div ide em dois ' 
hum rio acima, e outro rio abaixo: ambas as costas . 
são baixas: em a oriental que h~ de banhado ha hu· 
ma boca, que pare-ce busca sua sahida mais acima. 

·Pouco mais ad;_ante entra outra que pareceo se per-
dia em o banhado. Estão aqui as duas costas , e a 
campanha para dentro mui baixas. A's r t horas e 
meia, que O rio Sé inclinava Íll<ÜS ao norte 'sendo o· 
vento N.E. não s'ervírão as ~vebs, .e seguimos á sir-
ga em a· costa oriental; e neste si'tio demorava o Pão 
de Assucar : ao S. 4 S.E., e o serro do meio dos 
Tres Irmãos ao S.S.E. Deixámos em a costa 'orien-
tal huma sahid.a de riacho do banha)io dito, bem 
Cjlle ainda seguia mais adiante, á h uma hora nos a-
~arrámos em esta costa , que forma v a barranca pe-
CJUena, limpa de anrores com massega . 
. .. · ' A's tres Iwras da tarde continuá mos á sirga; 
porêm logo na veg.árnos a remos; esta costa orie!Hal 
l1e de barranca mais <)!ta, gue. aguella em que co-
memos, e de massega, para dentro se deixão vêr ;;r-
voredos pequenos, e ne~ra costa S<i' deixou a sahida· 
àe hum rio, que se veio vendo todo o dia, e parecçu· 

. ser o que hontem á t:~rde entrou pela falda . do serro 
que se disse; seguindo sempre as duas costas da fór-
ma refçrida. , · -

A's 5 horas largámos as velas, e a barranca--da 
parte oriental se perdeu com hum . banhado, em a 
CJUal entravão dnos bocas, a sahida de huma se vio 
be(n que logo seguia. A's 'i horas e hum quarto ar-
riá!1lOS as veJas porque não servia o vento. A costa 
.occidental segue com barranca pequena , e rnassega : 
,.deixou-se huma boca em ella 1 e vão as duas com 

\ 
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barranca p·eguena de rnassega; ·em a oriental muita> 
a:rêa. A's 7 horas se vírãu pela proa duas lombas• 
ao N.E., e ás 7 .horas e meia parámos em a costa 
orientai, que J1e dé barranca alta, e a occidernal he 
ta mbem de barranca ; porêm ma:is ,baixa Jmrna , e ou· 
tra com massega sern .arv.ores. 

O.BSER V A TIONES. 

Die 29 · Novembris. 

Alt!tudo visa ac incÓrrecta >tellre óngulo Andro· 
med:e Mirath per ·sextantem fuit • .• . . ~ . .••• !4" 4S1 21í" 

Q~•are loci !atitudo .• , •• . . • ••.• -·- •• • < 20 S j 47 

.if).e 'T hermomett·os , e B·aromett:os. 

r R. 
· -Ns 2 horas da tarde.-< F. 

l c. 
( 

1\.'s 7 da manhã. -< Y. 'l S. 

to27 cl ) -. 
8 7 ? VentD N.. nuvens calor. 

27P·.7'·ij 

l 1 <> '-Vento N. 4 N;E. nuvens. 
27 7 - f 

• ]o1d Cu~odi'(} de Sá e Faria. Manoe1 Antonio de Fl-ITres. 
At!tnnasio Val'anda. M .iguel Ciera. 

J oiJ.o Bmto Pitho,il, Alonso Pnc!teco, 

' · Di-a 30 de Novembro. 

Nos 1argámos ás ) horas e meia da tnanhã, 
ll'vanâo a parrtda de S. M. F. a vanguarda, da cos-· 
ta oriental que he de pequt:>na batranta: à occiden-
tai baixa, e alagadiça, e as duas com massega lim-
pêls de arvores; porém log9 se ~leva ao lado occiden~ · 

· ta l em pequena barrans,á. Passámos huma boca e1n 
Not. Ultram. V. 7t 53 
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es~e mesm0 lado que tenni'na a ilha antecedente, e" 
depois. se segue terreno baixo: em a oriental ha a 
mesma bar·ran:ea com alguns pequenos arbustos em 
cima. Passámos huma. boea. em a parte occidental que· 
parfce vir de terra dentro; entre a dita boca, e Oi 
braço, que seguimos, ha t~rreno baixo, -ç alagadiço,. 
e sempre continüa· a mesma barrarrca da parte orien· 
ral que vimos, e era de terreno duro que p<1rece pe-
dra, e se termina com dediv.e sobre o rio, e aqui. 
Farárnos ás 1 r horas e meia,_ p~ua dizer missa, e co--
mer a gente. · - . 

A's 2 hwas da tarde r.~os lar.gá>mos á ve1a pela 
H;le~hania do riQ,: ambas as CQS,té)S são COrnO se tem 
dito·;. p-0rêtn 1ogo a. da parte Oficntat' se segue baixa,, 
e alagadiça de massega seínelhánte ao Qpposto, tor-
nou a crescer a barranca da parte oriental, e a dimi--
nuir pouco depois ficando. ~m terreno baixo e aJa ... 
gad·içei. Passirnos. dua-s bocas desta parte, que pa-re-
cem Cle arroios, e a costa occi-denral cresce á pequena· 
b,arra.nca: encontrárnos h uma irha alagadiça que di--
'{id~. o. rio em dois braços, toKnámos o d.a par~e oc--
çidental, Cjl1.\! he maior sc;>guindo-lh.:e pequena barran-
ca por ambas as <::osta5 fi.rmes,. e hum e outro lado 
da il-ha. Encon~rárnos outra denllr:o, cl.estle braço, qLJ.e-
tambem o dividia. em eutros dois, fizemos caminho· 
por entre ~s duas ilhas por ser. este p braçq maior. 
Esta segunda ilna tambem he alagadiça, e. baixa •. 
Acabámos de passar a pri"meira-, e l:ogo vimos hum~ 
boca em a costa oriental , GJUC pa-rece hir juntar-se 
~?1~ a qúe passámos a-mes em el.la. Ei:n a occidental 

- çonrJn.úa a segu.ncia ilha baixa ~ alaga.diça, e o ter.: 
z:en_q que- se segue em a, orientaL depois da dita bo-
~a- he quasi baixo, e se· alaga. Acabámos de passar 
q_ segunda ilha, e s.egHem ambas as costas com pe-. 
q_u~na q_a~ranc~ de massega ,_ e logo hc o terrenO: 
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mais baixo da parte oriental. O da occidental var 
com a]guns arvoredos., e palmares, crescendo até 
formar mediana barra!Jca com grande palmar , o da 
'oriental contimía mui baixo; por.êtn depois se eleva 
em pegu·ena barranca c0m algumás arvores. 
· Avri.án1os as vdas. pGt'Cjue não ser vi:o o vento; 
e seguim0s. pur . es'ta costa a remos. Passá mos poli 
d-efronte de .duas bocas em a pane occideJJtal, lnrm::t 
rl·e 'arroio, qt>Ie entra pela terra firme, e otlftfa güe 
parece fórma il ·ha. Passámbs outra em a mesma pane 
bastantemente 1arga, na qual, seguf.ldo nos pa~re·ceo, 
acaba a d-it.a ilha, e púnc.ipia otltt'a ma•ior, arm!Yas -s{i;CJ 
de terreno baixo, e alagadiçG; porém para dentf(l)! ha 

· gFa·ndes pa lma.res. Fom0s conrinoando peLr oriemal dé 
barranca pequena, c para d.entro da margem do ri:o vi·-
mos comó que seguia liut~ arroio l.argo, que sGt!l.Je-
mbs era lagoa, porque não ac.hámos a sua sahidá ao 
rio: ponco mais a.diant,g cncontrámos clepo.is em a mês-
ma pane ()Utro arroio que ~nt.ra pela· terra de'Atro r 
e ás- 6 horas e tres q.uartos tomámos porto. 

D~ Thermome.tros ·e Bal'om~tros. 

:A' 1 · hora e tres 
quartos da tarde, -

A's 8 ela noite. 

~
R. 
F. 
c. 

. . 

102í ~\T ('o 
8 · ento "'· • suave·, nu- ' 
p 6

3 
1 2 v.:ns-, calor.. 

27 • ·-r ' \ 

I J I 
{

Y. 
s.. 27 ,. }ceo'-daro ,, calma. 

5 3 -

José' Cwtodio 'de Sá e F~I'Ía • 
. M igud Cicz:à, 

Mmwel' Antonio de Flõres. 
AthallalÍo 'Va ramltz • 

. joiío Beato P.!Jthon , .A /vos o Pacheco. 

53 * 



-42'0- -

Dia I de Dezembro •. 

Levando.· a partida de S. M. C. a vanguarda: 
nos largárnos da costa oriental :k 'i h0ras e hum 
quarto da rnan·hã, e á vela, porque o ventQ ain~a 
que pouco ·era fa vo.raveJ.. Deixárã·o-se em á parte o-
rienta:!- do rio duas ilhas, ou ba.nc:os alagadiços; a 
occidenta.l he baixa de massega ~ a opposra que segué 
oesde onde estavamos. amarrado" detraz dos- ditos 
bancos, he .de pequena barranca com ~lgumas arvo-· 

- :res, e . palmeiras: dei.xou-se e.m a costa occidental 
burna boca,. que tinha. comrnunicação com a que fi-
ca d.ita honrem á taiâe formava duas ilha·s, e conti-
nÍ!a ainda Q braço a for.mali terceira, cuja- sabida. se· 
vio logo.: segue est;1 costa baixa, e de massega, e a 
orie.nta-1 já sem Ín;terp0si~ão_ de banhados, alguma 
causa. ma.is alta CCI!l1 arvores e palmeir.as .. A's 7 ho-

-ras e· meia seguimos á sir.ga com cal má , em. a -costa 
oriental que he-de banranca mediana , e Limpa de ar-
vores-: a opposra -1íe baixa com massega. Em a o-
riental' se perd·eu a barranca· med'iana , e· ficou baixa·, 
e nella se pa.ssmt· hum-a boca de uiacho, e a ocóden--
tal cobrou a·ltura, mediana, atravessámos- à,eUa- conti .. 
nuando. á sirga. Depois se passou- em a mesma· 1m,.. 
ma boca d·e hum braço, que fa~ia Hha baixa sem ar-.. 
voredo. A costa· oriental lle baixa , e· limpa de ar-
vores, navegámos ent:re ella. , e a- costa-. da· ilcha· ,. pe-
Io braço· maior ate ás n horas e hum quarto, gue· 
tomámos porto eni a. parte oriemal, . que era de. -me· 
diana barra.nca límpa de arvores~ 

A's 3 horas da· tarde nos largámos-· a remos da; 
dita. costa, q:ue: continúa como, fi~a dito, ent-rava: 
nella h uma_ boca que dentro se di.vidia em duas. Eh11 
a pa:rte occid~?ntal rema-ra a, il:ba defr.ente. desta boca;, 
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porêm segue o hraço interior como- a fm•mar outra·; 
continuámos á sirga pela costa (}riental , q.ue he b-ai· 
xa , e de massega. A occi-dental tem em o banhado 
da segun:da ilha huma lagoa, e a terra firme que vai 
detraz della tem grandes palmares, e arvoredos: a 
oriental . torna a cobrar mediana barranca com gran-
des palmares:. atravessámos par.a a parte occidental 
que era alguma co usa mais a !.ta , e seguia detraz.- _o 
riacho que fica dito: virão-se nesta parte duas la-
goas pequenas,- e ambas as C@>stas são de espessos 
pGlmares. A's 6 horas e rneia largámos velas com 
pouco vento, e ás 7 horas e meia, t'ornámos potitO 
em a costa occidental, que segue com barranca me,.. 
cliana e mas~ega ... 

O,BSERVAÇ,ÕES •. 

De Th.ermometro c. Barometr{); 

A' 1 nora · ~ i da ~R:.. 
d F. . ta_r e • • • • • • . C; 

10'1:-7 ~ 1' · 8 t Ca-lma-, nu-vens 7 calor. 
2.7.P~ 6,1.. · . 

A 's 6 da manhã: {i· N)· } 
27,P. 6J. ~ - ~eo entre nuvens-; 

José Custodio de Sá e Faria.: Manoel' Antonio de Flór.cs._ 
A·t.fwnasia Vnrancia •. M ·iguel Ciera. 

Joií.o Bc~to Python. Alonso. Pacheco, . 

Dia z de Dez-embro •. 

Sa-himos· á vela, , e a remos, ás-4 'Jwras- e tre~
quart-os da manhã , Ievando a vanguarda a partid{t 
cl.e S •. M .. F .. , o '\lento ainda q)-1€ era fayo.rav.el sopr.a,.. 
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va mais suave.: seguimos ·o lado occidental que con·. 
tinua.va cüfn a mesma mediana barranca, com que 
se acabm1 o dia ~ntec.edente , e con1 poucas arvor~s : 
o. opposto he de terreno baixo, e alagadiço. Sobre a 
f>ar.ra-n~a occiden.tal se vio palmar, a qual dirnimlio 
drepois Ficand0 terreno b:a ixo, .e alagadiço, aqui en-
Q:Ontrámos .huma i1Ji1a , qu.<i! se· anwma muito á costa 
l>rienM}, .rt s~guimos o bra~o occidenta.l deix<l'ndo ao 
mesmo .. tempQ em· agne!la Farte huma; boca como de 
enseada- qlJie ~entro tem dwas, huma para baixo, ou-
fr:a para eima, e.s.ta que- ~M princiJDio. a alguma· ill~a, 

_ e agueHa -gue ~ermina outra. ,Da gira bo.ca para -dian· 
t~ seg-!:le: te.Preno. b.ai·xo ãinda que l:og0 se deva em pe-
que·na barranca, glle l1e de hurúa pequem ilha qwe · 
fica deste lado. Passámos a boca aue com effcito fór-. I 

l;lla ilha com a antecedente, seguindo-se terreno bai-
)llO, e alagadiço cotl'l m.·a'SS'eg·a·, em ·a qual h8via hu· 
~a boca que parece dava principio a outra ilha. Da 
parte ori~ntal segue pequena barranca por onde sir-
gámos, e logo se elevou em media-na, com declive 
sqb11e Q ri,q,,_ deJrente da quaJ .ha dúas bocas. Em o la-
cio oriental para dentro se'vio bmna, lagoa sem com-
municação com o rio em terreno de ma~sega, e al-
gumas palmas. Depois vime.% h uma bo.ca de auoio ,, 
que se perde em a part'e occidental. A's 10 horas 
e tres quartos, parámos por causa do vento que era 
pela. pnoa. · 

· A's 3 .l10ras da t:>.r-d e nos largámos a re rn o• com 
bastante vento pela proa, o que nos embaraçou mt~ i
to para montar 1JUma ponta de ·aréa em· a costa o-
riental, cujo ter.re.no- he lbai.xo c0m arvores, e pal-
mei.ras: passámos huma boca em a occidental, que 
!"e vai ajuntar com a ulti-m3 que fiéa dita, dentro da 
qual ha outra, gue parece fórma out~a ilha interpon-

- do::se ter.reno bai~o, e limpo de a~<vores. Segui.moSJ 
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á sirga p~la mesína barranca oriental, qu@ continúa 
com palrnar. Atravessámos a remos ao lado occi--
denral passando huma ponta em ó mesmo, da qual 
se segue r-;.ot: diante barranca pequena de rnassega, e 
sem arvores. Defronte della acabà a bàrranca orien-
tal, a que se segLJio terr~no b~ixo 1 e alagadiço 1 no 
qual se vio -h uma ltagoa pequena, e para dentro hum 
riacho que desagua nella. Em b interior da campa-

. nha ha espessos palmares. Continuámos a b:H'tanca 
ocdde_!ltal,. a remos ; e depois atravessámos para a 
oriental cujo terreno se eleva algu.ma causa, porêm 
todo he de massega, e se .levanta formando huma 
ponta. Depois passá mos h uma -boca de arroio desta 
pane, e mails adiÍéPJll'te outra mais-estreita. A's 7 hoe 
rase tres quart-os, tomámos porto' nesta costa em hu~' 
ma ponta de terra fica-ndo da oc<:>idental hu.ma la':· 
goa. 
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OBSERVA TIONES. 

Ad~d~clinationtm acus 1111:gtJetic.e 'iniJCtJietJáam •. 

Sole ad alt itud inem veram •• • •••.•••• : : z• 
.Angulus intra e jus centwm et austrum magnet furt 's 2 · 
AuO'eatur iste angulus ob correcta enstrurtl • • • • 5 
A~plitudo occjdui solis observationis ternpore fuit , 22 
!taque declinatío ad orientt!m . . • . • • . • • • 9 

De Thermometros .e Baromettor • 

201 19'; 
9 o 

10 o 
p o 
50 . o 

. rR. 1027 ., 
A' I hora e meia<( F. g7 t >-Yento N. nuvens,- calor. 

da tarde .•• • . L C. 27 p, 71.) 

'A's 7. e meia· da mu-{ Y. li I '- }ceo ~ereno' v~llto N. ' 
nha. • . . • • • . S. 27 _ 6 ~ 

Jose Custodio de S á e Farin , 
Miguel Cicra. 

João Bwto PJthon. 

M a11oel Anto11io de F /orei. 
Athanasio V arandlf. 
Alou.<o Pacheco. 

Dia 3 de Dezembro. 

Levando a partida de S. M. C., a vanguarda sa-
.h imos da costa ·.oriental a remos ás ) horas da ma-
nhã; he baixa~ e de massega : a occidemal he de 
mediàna barranca limpa de arvoredo. A' sirga con-
tinuámos pela pane oriental, e a pouco e!!paço ..arra-
vessámos para a occidental a remos~ A mediana bar-
ranca que trazia esta costa se perde aq!li , . e fica em 
terra baixa, e alagadiça-: virão-se em ella duas la -
goas, huma se fez noravel porg~e se v'írão em ella 
muitos Jacares ou Caymanes • . Seguia-se a dita costa 

- com mediana barranca. sem arvoredo; e a oriental do 
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me'smo, modo com pàlmar. A's 9 no·ras largámos ve .. 
las deixa.ndo á P.arte oriental. hum.a boca, que cor 
responde á ultimà que passámos honteJ!l: a occiden~ 
tçl va i dimin.uindo, e em o interior com palmas: a 
opposta segue tambem com barranca pequena , po· 
rêm limpa, achámos huma ilha baixa, 'yue dividia 
o rio em ,dois braços, tomámos o occidcntal por 
.maior; cuja costa co!1[inúa como fic::J dito. Depoi·s 
·Se perdeu a barránca nesta parte COm hum ban·hado 
grande, e neste entrava huma boca qu e formava la· 
.goa, e outro braço que costeava por elle. Em a 
oriental se deixou a sah ida do braco, oue forma-

• J 1 
va a ilha ·, e segue esta costa com barranca que 
diminue , e Jogo sobe a mediana ) c ·sobre · ella 
palmares · e arvore>dos a occidentFtl vai baixa , e · 
_n_o , fim 'do banhado grande , se vêm palmares • 
.Perdeo-se a barranca oriental· com terra baixa , 
em a qual entrava huma boca qu <; formava ilha. A 
occideqral se eleva pouco, e as ciuas barrancas prin-
cipaes . vão mui retiradas para dentro. Depois cobra 
a costa oriental mais altura: a occid ental era de ba-
n.hado, e depois de barranca media na limpa de ar-
vorés·. A orienrál he quasi da .mesma maneira: dei-
xá rnos huma boca nestJ costa , - e outra em a oppos-
ta: seguem as duas baixas, a occidental mais que a 
outra: pasdmos na costa occidenral hum bra~o guc 
fórma ilha bai xa . Passada esta· entra huma boca que 
se estre.i ta entre arvoredo ~ e parece que vem de ter-
ra dentro. A parte orie ntal he de pequena barranca, 
e ·em o interior ha palmares. D t·ixou-se nella ou tra 
boai, e em a occid ental outr3 ilha . Passsda esta, se-
gue a ditJ costa com mediana b;;rranca ' ·e massegal; 
e para dentro bo~que . A oriental hc de pequena bar-
ranca sem arvores, e vai diminuindo co m massega: 
conrínuou a opposra com barranca mais peguena, c 

Not . Ultrarn . V.. 7·0 

5'± 
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e'm o int~rior trahnar : depois I1e mu·i -habm ·co-m bã-
nhado, ·c .nelle se .deixou ·h uma pe-que:na boe~. - A .om 
l'ierítal ·prosegu.e ·-com mediana b,-ar!f.anca, e afgluonas 
arvores , e a opposta he húxa com bosque , e . pa.I· 
ma•'r pa:ra .demro , a cniental continúa baixa ' cow 
t.nassega. Achámos h uma ilha que di v' i dia o r.io ·em 
dojs br-!lços, o qHe ef>1trava pela · parte. oriental era 
menor. O oc;cident.:a·l qtie tomárnos. tem a costa orien-
t-al ba-ixa' e a occidental he dé bárranca mediana· 
eom) bosque, e pa!.rnar espesso. A parte 'Oriental se-
gue com pouca altura; porém com espessura~ de ar-
v.ores delgadas: dépois se deixou nella lmm bra~o 
que pareceo ' corresponâia ao ultimo que se diss·e, e· 
d~Ue seguia outro gue formava ilha : est-a costa con-
t~nl:Ía com pouca alrúr.a·, e em o interior · tem pa-1-
n:íart, e bosque, como efn a opposta que já he aqui 
de ban1hado e massega : logo 'cresce nella o banlra-
clo, e a oriental segue com palmar espesso. Deixá..:. 
mos em a terra bai-xa da.cccidema·J huma boca que 
seguia ' e pareceu terminar-se em a barmnca ' e se 
segue esta costa baixa ·éom massega, e arvoredo·, a 
oriental conrimía como fita dit·o. De?de as 9. da fila-
n'hâ alé ás 5 da tar.de, foi o vento favoravel uo sul: 
.hem fresco, e ainda que continuou com menos fo·rça, ' 
a esta hora nos não servia, porque o rio tinha a sua 
flí rec~ao ·de modo que nos era escas~o ~ e assim ·se-
guimos á sirga em huma ponta de arêa em a costa 
occidental, · e logo ·ac-há-mas h uma boca nesra pane " 
que ·parece· corresponder á ultima que fic-a mencio.na-
àa, a qual atravessámos a remes, e seguim0s pela 
costa de terra -firme desta mesma pane , onde pará-
mos ás 7 horas da noite • 

. ·' 
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OESER V AÇÕES. 

D.: The1·mometros, e Barometros, 

(R: 102l I 
A, --41 t d J F ~ \.Vento S. nuvens, tem· 
,.. s .:t-wa ar e • • • • .,l_ c' p 7 9, )r pera do. 

' • 2] • 9. 

A' 6 d ( Y. 1 1 S tc~::o nubl~do vento S..S. s . a mesma • • • .<, S' 8 rE c L. • z 7 J . e 'orte. 

José Castodio de SJ e F ari•· 
!Vf igael Ctert~~ 

} cão Beato P!Jtholz. 

Manoel AntMÍo de IFlorer, 
Athnnaúo Vat'fll:da. 
Alonso Pacilecq, 

Dia 4 de Dez-embro. 

A'-s ) horas da m:anhá sahimos levando a va.n-
guarda a esquadra de S. M. F., e á sirga pminhá_. 
mos C<'>steando o lado oriental: o occidental· he de 
medi~na barranca com bosque, e palmar: l'ogo passá-
mos a boca de hum arroio, que ficava da parte 
oriental, CtJja costa he de pequena barranca de mas-
sega limpa de arvores, ás 6 horas e meia, demos' 
á vela com vento sul, e passá mos omro arroio em a 
parte occidental , continuando em esta costa a mes-: 
ma barr?.nca com espesso palmar, a qual diminuio· 
depois ficando em terre-no baixo com palmar, e bos-
que. A pequem barranca orieiJtal continúa com mas-
sega, e algumas arvores. Tornou a crescer a oppos· 
ta , e ao mesmo tempo passámos em a oriental a· 
boca de hum arroic, e depois outra em a mesma 
pane, gue parece fórma ilha, e he banco de arêa: a 
b:lrranca ele terra firme daquella parte segue com 
mais arvoredo. Passámos outra boca gue termina a 

51 * 
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Sita ilha . ou banco, a qual se segue em a có'sta ·do 
mesmo lado barrancm ·pequena com massega , e pou-
cas arvores ainqa que logo tem palmares. Da pane 
occidental ba' terreno· baíxo com palmar espesso ao 

. comprim~nt.o da cost,a ; porêm a pouc? esp.aço . se 
perde · de vlsta ~ entramos pelo braço on.enrd .que I1e 
1naior de dois ; que f6'rmão huma ilha que está em a 
mediania do rio. Continúa a barranca oriental com 
dilatados pàlniares > e o terreno da Hb? .he baixo de 
.massega. Virâo-se algumas arvores , em a ilha que 
acabá mos de ·passa r; seguindo.:-se depois terreno ·bai-
xo com poucas, e. pequenas. Diminuio a .barranca 
oriental, e fiwu tena baixa,. em a qual ·se vê hurna 
pequena elevaçã(} de 1terra com sea a.rvoredo , que 
fórma a figma de huma p.onta deHle a qual segui-
mos a remos. A b:uranca occidental he mediana .de 
massega com palmar. A''s 1:0 horas tor,n(Ju a ~ervi~t 
Q vento,. e segu.indo batranca pequena da p~ rte orien-
tal CQm ·arvoredo., h ia a opposta com· grandes , e. 
continuados palmares. Depois diminuem a.mbas com 
.arv01;~do, ç deixámos. duas bocas pouco distantes lru-
ma da qut.ra ,. do. Ia.do occidental que parece forma-
vao i!'hÇJs de .-terr-ellOS baixos ,. ·e alagad-iços. Et:n a, 
~osta oriental ha barr.anca med.iana. Ao m€smo tl2m-
po· p.a.ssám.os ·a bÓc:a que termina a .üh.a da parte 
occideJJtal,. que temos di to,. e seg,ue esta costa, cGnl 
b<)rranq.~ m~cli.a1;1a. Logo foi o te.rretJ.o baixo de mas .. 
s,ega, e á.s 1~ vimos hu,ns serr0s ao N.E. quarta N .. ,, 
e hum fumo que se lc\r: antav.a longe aq N.N.E. De;~ 
pois encontrámos h uma pequena ilha, ~ue divi,àia, o .. 
rio em dois braços , seguimos. o occidental por-
maior~ Dentr.o do oriental 'havia huma boca de rio~ 
'j.ue parecia vir de terra dentm. A ilha he b;üxa, e·. 
principia em hum banco _de arêa, e ambas as co&tas 
.s.ão. de pequenas barrauca.s. 
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,r 7 Em \1 occidental ' vi,mos- h).lma lagoa, e variaS" 
arroios: por ' dentro ~ da· campanha, ·e junto da lagoa 
andá-va· ·pastando ··huni·a· tropa ·de .ca vallos: logo ha 
hum .a·rroio -·~m a 'm·esnia parte , e ·d~pGis outro em 
a opposta ~: segue !:esta tom_ t~rreno . alãgadi~o '· . e lo~l 
ge- peqüena f barranca;· Derx<rmos em a occ1dental 
outra boca :d·e· arroio~ , ; e depeis. outro em a~ oppos-
ta , que suppomos s~ vai unir . á ultima desta parte, e 
a diante segue barranca. Encontrâmos tres bocas; 
entrámos pela mais -oécídental ,~·que o era do braço · 
maior: a do meio p.arccia formar, ilha baixa. A b<tr-: 
ranca occidental he mediana: depois achámos hum 
banco de arêa, que fórrna ilha no m'eÍ'o ~o rio, ,o 
qual pa~sámos, e guiou ou.rro mais ,pequeno ao la-
dg occidentat. Passái:nos "outra boca do lado orien-, 
tal, ·que pareceo . se . hia . unir. co~ a do meio das 3. 
sobreditas, e . 'para diante ainda- que pouco se segue 
pequena barranca , e da parte occidenral baixa sem 
a.rvores. Encontrámos CJUatro bocas 'que se oppóem 
á mediania do rio, e que pa-receo forrnavao . ilhas,. 

1 seguimos a do braço mais ocódental por maior, 
dentro deite passámos ~ogó hum ·arroio em a sua · 
costa occidental. Depois em a orientar deixámos 
Jmma · boca, g11e parece teFmina as illras ·amcice-
d.entes , e outra boca dentrD desta que segHe pa- · 
ra çima, e em o terreno occidental outra , .. o gpal 
he de pegueoa barranca, e poucas_arvores. A op-
pósta l1e ba·ixa, e al:agadiça, e para denrro tem ar.-
vorcdo. Passámos outra boca da parte oriental, qu.e 
parece ser onde termina a primeira das quatro que 
dissemos, e ficava · tamliYem . da parte oriental. Se:. 
guc-se em eUa ba.rranca mediana, e depois peque-· 
na- com arvoredO>. Deix-ámos a .boca de hum arroio 
da parte occidental, gue tambem se va·i aju-ntar-
com. a boca do ultimo que dissemos a cima, fica:-· 

o 
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. "a· ,desta parté ; e ·seguem ·á~ duas ~ósta·s de terreno 
'!i>aixo, e alagadiço, ·e..logo r.c .fiO.s occidental,de QGtt(al}· 
'f a. Em .a opp.o.sta ·pns;;á rnos,.h lllflla . b0ca de arrqiQ ~ ~ 
Çepois mura , gú.e se e.em~esponde: com e)la.. O ter.-re-
n0 cle ambaslas partes, he de pequena barranca CQnt 
alg,uma.s arvores, e· passfl.da :J . s0bredita .boca tomá .. 
mos , peno, em a• c-c>st:ai ·orümt-al á_s, -6. lwrá•S ~ meia • 

. 
' OBSERVA, TJ.ONES.; 

>< . . r r - l Die ' 4 Decem_b~ is.' . f 

: 

Altitu.do yera capitis Andromed~~: Alpheratz. .. 420 1 21 46'' 
'Extr<!!ll:C jn alá Pegasi AJgenib •••••• , . , 56 7- •26 
Prima · dat• latitudinem loci. ...... . . . . 20 j 46 

I ~ectrncla •. . ·~ . . . . . . . . . '· .. . . . 20 4 16 

' -

I De Thermamctros , e JJar~metros. 

. . ~ R. 00~ rV S .. bl d . A ' 1 hora e t F · ento . flJO, nu a o, tem-
da tarde ••• • ' 77 d C P 1 pera o, 

• 27 • 10 . -

, A's 7' da tare:le. { Y. H 7 } Ceo sereno, vento S.SE. sua-
S. 27P. í <)I. ;.e. ' 

José Cust'odio de Sá e Faria. 
Miguel €iera. 

Manoel Anto11io de Flores. 
Athanar.io VIJI'tllláa: 

f aíío Bento Pylbon. Alimso Pachuo, 

Dia ) de Dezembro. 

Levando a pa-rtida de S. M. C. a vanguarda , 
sahirn.os da costa oriental ás ) horas da manhã a 
remos, e 'ontinuámos por. ell.a, que he de barran.ca 

j 
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rnedia_na ct'<'>m ar:vored'o. · Em· a .occdd-ent:àl se )deixou 
Jmrna ~ b0Gll•-que -entrava- a. hu.rna: htg.oa) e pm1co ·de- . 
. pois -óútr'..1 qqe hia a <formar !lha, ;a sua costa se-
guia c?m p€-guena :bãtir.anc~ , e-algam-as arvores: A's 
7' larga nl0S- vela1s-, e. se .de1xou . em a if>a-rte ocotden_-
tal a --sahícla da ·ilha sobred-ita , cônéinu:ámos esta cos· 
ta -deiJois baixa, ·e •em o 'inrerior arvoredo. A oríerHal 
segúe sem" differença~ · JP'assámos· .em .a parte opposra , 
fii.Jmá hOGa, '·~Üe .. se'Iâividia Mel'ltPO etn 'dors pequen'às 
braços, alêm desta s~ - dei:reú· ôutra .em a .tnesrpa 
t~sta: era esta de penéa altura com_ ar.vor'edo. A •o• 
rieinal seguia baixa , · e áclla se qeixávão diuàs- 'bo..; 
c as, h uma , forma-v-a ilha ; e olitr'a se interna v à ; ·se-
guia a •costa com 'barranca medi'Gna , e t.nâssega,. a 
occiden-ial he mai-s _baixa, e de banhado t ddixou-se 
nella hum banco no qual éfl'rra·va 'húma boca. A eos-
ta oriental prosegue tom· har·ra-nca pequena , e arvo-
res·;' ~eixou-se ·neiTa ·hum a boca , que se comi:nunica· 
eom a ouva que se disse forirrá-va ilha~ a occiàental' . 
he~baixa com bt>sque de· pequenas arvores. Ficou .. em 
a oriental outra boca '; que forma v·a pontá 'baixa de 
aréa ' ' e: era 'sahtãa (fás 'duas antecedentes' seguindO' 
a-qui -a costa ·com bán'hado. A opposta era- de pequ·e·' 
na barrancà' com· arvores : deixou-se nella lnirna bo-' 
ca €Sfreita, e ao orremtaf Imma ilha baixa, 'prm~t~e 
depois esta costa baixa com: matas. .A. occidental · he 
quas-i o mesmo, e tem huma boca estreita; porém 
logo cobrão amba-s. pou-ca· altt:ml' com arvoredo. 'Pas-· 
sámos ht:Jma boca em a parte occidenta'f que va-i . a 
formar ilha, a barranca orientai cresce com bosque, 
e se perdeu depoiG com a fald a de htlm serro com-' 
prido coberto de arvoredo espe&so, gue cori·e 2n an· 
dar da costa. Em a pane occidentar sahio a boca ,. 

· que corresponde á pl't i ma que se disse, pela fa1àa 
da ponta de outro seno coberto de bosq~e separado 
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desta • que faz · ponta }ha. o.u r-ro . mais, peq~1S:!W tambem 
.p.q~oado de a.~;..v ores.j. Estes, s~rrps ,ÓJ! huma ., e outr.a 
p:a rt~ v Jórm â@ estreito ,;,en-... :0 .ri0 :no.,q.u_al 1sond.ámos-1 
e hav·ia ,I)·. pé.s , (~e rei) de :agtl'! c..~m fu~do1 deh.9rro_; ç 
nas .margeBs hav1a · pedras~ chamarpos _a· es~e; estrS:lto 
de S. Fra·nçisêo, Xa·vier. J I>epói~ delle.fid_o As. :Cçstas 
çom , ba t:.I~ancas . peqtJefla~ Jiú: pa:S: d~ arv_ores ,: ~ por;êm 
em, o .interipr_. por . hmp·a .) '.e ,Õuti:a par_f.~ &e 9~-~copren~ 
~~rra!J1hs, er: daq-u.i se ~j 11is á'rãoJumo.s pão muj:tq ~onl. 
g~~,~G~bra .a:sosta.. ocq_!s;lçn t·ªl boSflJler, ~ _em ~ p_n~n· 
taJ ha hUHl .pt:qu.~no sobre r, h-9;~ s_çr.rinho não ll1UÍtO 
alto, -qu§ se' !:l'Vanç:aya á m~rgelJl:,do rio,; outro~ _l1ois 
fiça v,ãp ~.rr1 a orpost;t ,, çujas fald.,as costeá mos,,: e de· 
pois .. entrou hum baphado. Segu~-se t~rra baixa co~m 
~~v'o!;ç:dq~ l)~ixániQ~ J(9 _or!~nte; huma boca .de lagoa. 
Logo;_ s~.gl! ,em .as co_stas .baixas .de massega, ·Ç alg !l.-
mas arvores •. Em a occidental se levantou •hum ·fumo 

-perto .da margem : · · ~ nella r dcixá;~~os du~s lag~<ÍJ~s pç· 
. quenas: a oriental çoB,tim1a. ç9m .P.osg.l1e, e n~lla s.~ 

deixou hum · riacho. Agui vã9 as ,costa~ :ifi co~ pe-
quenas parrancas, é p~u.cas arvores~ Dy.ixp u- ,s,e j1uma 
boca erp a oriemaJ ., em a ponJ.~ ·,de· hum 1 banco de 
~rêa, segue ~sta cost() Ç?m pou_ca, al_çu r,a ., ,e posgue, 
passou-se nella. huma ~ boca, e huma pequena ilha. 
A occide~~ l continúa corp peg~ena ba rranca~ li-11,1P-a 
de .arvores. Achou-se hurpa ilha no rio, tomá mos o 
braço oriental gue a for,.mava por ser o _maior. Esta 
CO?ta J!e _com9 fica _dit ~ ;, ~ <?pposta _sm a ilh~ o me~·. 
mo, e em a terra firme banhado. Passámos a outr~ 
boca da· ilha , e seguia a occidental baixa de arêa~ , 
e limpa; ,porêm para ,dentro tem bosgue. Acabou-se 
o que havia sobre a,, mediana barranca oriental~ e sl\'· 
guio com a mesma altur:~, limpa, e nella totm\mos 
porto á ~ 7 horas e mei;i . 
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OESERV A TIONES. 

Die 5 becembris. 

"" .. -- .. ·-··· 
.Altitude vera Mirach fuit . . . 
· Aldebaran , . . . . .. .. . . 
Pd!:na dat latitudinem loci_. . . . .. . 

· .Secunda. ' . . . .. '. . ' • . 

· ·Pr:eterea _0 ·_ad altitudinem veram •• ~ - ••• 
übservat us est arcus inter e jus centní et Aus-

tní magneticú , • • • , -· • 
Augeatur eb cerrectíenem ins'trumenti .• 
AmplitUde (!) eccidua ad observationis 

' 
tem-

H o 

54 
19 
19· 

/ 

p 

5 

pus • • • • • • • • • 2l 
Ergo declinatie ad OrietHem . .. • • • • 9 

p' J g ,, 

lO J9 
50 n 
49 sz 

14 I) . 

6 
(0 

ss 
49 ·, 

o 
o 

o 
o 
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Not. Ultrt71n. V. 7·0 65 
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Noctu hoc ipso in loco cum-.Telescop-io zs 
palrruuum observata -est itnmersio -prim~ sa.· 
teUitis Jovis norol in.d ••. · ••••••••• 

Solis adventum ad'·mercidi.anum par a:quales al-
titud-ines difioit'e mihime concessum fuit; 
statim ergo pos.t observationem sequentes 
ste.Jlarum altitud'.tn.e.s ·capt:r- sunt c.orrigendx . 
ab hoc 1t:rrore imtrumenti. s' L0.11 subtrah. 
ac 1refr.act iene •. • • .• •. • • • ~ • • ~ •. 

Altitud~. ,Rigd ~ : ~ ; ••••• ,3 &' .,4.11 f 
· SyrH ..•. ••. •. ••• 52·. 1

·21> · 

Pro~:.yon is; • • • • • • • s·&. 3-2: 

Calculo, inito ad stellam Riget ollst-rvatiCm·Ís 
tempere horologium .af1te.cedebat temp •. V •• 

Quare imrners·io observata. fu it te111p. V • • 
, Ergo. meridianus loci a· Pari~ino secundurn. 

~phemerid. de la. .Caille. cl iffe.~~t •. ·• • , , • ~ •. 

! 
IiJe T he.rmometP.as , , e. Banollf.e.tJ·os •. 

3~ 4 1 9' 
3. 45 4.2: 
3 s,o 3 9 

Q J- 5'4· 
l) . . ' 3·1 · 12 

•. . ~Ri ·I.02'J, ti . . · -A 1· hora-. e: me1a, F. 6 2 y ento S.,. a- athmos.fera su--
da. tarde, ·c .. n.7. j1 Ja•,. pouco calor-. 

• Z.7.i" ·1:0 • 

A's. 4 da manhã. J Y.. 1<14 ,' l Ceo. entre.- nwvens ,. vento 
1 S. 27 1:0, • fS. 4, S.O. ,. suave, 

}Q.s-é Cmtodío de. S ,í e Faria •. 
Miguel- Ciera. 

João. BentA P~thM. 

Mnaoe./' A~1tonio de F/orei': . 
A'tlta!lt~'Úó. Vnr-,uld't1. 
Alons.D PacJ1ec.o4 , 
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Dia 6 àe Dezembro. 

Largámos da costa oriental á vela , e remGs; 
.as 5 horas da manhã. levando a vanguarda a par-tida 

, de S. M. F., esta costa he de mediana barranca 
limpa doe arvores com 1,1:1a~sega, e a campanha pa:ra 
.derntro he diln•tada, e plana _: a occidental he de tell· 
reno baixo com poucas , -e pequenas arvores , e loge 
cresce alguma cousa o dito terreno. Encontrámo-s 
.huma ilha gue d·t·vide o rio em dois braç.os, romác-
mos o oriental por ser m~üor: a ilha he baixa com 
poucas arvores. Acabámos de pa :sar, c de~ de aqui se 
iVio hum riacho- terra a. dentro ero a ·parte orientai 
com bosque, ·E; as suas duas margens, porém nâG po ... ;. 
démos descobrir seus termo~. Depois da ilha, he a 
·Costa ,occidental de barranca peguen'i com anvoredo, 
e logo he mais baixa: a barranca orienral ·con.t inÚ-4 
com declive sobre o rio: cresceu a occidenral até me.-
di~na altura com o mesr:no bosque , que logo fene .. 
ce: a opposta diminue com arvores peguen<is. Passá .. 
mos n:ella a boca de hum arroio, que parece· vir de 
terra firme de alguma lagoa. Segue esta costa de me· 
cliana barranca. com bosque, e a occidental diminuia 
:ficanqk> de terrei1C~ baix-o, . e alagadiço com poucas 
arvores em a qual havia hum -arroio. Prosegue aJ 
barranca oriental com menos arvor-es, e a sua oppos-
ra ainda que baixa com bosque. Depois passá_mBs. · 

_ llllma boca em a. parte o.rien ta 1 que h e do riacho" de 
<jUe se fallou, e logo dimiouc _alguma causa ·a b-ar-
r anca em a qt!'aJ encontrá mos outra boca, que se une 
com a primêira, e o terreno se lev<wta mais. Em as 
duas bocas ditas como em a cosra do rio ha- bo~gwe 
e·spesso. Daqui por _diante· se segue da parte occi-
denr.ai mediana barr;tnca , com poucas arvores, e se 

IJ5 oi< 
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~~ em a mesma hurna serrania alta : em '3 oriental ha 
terreno baixo com. massega, e arvores, e se vio !hum 
grande fumo pela terra adiante: logo forao ambas 

· as costas de terreno baixo com poucas arvores; porêm 
depois se levanta a oriental com mediana barranca , 
e bo~que. Deixárnos huma boca em a parte occiàen-
tal , gue parece ser de lagoa , e segue t erreno baixo, 
e alagadiço. Em a oriental passámos outro arroio, e 
.se segue barranca com poticas arvores, /e. depois l1a 
terreno baixo com bosque, em a parte occidental. pa· 
-rámos ás I I ·horas e tres quartos , para que comesse , 
-~ descançasse a gen.te do remo~ 
· A's 4 horas da tarde nos largámos deixando 

·em hum, e outro lado do r,io,. as me,srnas barrancas 
.ditas, e depois passá mos hu.ma ilha em a parte o-
riental de terreno· baixo com arvores ~ em 0 n1esmo 
h ào par-a dentrq se vêm varias abras de bosque.s, g.ue 
parecem de arroios, e. pe'Juenas lagoas, das guaes se 
\'ÍO a agua, em panes, e O; mesmo em a parte occi-
denta~ em as faldas· de hum serro,. !ll;!Ja barrranca; l1e · 
pequena com a ~vores. Ffl.mQS empa.relhando com o 
di-to .serro,. que fica. ao lado esguá do !ilavendo eu,-
tros rnuit€!s pal!'a diame, que vão fo r.rn aado ser:ra nia., 
Levanta~~e mais 0 1 terr~no- o!!iental·, e em o occid en~ 
tal {XlSSá m @S a. boca, de hum pequeno rie , que se 
encaminha. ao ser.ro, e-log0-segue terra baixa, e ala-
gadiça., demr.o ha Jmma lagoa, e em . frente em a. 
pa.rte oriern~L hum arroie. Depois Jae o ter:r.eno .de 
ambas a.s costas de medi ana ba rranca çom arv oredo' .. 
Deixá mos Jmma boca 1anga e-m a pa r.te orientaL, e sc-
&eguem ambas, como fica diro. Logo tGrnámos para-
traz para to.m ar a' düa, boca , gue parecia eAse3da.,. 
e era o Fio , pois por onde hiamos .não ha v. la bastan-. 
t e agoa pa1'a as embarcações. Entrá mos pór eJ L:! , e-

-deixá mQs á m.ão esq.u_erda hum grande banco de arêaJ. 

,· 
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:por onde segundo par.ecia hia antes o . canal princi.;. 
,pal. Tornámos porto em a co~ta oriental ás 7 ho· 
ras e melai ,, · 

- 'i 

-OESERVAÇ ÕES: 

De Thetmometros , e Barometros-. ._ 

-
. 1- . ora. e me1a. F 8.1 Calma, A• h . {R. IOZ4 '' ~ 

da tarde • _ ••• , • c: z]P• 111~ _ 
nuvens' calor. 

A• d . {Y. $ 1 o a nOite • • s~ 
I 14 

27 9-

José Cmtodiváe Sá· e Fania. 
Miguel C.ie1:a •. 
J oiío Bc.nto l!ytbo11. 

}ce~- sereno, cafm<L 

Manaél· Antonio de Flóres·, 
Athanar.io Vat:a11áa. 
A fonso P acheco. 

Dfa· 7 d'e Dezem oro. 
A''·s ) horas e meia da ma'nhã sah1mos cfa c(.lJs-... 

ta ori_ental , e a tra vessámos pa r.a. a occidenrar a bus- _ 
car hum sit:io propr.io ·pa-ra wmar h uma grande agoa , 
que fazia h uma das. embarcações , q.ue cremos- seria 
precis0 varalla , e ao; mesmo tempe romar eutras-
peguenas da,s.-dernais-.. Porêm ha-vend.o-se logrado es-
t·ancar ·_a- primei11a de modo, que ficou para seguir· 
viagem, e não s.end·o a porto· com modo· par.a o gt~e 
se desejava, se d.e termi r~ ou seguir· aré encon trar ou- ' 
tro melhor: e as-sim IenndQ .a vanguarda> a_ pa rr1 da 
de S. M .. C., nos l'argámm a. remos- ás 7 horas .. H e 
a cwsta occidentat de pouca alr-ura CGm massega l.,. e· 
~osq~.:~e : a. oppvs-ta de medi-ana barranca , e em o de' 
m•is como aquella. Aehámos duas bocas) e seg_uimos; 
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ti m 1 occi'd ntnl que era do hra Ço maior, ·e esta 
' . t e 1:ue com barnH1ca, e e pessura de masscga,, 
~i l.uma qu bradn em forma de boca ; por&n1 não se 

lhe vio desagoam tlto por esrar cob rta de herva. Den-
tro do braço OJ'ienrnl que se deixou , havia duas bo· 
ca d arroio. Pr segue esta c sr.<1 baixa de masse-
ga, e bo gue. l{eix u-se u ' lh huma Hha juntO a hu-
tna ponra de a.rêa: passítda esta segue a costa como 
s di e, e a o ·.cidenta I sen~ diffel'~!:rlça , o bosque, e 
111a s ga desta he sobre sua barranca, goe o in-te~ 
rlor l1e campanha lim}1a; e ~e v.ê bun1a grát1de ser~ 
tania. De.ix:ímos hutua. ilha pequena em a parte o-
riental, e tomámos porto ·á•~t 12. e meia,, em outra 
ilha que está proxima á costà occid.ental. 1A's 'i ho-
tas da tarde continuámos a remos 'seguindo ambas 
a-s ·os tas tomo esta mab hã , e sem mais novid.a:d'e pa-
rámos ás 7 horas e mei-a, em a cosca oriental. 
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OESERV A;l'IqNES. 

Ad declinatfonem acus magnet.ica:- investigamf;nn 
s_o!e ad altitudinetH viso ..• . •... . • ·. . • 14'· 0 11 

AAg.ulus intr<j ejus.q:ntrum etaustrum.Magnetfoit •. soP 50 o 
,;1.pdantur ob correctionem instrum •. ' , • • • s 
Erit declinatio. orient<'m. vemfs. • . • • •' . 9 40 

De Th~rmometros é' B11rom~tr1ts·. 

1 
, . (R. 

·.A' J· e meia da tard'e.<'. F : 
LC. 

io27 j- ,.) 
8 6 t >Vento,. nuveps _,,, calor. 

2.]P• 1 il .. J 

o 

( y 1\04' , . . 
·.A>s. >. da· tarde •• ~ -< S •· P. 1 , '-Ce°' serena. ve11t0> N.N.E;. ' t· 2 7·z·sJ-. 

· José.' Ct1sffodi1t· ele Sá e· Far.ia •. 
Miguel· Cierai 

J oã.o. Bento P'Y_tho.n. 

Manoef Ai2to11·ifi, de · Flores .. 
A tha1111lio Vat"aod-a, 
À{anso Pa•.h~r:.a. 

Dia 8" de Dez.embro •. 

' 

Depois que se cfüse mis;:a em ambas: mr par.ti'...• 
d'·as nos hrrg.ámos ª' i:_emos ás 6 horas da manllã , le-
v a~ndt>· a vangu>1 rda a pcr1tida. de· S~ M. F. IDeix-ámos 
j:un~o a<'), fügar onde dormimos: em a· costa orientaU 
.bum anoio, ao qual se segui e;» barra'flca· media.na <õom1 
masse.g.a1,.. e poucas-,_ a'fvores ,. e para diante sem ellas: 
a occiàent~l he 11aixa eom bosg-ue espesso , e · 10go1 

encon_trámes homa: iHta que ' divide ' 0 • r.io em dois, 
braços ' ~eguimes o eccidenra.1 per· ser- maior' ou·: 
tua.is; cauda·los.oi Esta üha he- de peq~ena b:ar-r.ança. 



com arvo'redo. k occiderital se áTterna com media··' 
il·a; e pequena, e o mesmo boSijue. Pas ,ámos a ilha so-
bredita, á qual se ·segue hum banco de arêa, e con-
tinúa em a costa oriental pequena barranca com 
pouca-s arvores; € :l9go· sem ellas, .e com ·grande ex-
tensâd para o. interior da. campánha. Encontrámos 4 
bocas que te clas se oppunhão á 'l'argura do rio·; e pa- ' 
receu fórmavãô ilhas. Seguimos pors~r maior . a segun-
da da parte 'orient'al ' em a qual deste mesmo lado 
havia mediana barranca com ancores, e em o opposto 
tambem arvor.edo ,, -,e barranca mais pequena. Passá-
mos huma boca em a parte occidental , que se une 
com a terceira qa~ quatro diias r, e fórma ilha. De-
pois p'assámos · _óutra da parte oriental , que se une 
com a primeira ddlas formando ilha •. Dentro do seu . 
braç<? ao lado oriental se vio huma boca em ,a terra 
firme. Esta cósra segue com pequena barranca, ·e lo- · 
go he baixa sem arvores: a opposta tambern he bai-
xa com arvoredo, e ma5sega, e limpa _de arvores, e 
a ocçidental em a· fórma anr.ecedente. A' sirga con-
tinuámos. pela· dita costa até que ás I I horas e rpeia, 
parámos para rlescançar, e comer a gente. A's 3 ha-
ras da tarde torná mos a largar a remos, seguindo a 
costa oriental qpe ·Jogo diminue em terreno baixo , 
de massega, e banhado com alguns pequenos arroios, 
que fórmão . ilhas, e lagoas: em ·a occidental ficou 
outrq arroio: encontrámos dois brtlços, dividid.os . por. 
Jmm bocado de terra que he .ilh.a: seguimos 9 mais 
üccidental por ser maior r e daq~li se avistou ao N., 
O. serrania. O lado occidenta~ cresce com .mediana 
barranca, com p mesmo ;1rvoredo, e logp torna a 
ser baixa. atra1vessá.mos a este l:õ!eÓ , .e o 'çrieptal que 
era de mediana barranca ficou em terreno ba~xo com 
bosque. A . bar-ranca ocr;.i.dental se 'retÍrfl para" dentro. 
da. c a mp~nha cpn~ ar.voredo '· e della até_, o r~o rexre-
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no baixo, e alagadiço. Passámos hum monte ao Ia .. 
do occidental coberto de bosque espesso, e do cp-
posto barranca pequena. Deixámos huma boca de-
rio á parte oriental, que vinha (segundo parecia} de 
terra dentro, a qual se reconheceu que era assim; A· 
diante della segue a dita costa de barranca pequena: 
com massega_, e algumas arvores. Depois passámos 
outro monte semelhante ainda que mais pequeno em 
a occidental, ambos ficao defronte da dita boca. To~ 
mámos· pono ás 8 ho,ras em a· costa oriental. 

OBSERV ATIONES • 
.. 

Die g Decembrís. 
.. . . 

' 

' ' 
, Altitudo vera •Mirach ··. . . . . . . . ~ ' . J(Ío 101 pfl _ 1 

Ergo latítudo lo c i . . . . .. . . . . . . • l9 jl 40 

.., .. 
De Tbermf!metr·os, e Baromctros, · -.. r .o, .. f · · I 

"A'• ~ horas da tarde. F. 89 Vento N., nuvens, calor. 
. C. 27p. 101, 

• - ' 
. Jos-é Custodio de Sá e Faria. 

Miguel Ciera, 
Manoel Antonio áe Fl{)rCI •. 
.Atiuma!6Ío V~rallda, . 

. J oã.o Bc1tto P_ythotJ. .A.lMso Pacheco • 

J• 

Not. Ultram . V.. 7.0. se 
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:, . L~Y?.J1dg __ a_ vang~a ~d~ ~ va~~iq~ ~.~_ s .. ~4· c_._1 

np_s ~~a.rg<_hng~ ª r~1'1) 9~ á~ 5 hor.;~ s da m,a_Llh,ã : .. 91.1}P.a~ 
ll~1 ~:;q~§~s s&o ~e mçdi~n<l b.ari!;anca_ cow ma_~egq, ~ 
a~Y9!:~§! F,iç~ 9,e trllz p,q_, Q.çç_~den ~al hum serr:o pe; 
ÇJ;1J~n~, pP!i c~JjÇ>_ · E~·. v&P. 9.9i§ ?,r.r.~i9~· De~~q.u-se em, 

· a.. qri~~Halllt,~ma i_l~q, _ ~ s.çgu_ÍJ.].1,QS pe_lq, bra.ç.q. qcciden-; 
tal, e rn;üqr. ga ven~!.O:-,S <f ~l<f, a,gq- 9 ~~rte:R<? o~ci_<;l.~t;t,
tal, e crescido ' o seu- bosque, passá·rnos h u-ma ponta 
~e pedra que chegava ao rio coberta de- arvores, e·· 
jpnto a ella havia huma- boca de arroio estreito, lo-
~o se abatia o rerreJ:~e>. com pouca- barranca limpa de 
~rvores : a oriental _ s~gui jl, com. p~uca altura com 

· f11assega, e algum árvoredo, · â epots eresce até me-
. ~iana , e em o. de ma.is como de antes. Div.idi.o-se o1 
úô túii dois braços,. navegámos o oriental., que era ' 
~ rn~!is. caudaloso ... O. occiden tai .ent-nava· itvlmedi :uo·-
i huma ser-r-a nia, €]Ue se hia dei-xando em· a-gHeHa pâ-r- 1 

te_~ O q!Je seguia,_mo~, . YoJ1_a él. costa orienta ~de me-. 
~iana barranc~, SO.,!Il..., .mass~~a., ~ bGSq!Je , e a ecci-
~ental baixa de" massega , ·gt!e lógo cresêe a mediana. 
~om a-rvores .. A"s 3 h.o!'a~: ~ h~p. quar~o nos Iargá:-

.l:.:TI~Vl r~{l)·fq?., Ç.- St?gLÚ.fl10S p.eJa, C_t>St,a1 <?F!C~~e~ta,~ ,,. '!Ua-
~,as. são corno se diose .~ . Jargá;mo.s Jogo as velas por_:--
qt~~~ O v_e_n~O eic_OL! p_eJo S.Q •. fav.oraveJ', ainda que~ 
mui sua ve para ajudar.· os remos. Deixou-se em a· 
par-t-e o€cidental ·a · sa h! ~h do. br.açQ desra. rntt. nl~ã· , e-
hum a boca· q~~ se ·en,t,ranhava para àen~p- : s~g.ue-se 
depois esta costa. com '_'p~ouca- altura massegat, e 'bos·-
que: a serrania vai proxirna·. a-o largo da cost.t toda. 
coberta de arvores; a. oriental CG>ntinúa ma-is baixa) 
(_JUe antes com massega, e arvoredo: a occidental fo i 
depoi~~ (je barranca mediana li!? p~ de_ arv.qr.e& ~.- e a: 
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-opposta baixa , corpo tjca dito. Arreárao-se as vei~s 

ás 4 J10r~s c tres grranos , parque- o vento se mud01.t 
á proa. Depois se deixou em a margem orientai hu-
rua boca larga com bastante corrente, que mostrava 
vir de terra dentro, a qual conheceu hum pratico, e 

/ disse ser a do rio Embott:tey. Em a occidental se 
deixou outra que f1ia a formar ilha? e nesta hãvia 
JJUm ban-co de arêa-separado por hum arroio que se-
guiJ po:r eHa : a costa: OGód:en:ta:1 d:g braç.o q l'lé segwi.-
rnos, he de pouca altura .com massega,. e arvores pe-
<]Uenas: a oriental de pequena barranca, e pequen<J 

.bosque, deixou-se aqui- outra boca estreita, o terren<J 
da parte occiclental se eleva em media~a barranca, 
com massega , e arvores. Di vidio-se o rio en! dois 
bra-ç-os,, tcJJ:rámos o occ-id·elilta I, gue e ré! tnà lor: eni a 
divisão ha huma ponta de· ba-nhado, e depo'is se ele~ 
v a o seu terreno a pouca altura_ corh arvores. _ Conti-
l'!Uárnos á si.t:g~- em a costa occidenral, e áS-7 J:mras 
e meia , tomámos port-o rtella defronte da sah ida da. 
ultima boca da part€ oriental. -

_ He -de ne~ar· q.ue 5 ou 6 dias antes· de chegar 
ao Embotetey, enconrrámos muitas canas, grossas 
(chamadas TaguaFa'S) ,- que este rio. trazia, e at<r'o-
jovã em as margens; e passada a boca do Embote-

~ I 1 i Ad tey, nao encontramos nem 1Uma ). o que po e ser-
vir de marca. 

56 ~ 
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OESERVATIONES. ' 

Dle 9 Decembris. ·, 

Sol era.t ad altitud:ihem. visam, · . • • o 0 7' o" 
Arcus inter eius ceotrum et austmm magnetkurn-

observatus · est • • • • • • • • • S o )O o· 
Fact is binis cçrrec:t ionibus erit· de c:] in: ad : N.E. 9 2 7 o 

De T hermometros e· Baromet..,.os• 

A, h d' {R. z·o261-} s. 2 oras a tar· F. 8 6 Calma·, .nuvens' calor .. 
de • • • • • ~-- • f C P 81 - . . , - 27. . . . • . 

{ Y. I J,O } N I S, 27 9
_ uvens·, ca· ma~ 

~._------------------------------~ ·· Jilsl CUJtodlo de Sá · e Faria, 
. Miguel Ciua. 

Joã-o Bento Pithon. 

Ma;~oel' A'ntonio1de Fléres. 
A$hanasio Var·a,Hfa • 
Alo.nso Facbec.o, 

Dfa ro de Dezembro •. 

Largámo-nÕs ás 'i horas d-a man hâ d·a cogta-
oceidental .a remos, levando a vanguarda a parrida 

' de S. M . F., e logo passámos a itha- gue n6s ficou. 
da parte oriental, e a boca que co·rrespondia á, gue 
deixámos em a occidental, gue parece en'tr,nra pela 
terra dentro, digo, a que deixá mos em a occidenta t 
da tarde antecedente. Ficou a boca de hum arroia 
em a oriental, que pareceo entrava pela terra dentr.o, · 
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...e ao mesmó tempo outra da opposta : · o ferre no de -

.ambas as .costas he baixo .com arvoredo. Deixámos 
~m a _oriental outra b_o_c<l que ·parece de lagoa pí!_• 
quena, e c.resce a barranca oççi~ental. Divi~iQ-se _o 
rio em dois bnços por huma tlha, e scgmmos o 
oriental por ser q:Jaior: a barranca · desra pane sobé 
a mediana e o tet:teno da , ilha h e baixo com algu-
mas arvore~, e logo acabámos de passar, diante da 
(jUal se segue em a mesma parte occidental terreno 
baixo co:m arvores que a pouco espaço cresce a me-
diana barranca com arvoredo. O lad,o opposto t~m 
as mesmas qual idades, ê de ba'rranca limpa de arvo-
res. Passá mos ne!Ia outra boca, e se segue terreno 
baixo> e alagadico. A occidental diminue, e cresce 
a oriental ambas êom a r v ores. Depois ' cresce aqueHa , 
e logo diminue esta onde deixámos huma boca de 
arroio. Passámos outra em a mesma parte oriental, 
a que se segue barranca pequena, e a occidental he 
mediana com dedive sobre o rio: ás IO horas e tres 
quartos, parámos defronte de duas ilhas que estae 
em· a parte orienta L · 

A's 2 ho·ras da tarde nos Iargámos á veia, e 
remo, seguindo as mesmas ~a-rrancas ante~edentes; 
logo a oriental ficou em terreno baixo, bem que se 
eleva .d.:-p0is alguma- causa, e o mesmo succede na 
<;>ccidental. Atraves~ámos ao esta parte gue he de bar-
ranca pequ_ena Q:Om bosque sobre o rio, ein a ori'en· 
tal ha tar.?tbem barranca pequena limpa de arvores: 
Depois passámos neHa huma boca que parecia ser de 
l:agoa ; e logo out!'a mais aóma , ~ para_ dentro da 
campanha outra lagoa maior: adia-nte se segue bar-
ranca peguena 1impa de arvores, e gra1-1de extensão 
de campanhas: cresce a barr anca desta parte, e<!' 
~pposta vai como se ?isse. P_assámos huma -pequena 
1lha que es.taya no mew do no) e seguimos o bm~a 
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cied~-€'~ii-f·~P &na. :por: mais C2iuda Iosa. o da :outra paf\. 
t€ til-h'! !hum arr-ecife de pédrq's toscas ,· por ·onde nãa 
- d f -' ~;I ' . '- . . ...,.., A'' 8 J .. ·pq e_ir.;ag .'p<rssa!"· ·as €'):11lJ·arG:tÇOes. : s tomam.os JfOr· 

to ~e·m: à -edsta . bri'en tal -; aâ'i·a·Iitê "da .ditá .trha; . ~:: :' 
ú ·.. ••. :' ,(·, 

:·.,:i. ; 
u l' ~· -:OESIERV<AÇÕES ••• • 

r •. •r; · . ' i - ~ ._ .. .. . 
1 '" • '1 .. i I 

.. rpt; Th~;-p11o.m.etros , 11. lJaromctros, 
: ' 

' ' : . ~): . 

, Josi C·ustodio. de Sá e Faria. 
''!i, Jrl Íjg!V~.l.· Ci.t;l;nf-

M t!mor:f A:ntollio, de E lorés. _ 
'Athalla·s,io Yari,mcla. ~ 

J; o4q, Ji&/.ltq fytbon. 
t 

.Alo11SD P11çhcco. 

" ' 

Dia: r J.i dl(} D~zembro • . 
r -·-

Levando a partida de S. M~ -€. · a v.anguarà'a: 
1 • ' · ' I d ~JÜS, rargamos( a remos as '5 wras ~ t.res q·um;ros a 

~a11M da, cos.ra oniental·, g.ue. segue càm med-iana . 
~<JrF~n:.c~, e a.r.voredo. A o.ccidenxal h e baixa com 
~psq;u~-. D.ei~á~nnos neHa I um braç<D el-e dois gue fór-
IE~âo h.urna il11a, · st:guifldo pdo ori.ental por maior. 
A, G(!>Sta. oppost>a he de pouca altura·, e tem espesslirõl' 
Ç~ - .fll~fis,egal c0m· arv.ores. pequ.enas. A's 6 que· o 'ven-
~} ~13~ S. Q. favonavel .la r:gá mos velas , porém a 

· p«;>:<IQO. espa,ço: acalmou : ern a parte o_ccid:enta·r se' 
d~i.:x;ou htim>l boça q.ue era cdo dito. braç.o. Segui:mos: 
4-s.ir:ga elll a costa or·ienral-: ambas sãCD de m:edia.na' 
Qar-rap<::a: cem. massega, e bosque, e o da tilC«idenral• 
:IflUi espeS:So. Tornámos a. navegar immediatamenre 
á veJa , . e.. l;'em_9 atrayessando a esta, costa.,. a -opp0s .... 
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ta -êra mais limp-á de ar\'ores-; deixou;..se- neiia- h amá 
~oca , e segue ten·e~':?-J 9.a~;x.9_-~9:m.; árvores: a occiden-j 
al he de barr2nca pequena com bosque espesso, e 
~1assega. A cosEa or-.i:~ntal. :~ra· •.de pou~a al~ura l~rnp,a, 
qe arvores, e com massega pegu.eAa, agu1 conrwua-
mos á sirga; e em a r·occir.;~nta~ ··s~ deixou hum a bo-

, àa em~ terrena OOÍ::iGÓ:, pütlCO mais aL •Cliii'Çi Otttra etn 
/}\uma po_nta de arêa, q-ue.- er:a a que corresponde á. 
~ntecedentê~. Seguia o terreno oriental mais baixo-
com peqmm .. o ar.vor-eclo; passou-sé nelle hum ?rrqio,. 
9ue vinha de huíná··l'agoa: ás I I" lwras L· e ' inei'a, tá-
mámos- porto nesta cos.ta. A's -2 horas e tres quar .. 
tos d<\ tarde., nos largfi_mos d~ dita costa q':Je segq.ia 
baixa· coín arvoredo: Passámos dois b<mceJs de úêa 
J3esta pa~t~: , a. ÚppÓsta_ h e de maio~ .. .? · L~l:!ra ,, e l;ios· 
que. Depois se eleva a oriental a· media.na barranca 
com arvored'o; qeix;.o_u ·~ S.€· I.li?Il'a bUJ;q:a boca em cuja 
sahida se via. a água cór8da, conhece·u o pratico, e 
dis~e :. EJU.e. e,.r;a· do ri,q Taquari pQr onde IiJ.ailiávâOi 
a'nti.gamenre.: a$, ~anoas· , ,q4e de S. PaulQ em q Bca;-. 
sU \!.Ííljão a' GJ;yabá, e-l\"1:~-to Grops0·: cominqávfi a 
costa orient~l, como. fica dito.- Atra yessámos a ópios-.. 
tà. que I er~. J d_e, 1,11ass~g~ ,. bosque, e- 11,1;edia'na a4rura-:r 
f.JOt)CO d,ep0is, er? á orien;tal mais J'impa de arvQre'S:: 
c,.om ·pouca ~arrán~a ·,e pequena m.ass.e.g~, lego·. teW1 
a;rvor.es, e se vjo hutl)~ p-art·e de serrani.a·~ pela proa:~ 
a occid~ntaJ' segLI~ CGffi mediana a.Jtu~a ,.· é. af'\lo~e'$ •. 
l,1.tr:aves~ám.os . a ori.ental· que he de espesso bosglile ~ 
1D~<1i xo: ·v ~o-:-sr u ~fl'a1 hurna boq de-lagpa., cuja agua.., 
era mui negra.; .porêm muiro clara· em httm va!!o de. 
cristal: a · occidel1taf'. tem ' barrarycã ·com pequenas ar-~ 
vor:es. A'~ ' 8 ~10ra S: e me~ia:, t0'rpámós pemo em esta~_ 
cpsJa , e ambas. são de "Tilf:dianci' barranca, e espesso-:. 
a_rv.ored.Q. · · 

... _ 



OBSERVAÇÕES. 
• ' I "\ 

'De Tbâmometros' '~ B~rometros, 

iA' . 1 ·hora ~a tardê, s ~· (c. 

,.... L· J· .~ •.. .. 

1027 ~1 - ' i" ... 
' · ·g 7 i Calma, nuvéns, calor. 

27p· gi. . . 

I 

' s 7 da tn:u1hã ; •. ' - · A>, , I I 1 y I • J.f '5 l. Ceo s.ereno·,. •vento ·S.E. , 
I • S. 27 . 7 

José Cashnlio de Sá e Faria. 
~ Miguel Ciera. 

João Beoto Pithon. 

(~uave. . . 

Mano el Atztonio · tÍc .. Florer. 
Atlianasio Vm:atzdâ. 
.Í1lo11So P aF h eco. . ' 

Dia I2 de Dezembro. ' 

Levanc]o a vanguarda ·a partida de ~· M. F. ;, 
nos largámos á.s ) horas e meia da manhã a remos, 
da costa occident.al que J~e de terreno baixo. ·A orien:: . 
tal he 'de pequena -barranca, e ambas com arvoredq. 
Divide-se o rio em dois braço~, .· por hudia ilha ta~· 
má mos o :occidental por ser . maior: a jJha _h e de pe-
<JUena barranca çom bosque-, e ·o lado occi_dentaJ· de 
mediana, ' acabâmos de 'passar a ilha que se termina: 
com hu'm11 ponta de arêa. Depois segue a costa orien-· 
tal de mediana barranca limpa de arvores. A pouco 
espaço teve bosque, e havia barranca de ambas as_ 
partes. Atravess4mos para o lado oriental, e em o ' 
occidental deixámos mediana bart'anca com arvores : ' 
ás 8 I10ras e hum quarto, largámos as ' velas , e a es..:· 
ta hora diminuio a barranda dccidental fican'do em ' 
terreno baixo, e alagadiço, e para dentro rer arvo-· 
res. A costa oriental tambem he baixa com bosque .• 
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Torná mos a atravessar a occidental, a qual continúa co:: 
mo antes , e a opposta he de mediana barranca com 
arvores: Jogo cresce a occidental tambem a mediana 

· altura , porêm toda coberta de masse.ga , e arvores. 
Diminuio a oriental, e vimos nella huma boca de 
arroio, e ~najs adiante .tres, duas pequenas lagoás, e a 
do meiq de hum rio,· que dentro se dividia em dois,, 
o da esguerda se ten;ni~ava em outra . lagoa ,. e o ·da 
direita disse o pratico, era do rio Taguari, que já se ' 
não navega por ter pouca agua. Seguimos a costa 
oríental para onde attavessámos, a qual he baixa de 
massega · com arvores, e a otcidental de mediana . 
barranca. Dividia-se o rio em dois braços por huma. 
i.Jha pequena com pequena barranca, e arvores. Se- ; 
guimos o braço oriental por mais caudaloso, dentro · 
do .qual ~ncontrámos ·huma boca, que parece (ainda , 
que secca) vir da lagoa que acima se disse, segue-se de 
H uma , é outra parre barranca mediana ; porêm a oc· , 
cidental com mais arvores, gue a oriental, e nesta · 
rornámos porto ás 7 horas e hum quarto. 

OESERVAÇÕÉS. 

De Tbermom~tros ~ · Banimetrot. 

A' 1 . hora da. tarde. F· 8 g i ento ·' carrega a a a• . ~R. 1028 j~V N . d · 
C. 27 p. 81• thmosfera, calor. . ' 

.A's 7 da tarde. ·{Y . 109.} 
S• , Ceo sereno, e calma • 

• '27 7 .. 

· · j o! é Cwtadio ele Sá e F m·ia. 
lt'Iigttel Ciera. 

:]oiío Bento Pitholl • . 

· }.,Tot.' Ultram. V. 7: · 

l'tfanoel Antonio iie Flores. 
Athanasio Varm;da. 
AIMso Paçhççu, 
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.!i.:''s ~ Jioras cta · màn,JHí n6s··larg&rnos·, · Feva1tdb·. :r 
p':mM'a de· s, M~ C. a' vang'uarcl'a' : a't~;1vessámósl <t 
eo~ta: oecidénta>l' , . qüé l.íe' dé· lxtl'ranca~ -wecf.uéna lié'rh• 
'arvote'db: a:·or:ieotal' te'm· à mesm'a Oarranca' ; p€>rêin! 
ma,is-.-firnpa· ,. dleix'oa:-se n'ella E uma: itha baixa:,. e dua-s' 
5ódi-s. de: ar-roio, o~ terrenO' que sC' s'e'gulía era· dC' ppucx 
ba'tranca, · masseg,a , e arvores. F.i'cou· hum:a oo<Za_ em 
á: ce:srru oeci.dient?.l , e· a- terr-a seguiar b'a:ixa· ce>rn rntas.r 
sega·: hav:endo: atraves~ado .. a 0pj)os:ra se vi& em ai 
dCc!dentaH huma abra etn a pttquell'a tJa·rtanca ~ pari 
ónde· desaguàva· hum , pequeno, anoió- , ctue fcJimt 
iffia ~orne atantecedente,., a oriental- he de pou.C'a· a-ltura~ 
c0m• ma-ssegi;. e arv.or-es, e por cUia continuámos ,i. 
sfrgrr. Derois fomos a remos p·ela mesma· 'lue· seguiar 
corri Sarrancà media-:n:a-, e massega·, e. a opposta co .. 
mo; disse. ames. . ' 

Ns 9 ·hor-as e mel-~ nos· d~eu: vento fresco peJa· 
p_roa ,,.e: a~ este tempo avistárão as nossas canoas as à e 
Cuyabá) gue nos estav.-ãú, espera-ndo, em a:. boca. do.· 
Farag_uay-mini ,. ou: pegueno:., e pouco depois v~i<P a 
nossos bordos , em Itwna. canúa, de ~uer,ra , · c.om sua. 
peça d~e amiudar·, e. dez: sold~dos d4uarniÇão, o. a.l~ 
feresr de clragões. da. companlila qo t:uyaba Fr(!·n<eisco. 
Xavier-de Horta ., o. ~:JUah nos d'isse ,. q~e-· h-avta,.1ba·s'-
tántes d·ia-s· que- n_<i>S esta·vâo. esperando eem ~lgumas. 
c~·noas de. vi'l~res · ,_ que ·c!lv.iava· o Capitão Get)erat 
do Cttyabá, U Antonio· Rol:im; de M0ú·ra·,. éom o .. 
fim tamhem· .. de que nos-aeompa~nnass€:fn ar€: á llrocél' 
9? rio-Jau-rú .,, em:e01~formid'a:d-e das ordeps q_ue. ha.-
Vl.a dado o. Comm~~ario Pi'inei'pat d:e S •. M.. F.' ,, 
conünuámos a . remos. até· che11ar á dita. Boca. d-o Pa,. 
ragu-ay..;;mini, onde.- a.chámos. hum-sitio a pr-Qposite:,_,. 
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,para : ctll,mp~r ·,OS bár.c::os.' e Lin1pa.r ra éai'ga. -·Pa·rámGS, 
á. hutna hora~ 

Em ~esta "ta:rd~ .se r,po:z a ·carga .em ter-ra , e se 
prlinci_piott a r~oma•r ._al~umas a.g~as ~s embanc-ações, .. e 
e,m.1 tantó f0rao .os Trloi-S -~0rnm1ssar10s em a can,oa de 
g'l!lerr.a, a r.ewnhe~er a ·b0.ca da P~ra.guay mi_lili, -quç: 
o he ta·I!Tibem de hum 'b.raç.o ·d0 no TaqtJan, ·e en-: 
trárãG .pCilr elle .até' dt~as Iegoas de distanc.ia. 

De ~hormomctr.os, e 'Barometr.os, 

A' I· d {R. lOJO~l · 
5 ll-d ··mr<!ll ·a ' F. 9l 5. Cahna, nuvens, calor • 
.t.ar e ·• .••• I, C ~ P ,oJ :! -

i • •J.. 7 • o • ·3 ~ 

Jose Ca1todio de Sá e F-ari'a. 
Miguel -Ciet·a. 

.João -Bento_ P,ytho11. 

Ma,.oel Atltonio de Ftn·u . 
.Athilllasio :Vara11d11. 
:A-úm~o .P..(I,heco, 

Dia i4 de Dezembro. 

) ' 

Est{l·ndo juntos os cornmissarios, asrrorromos; 
<e geograf.os, -e rn~ús efficiaes de -ambas as partidas ., 
ferãoo _p-ergtJmados o com't\Jl::mda·nre · da'S c a poas do 
Cuya bã , e pra rjcos qtJe t-raz'ia , 'Sob-re a dista nda que· 
faltava até á boc-a do rio Jaurú, e ·do·s d·ias que tar .. 
id·a'riames ern a canünha'r ; roélos ·respondêt~o unani• · 
"ltles, -q!Je segtmdo caminhavatnos fariamos a viagem·, 
'ém t·res rnezes ao menos, porque ~s cor'rentes erao fu-
riosas com a ·cresc'en'te ·d-o ti-o, que h e ·;:1 malor por es'te 
t·empo, e os ventos pda proa ·con'tÍmJOs ·qo.e reí'tJa v~o 
-cio ner-r-e eln ·esra...~es'tadío. o q·ve embara.cariil 1tw~t'o 

' ., ' ...., .:l 
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as·· eiubarcaç_óes grandes que ' vinh~o · 'ca.r.regadas_,. e1 
mais não havendo por onde sirgar, .porque ainda, 
que O: rio seguia navegavel ainda para maiores bar~ 
Cos ·até mais acima do Jauru, as suas margens erão 
de bosques espessos sem praia,_ ou de pamanos.com1 
:tnassega serra'da. Ajuntárão gue o tempo presente era 
o da intemperie, ou temporada de muitas enfermida-
des rerig0sas' e que nos punharnos a risco dé nã,p 
fazer viagem, se següiamos com todas as embarca-

. çóes. · 
Depois de haverem ouvido os dois commissa· 

rios tudo isto, e. em attenção do que convinha fa-
zer para o perfeiro curriprimerlto das ordens de·Suas 
Magestades, e instn.Icções â:.e ~eus Principaes Com-
missarios sem arriscar, o.u pôr em perigo · a · genÚ! ,. 

. cuja falta 'Sem duvida houvera embaraçado. o · fiin 
da viagem, que· era a demarcação da linha de lillli-
tes, e erecção do .. ma;co de nl3rmore· em ' a boca do 
rin-Jaurú, com parecer dos mais offidaes, e ., int.elli-
gentes de ambas as· partidas determínárão de - com. 
mum acordo fazer· o resto da. caminho os dois com · 

· o- astronomo _da partida de S. M .. F~, e o ge~Dgrafo· 
da d:e S. M .. C. , encarregando-se o commissario da~ 
queNa do, que toc.a vá ao diario , e geografia • e o. 
~esta ao que pertencia-- a .astra.n,amia, e diario~ Tam,;.. 

.. b.em. deter.rninárao levar hum._ ca pelJão. , e ci.ru rgião-, 
~que s.e pozessem as. pednas gue compunhão. o, Il?ar-
c~l em. quatro. b-arcos, os m-ais p,equen.os ,. e ligeiros-
por seren~ 4- as. pedras; grandes, que não se pod.ião . 
transportar e-m as. canoas que trazíamos., nem ef11. 
as. do Cuyabá ,, sen~o. muito mais dj-ffi.cil hi,r €m. pai,. 
s.as, que c.aminha.r em as embarca,çô:es. maiores~ Im,.. 
~ediata~ente. · depoi~ de.sta. deterrnina.ção !ie p,riJ!ci~ 
pwu. ~· dtsp.or _a ca.bna· ' par.a o. trespasso de argu.mas· 
~as· p.edras grandes- dos barco.s '· em qu.e vip.hão.' ao~ 
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4 signalados da partida de S. M. F., e a dispor a1 
carga gue .devião levar, a -qual foi . só do mui preci-
so, deixando quasi todos ,s viveres em as gue ficavão, 
e gue . erão sufficienres para mais de guatm, n:ezes, 
respeito a que o_recurso a Cuyabá era mui dílatado, 
porque só de h ida etn canoas se tardaria . hum mez, 
e para .os qúe marchavao, te.vavao bastante as canoás 
de Cuyabá; e o commandante dellas dislle gue em 
a boca do .rio Jaurú acharíamos quinze carregadas 
tambem de viveres, que se haviã0 enviado por aquel~ 
1e_ Capitão General. 

t. 
' .. ! I • --.,..,.. ., 
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<l>BSERVí\ TJONE5. 
- I 

'Pie .J 4 .,b.:,cembris. 

- --
1\tdtudo visa ·a c sine .correct imre ·instrumenti ( 

·steH:e 'Mirach .• . . . . . . . . • · ~,6" .11-S' l S''' 
1D.at futitl'Lditle:m " .. o A .. . "' • I • .. o A . . 1!9 2 47 f 

I 

; 

.I 

FICOU ESTA CASA EM BRANCO, 

' 

-- ' -
' De Thermo.metros e Barometros. 

' 
A' -hora . ~R. '

0
'
91 ~ NE nuvens, ca-l e me1a F. · · ~ Vento •• , 

da tarde. 90 ~ I . . . . . c. P gt , or. · 
27 • ·; . 

-
José Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Cic1'a. -
João Bento. Python. 

M Ollocl A 11tonio de F !ores. 
. Athanasio Varanda. 
Afonso Pacheco. 

· Dia I) de Dezembro. 

Em este dià se mudár~o as pedras, e se em bar-·. 
cou toda a carga assim em os barcos que hiâo, co-
mo em os que fica vão já limpa, e as embarcações com-
postas, e em fim promptas para marchar o dia se-
guinte. 

Os primeiros commissarios derao aos 5egundos 
que ficavao rnC~.qdando .. instruc~óes do que havião 



exerorar: em t~nt~ quê' volvi.ão. Dcirirâo 'toda: a gen .. 
te' d~ a-rtnas fótft <ilezeseis homeas qu~ Ievárão , por:. 
q,:re o . o~dal ~mmnarrda.~te . d~s;. cana<tS ~isse : q~e 
nao - l~av·Ia\ reG'efo de Indws· wrmigos dall1 a Jauru. 
'I'ambern fidrâó- a's 6 ca.noas·, que tra·zia-mos. para 3.l 
ca-.ç_a,. e- pesca, e lrum pr·atico do- Curabá. · 

<ilESER V:AG; Õ ES •. . 

De Thermom.etros., e ~m:ometr:os. 

u oras atar: F.. 91 f Vento A. li d {R. 1 o lo J 
p de . • • • • • • • ' c: 7p &·' 2 . . 

L., nuvens 1 calo~ • . 
• 2 • . • J' ' 

- Ad,_ déclinati'onem al':us-. niagnetica:: -investigandam 
· Sole Od'ent.e ad·1altitud·inem visam ~ • • • o•' tof. 
,A.rcus intel' ipsbNTI solem et austmm.mag.netictum 

fttit • • •· • . • • • ~ • • • • • • 7"' s s-
Adhib-itis correctionibus. erit declin. ad N.R ;. • SI· J,.S. 

Q · 

o 

Jos-é Cwtodio cfe: S/i e-F ar,jp. 
M 'igutl' CícrO'. 

M a.lláel Antonio tk F l'oJcr. 

Joã:a BM.to · P;;tbon •. 
· A'thamuio VarátMã-. 
AloJfJO' Pacheco. 

' 
Dia IÓ-' de· Dezémbr<Y •. 

Nos brgárl!(')'S com. às qu-a-tro embatcaçóês, e' 
as canoás do Cuyabá , d'cr costa oriental ás tf horas: 
chr rnra111iiâ,. e= atrãv!es-sá,nuõ a' e>pposta que h e tk ôat'-
ranca mediana cem bosque,, deixâmos á. d·ir.eita a ba .. 
ca_ do '?arag.uay--mini., ·ou: p-equeno, tam·ando a do 
Parag.uay-g:~açú· , ·ou gra,nde : a costa mriental' lie bai• 
xa c.om massega ,, e algumas arv.olleS'. Pa.ssámos Git.ul.s. 
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bocas . em e lia~ e por dentro fica lwma pequena ser., 
rania com dois serras, que sobresalú~m chamados dos 
cayalleiros, ou geme de cavallo, e esta coberta de 
arvoredo. Deixámos outro serro largo em a parte oc-
cidental com bosque espesso, que remata sobre o _rio, 
e depois delle he a costa baixa com massega , e algu-
mas arvores,_ defronte ha huma boca de lagoa, a 
que atrav.essámos a · costa oriental, e depois torná-
moS: á occidental, ambas · seguetn baixas com masse-
ga; e algumas arvores. A•s 1 I largá mos velas, po-
Fêrri a pouco esp~ço acalmou o vento, e seguimos ~a 

I I F ' ,J Femos, ate as 12 .que tomamos porto·: as costas sao 
como fica dito. . · · 

· ·.' A's 2 hora~ da tarde. sahimo.s a remos: os dÓis. 
lados do rio yao agora com' pouca .altura ' é masse-
ga. Deixámos em a costa oriental huma boca de la-
goa (segundo parece ç:om hum pequena ilha nCil · 
me~o )• · ·Depo~s deixá mos ·h uma boca de arroio em a 
parte . occidental , e mais adiante outra. Veio huma 
trovoada com vento favoravel pelo S.E. Largámos 
as velas, porêm durou poucó, e tornou ·a ser calma • 
.Todo este dia temos· hido passando a serrania, que, 
se ha visto pela proa · desde pela manha. Passá mos 
pontas de · espessissimo bosque [em a pa.fte occidental, 
e em a oriental cresce· alguma cousa a barranca COJ;ll 

ma~sega. Nestas pontas que são de serros ha lages·, 
que sahem de rochas, depois que se passárão b:~ixou 
a costa occidental; ás 8 noras, deixámos hullila ilha 
~rrurnada á parte oriental , e adiante em esta costa 
tomárnos porto defronte no meio do rio, no seu fun-
dp ha pedras com .as quaes fôrma a agua remoinho. 
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OBSERVAÇÕES. 

De T hâmometro e Baromstr11. 

A's - 2 horas da S.R. 
·tarde .••••• (C . 

tOJ-O ( Ceo nublado, ventova~ 
27P.) I, i 5rio. 

. f o sé Custodio de Sá e F a ria. Ma11oel Allfo1Úo de Flcres, 
Athallasio V,lrallda. Miguel Cier•. 

J oíio Bento Pytlzon. .Aio11So Paclzeu. 

Dia r 7 de Dezen\bro; 

Sahimos ~s ) horas da manhã a remos, e pou· . 
. <:o depois Iarg-ámos vdas com pouco vento: a costa 

orieina{ 1segue baixa com massega, e a occidental tor-
na a elevar-se com lombas ' e pedras, a seu~ pés 
em o rio. ·Passámos huma boca pequena uesta parte-, 
e desde a~ui v.ão amba.~ as costa~ baixas com m-asse-
ga, c depois com ba-rranca mediàna ,· e em q de 
mais o mesmo. ·seguirão assim até que pa-rámos -âs 
IO ·horas e tres quartos em a oriental, aqui achá.-
mos muita canafisrula, caça, e ·pesei\. A' huma -ho· 
ra e meia da tarde partimos, e deixárnos !rum arróio 
em o ·lado o-ccideutal : ·as co-stas são igl1aes de bar-
ranca rnedi<lna, e ~n'ores· , com massega. Depois a: 
ocoidentai ,vai baixa com hum banco de arêa mais 
adiante, em a qual ·ba -hun)a boca, a oriental s~gue 
corno antes; pouco depois se achou hum banco no 
meio do -rin: seguimos o lado o.riental por onde hia . 

· ~ braço mnis caui!ialoso, e <~chámos huma boca que, 
' corresponde á primei-ra que deixámos, flonde o rio 
·e:S.rava ·dividido em dois braços) torná mos ·com os.~ 

Not. U/tram. V. 7·" 58 
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bircos por ·hum , e com as canoas por outro,, õ orien-· 
ta:l he màior , a ith:a ·fie .baixa com ma·ssega, e se a-
laga em as cres~entes , tem em a pon.ta contra a cor ... 
rente hum baoco d.e a1'êa sepa-rado. delta pon hum ar-· 
ro.io. Achou-se outra -ilha no meio do 11io, o braçoJ 
q.cc:idemaL h e ma irn;, depois· passámos a; ~G:a -qpe a 
termina, e rem seu ~anC<i> de arêa em a ·oppestá. AS! 
'(estas v·âo baixas com rna;gsega· , ' e ã-s 8; parámos. 
Hoje se v-io h'un1 ran.cho de pal'ha, dos q:!Je fazem. es: 
Ind-i.os Payagu.ás quandb. vem a· COF~o da~ ·canoas de 
Cu:rahá. · · - · ' · 

' . 

De Tlz ermpmetro-s , e Barome.tr.D.i •. . 

·- r R. 1029 ~ 1 · · . A: 1 ~ora. da-: t-arde.~ ·C P · 1 31 ?Ceo. nublado-, '\(eJãtP• N; L • 27 • 4. · :J J . · · 

José. Custadi~ de Sá. e Faria. 
· Miguel' Cier-a, · 
• .] oiío. BeJJ,t,o Pit/,un,' 

1!'f a11eel A ntlJn.i:o ·de- F.lõre;. •. 
At-ba11Mió 1/,"ar-amla. · 
Alo1~· Pacheco. •. 

Dia. 1 s· d'e- Dúembro. 
' 

. Sa!Ümos ás 5 da manlia,. e ambas as· ma~genSJ 
do r.iG c.om barranca· pequenac, e esp~sso bo~que, che• 
gám-os á boc.a de hum roiacho·. que está· 'em a parte· 
<kcid.€ntar, e se v::.io terra· a d-erntro .hum.a- l.agoa d~on;,.. 
de elte vinha.: as cosMs seguirai), sem diff~r-enga, e· 

- t~mámos porto· ás 11- hor-as, · os. -vent0s ·norteS:, · nor ... 
desl'es., ~ noroestes nos ernharaç_ao muito, e a (;:01',.. 
renre-se augmenta.) porque o r-io vai crescendo, A' I: 
.h_era e hum qu~no:, IlOS largá mos a r.e(l}os , e aind~ 
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que -hoúve ·huma tr~v_o~1da n~o -durou meia hora , foi 
com vento favorave:l. As costas tem si-do bai:xas com 
.nmito bosque peq tl'en_Õ, e massega , e em tal ·qual 
p.a1-r.e barranca :PeCfHefla ;· _porêm todo aJ~gadiço co ... 
mo se conihece e·m -as ma;rcas, que tem 'OS troncos 
das-arvores fei-tas pela a-gua -em as ·cresccentes. Fica 
.arrúmada ~ costa occ-lclental ·.hum ha·nco ele a-rêa. De .. 
pois düa esta costà :ç0.n1 n1ediaHa 'Barranc-a, e a orien-
tal hàixa -amb3s com b0sq+1e ,e mass-ega . . A's '7 :ho.-

. ras e hum qeano, tomámos po-rto. 

]o1é Cmtod-io de Sá e Fpr.i11: 
,Miguel Ciera. · 

M a!lod Anto•zÍo •d,c -Flore{• . _ 
-Athamzsitf V ~rr.and'tf. ·- •· 

_[oiio Be11to Pytbon; A louJó -P.ac-h4c-D. 

~ - ' Dia .r 9 . de ·nezem:tJro. 
• <> 

_. A's) horas da manhã nos -largá mos a remos t~ 
e atravessando o '.rio á parte 'OCciden-ta•l, cuja cmta 
era b-a'ixa C'Of'l1 ar"Voreclo, C ~ opposta- "qUe dei'xá!rn'OS 
de rnedi.ána barranca êom bosque espesso-. Achámos 
,(!-ividido o rÍ0 em dois braç?s' tomámos o occiden-
tal por ser mai.or~ ·a il-ha he pcqt1ena, e baixa, e 
em ·a ultima ponta que passámos rem banco de arêa ; 
Pouco depois se vio a marg-em orienta~ baixa, e a 
occidental de m~dia.na barranca arpbrs cem arvore~~ 
~s IO ho~a.s e tre-s quartos, pa r~~nos. )Sa h i mos ás 11 · 
l10ras da tarde .a remos -: as qJst:ls vão baixas 'com 
~r.vore.dos: cln~gámo~ aonde h-avia h·uma boc~ CIJ-1 a 
parte o.rienta1, e d~·pois ::1cbámos . outra gue corr~sD 
pondia com ella formando lm.mà ilha baixa : -encon-
Trou-se a costa occidental de mediana barranca com 
bosque, e algumas palmas, que fl)rao raras; por se-mo _haverem visro outras em muitos dias. A orien--
~!ll he . baixa com arvor~s._ S~gUirâ9 de·sre modà as 

58 *• 
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~os tas, e. par a dentro da terra se . vírao ; mu.itas fa01 
goas; e tO:do o terreno alagadiçp: ás 7 e hum q·uar .. 
to tomámos .porto: os ventos continuao. ·pela proa; 
e nestes dias ' tem havido trovoadas com c-huveiros 
desde o meio. dia até ~s 3 horas. · 

OBSER V ATIONES •. 

:Die 19 Decembtis, - ' 

Ad loci l~t-itud .inem. ihv:en iend'am. Alt·i~u.do 
vera, lllusc~ •. • •. • • •. •. , • • . ~ •. • • , •. • 4S' 0 

Algol · ••••••. • · •. •••• , •••.••. ••. • ~ 3'1 
€:Iara, Persé~ ; , •. •. • • •. • • •. •. • • • • • • • • 2:.2. 
Pr.i_ma, dat latitudinem ~ • ••. • , • • . • • •. • 1.8 
·Secunda, ..••••. , • • . •. • • • .. •. • .. •. •. •. 1.8 
Tert·ia.. ~ •. •. • • • •. •. •. •. • • • •. • 1-8-

7/ . 6!1 
2•2. 8"-
2-J J.L 
3·9 34. 
~8. 4Q 
38 H -

' 1 • 

J-csé : C111todio. dç_ Sá. e. F a ria., 
)YI igucl C i era,_ 

JójíQ. Bento, PJ.tllPII •. \ 

Manae.l. AiJtMill de Flone:J:. 
Atha!laJÍo Vartmda •.. 
Afonso Pnche~a.. · 

:O ia ~o · de Dezembro~ 

A's ) horas da . manha' p:mi'mos a· remos :- am ... 
bas as cost-as vão. com median-a barrancà, e bosque;. 
Encont·rámos duas bocas, tvmá'meS: a do braço ecci'-
dent-al, ·que era: o· mús caudah:>SG; A i-lha he baixa 

·com arvores: em a- ent-r~a- db braçe que navegárn®S: 
se deixou htl'ma boca de arroio- ern a par-te ocdden-
tal' , <.jUe sa·he d'e· lnima Ja-goa , ma·is ad'iante· em a 
mesma costa ha hurna, boea lar-ga corn huma· il'ha pe-
quena no meio , dentro tem outr-as duas bocas, ao Ja ... 
do d:ircit·o. entrando por ella? e huma ao esquerdo,,, 
Wdas; são pequenas. Em o bra~o oúen:t.al· do- r.ia-q~e-

-
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deixâmos f1aviã pouca agua , e muitos bancos àe a~ 
~êa. Fidrão á pane o~ci~enta.t serras cobertos de 
arvores, e· po_uco desvi.adps da ~11argem :- chegárno• 
aonde hu-m ddles termina v a o seu pé e'n:. o rio, era 
mediano coberto de bosq_u~: a costa orienta-l era bai-
xa. Depois do~ serro segue · a CO$ta occidental do mes-
mo modo, e 'se achou - outro serro _ sobre o rio com 
pedras :tHl sua maEge~ ,. e segue a or.ienta-1 como de·. 
antes até hum s~r.ro, que tem quasi defronte do da 
océidental CO!l!l pedras- tarnberri ná sua rnar~m;. po~ 
rêm mais al~as, que a.s do outro com covas pela pa.r ... 
te inferior. Passadas estas faz o rio . hum reconca V() 

em a p01rte oriental , e Qelle l1a huma iLha com hum 
banco de· arêa ba·ixa com arvores, e em a cos-ta oc-
cidental que] he do mesmo modo, ha outro· bane~ 
€]'lie sabe de hum banhado d.'o:ride se vírão· var.ios ' ar~ 
roias, e' hum- banco mediano qu.e a•ntigflmeme era Oi 
rio- granàe (seguncle> dissevao· os- pr.aüeos -do Cuya..: 
ha} defronte no meio do r.io ha hum. banco de arêa( 
€aberta. ch! herva pequena: o· rio. principa1, que a-
gora· vai pela ·direita , tem a-s cost'as baixas-com ar-· 
vored(!)-, e nelle· padrnos ás I I< horas; A~s 2 noras da. 
tarde' torn~mos . a. caminhar a_, remos·: seguíao as cos-: 
tas: de mediana a-lwra com arvoredu •. Achou-se arri..: 
macla á OFientaJ h1:1ma·. ilh~ ba·ixa com bosque e~pes,., -
so, ficou nella depois h uma boca de· arroio; Chegá.; 
n1os a(mde· o rio se dhdde· em doirs- brdço~ com hum~ 
Hh-a' baixa' tomá mos o (}CCidental que era maior.: as; 
<!os tas farão corno de antes, - e parámes. ás-7- hol'.as• 
e tr.es- quart-os •. 

; 
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A 's t'• 1 . ~ b~ .J R. 1 (j)l o t \. eo en-tre nuvens, .ven-
~ . , 1oras ua man a." C P 1 r N 0 · . -l · . ~ 7 · 4 ·) to . • 

_ J.os~ Càsto?ío Je Sá e F at'ia. 
· -M•guel ·Cu:ra, · 
• j oiío B.eJ1t11 Pytf,otJ, 
•\ _ .. 

M.anoe1 Antonio áe Fluris. 
Athanaúo Vnrank. 
Aloti!O f' acJJ e.c8. 

Dia u de Pezem-bro. 

Sahimo:s ás ) ·Jaoras da manhã, .e passá mos o 
iim ~ra i'lha de hon'tern. á tarde que lle bai.xa com .arv0-
r.edo: as coS>tas estavão cobertas de bosques, o ter-
r,enq d.a ,OJriental era mais. aJt0 -qu.e o :O,ccide·mtal, po· 
r.êm em ·aii crescentes o cobrirá ·a agua. Dei:dmos em 
a ·(.'tccidental huma boca de a~rroi.o , e outr-a em a op• 
posta. Depais achámos :huma ilha. de m~diaria bar .. 
mnca (!_om bosgue espesso, e massega. Dividi0-se o· 
r,i<l erp d.0is braços, o oriental era ma·is caudaloso. 
Não hou'le -d ifferença ern as costas , e ás tO hüfas e 
llUtn (jYarto tomán1os porto. . • · 

A 1s dt1as da tarde par.rimos., e seguindo as o0s .. 
_tas de mediana .altura com bos·qu~ , e mas~ega _, achá-
mo.s hurua :boca em a _parte oriental. Ficou lmma 

· ilha no meio do rio com bosque,. e rn;l.ssega 'z tomá .. 
mos o braço occidental por maior. Acabada de pa~
sa~ achámos hum a boca. em a costa oriental, que se 
çorresponde com a que dissemos, e fórma lllJma ilha, 
chegámos logo á boca do Paraguay-mini. ou peque- . 

. no, se conhece em -as duas barrancas que fórmão, que 
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s~"ó medianas' e -esta o situadas á vista á a ilha que sê' .: 
disse estava no meio do rio. A agoa deste Paraguay-
rnini corria contra ·a· do Paragua.y-guaçú ou grande: 
isto succede, porque qlil;ando- chove rnwito ern as dilata- . 

, das terras baixas, ou pantanos da parte oriental daquel· 
le rio desa guão nelle, e sendo mui estreito cobra ra pi;,;. 

. ~ez tal que sobre-pl:lja a do grande; porêm. em tem-
JlO seçco ·pode ~ai~ es.t,a, e, corre em direcção que 
lhe he commua: ~ssámos hum arroi9 em a paFteJ 
oriental o qual s'egtfndo os préÚicos· vêm das lagoa~ 
ào rio Cheanes. A costa occiderftal he baixa, e a. 
oriental q,e medrlana barranea a:~lbas COIJ!H:UVOEedos:~ 
e em algumas paragens 'rmJi· baixas ; por· todas e H as 
~obe, .a agua em .aoS crescentes. A's 7 horas e IIJ..CÍ.ít l · 
ton1amos pOrtO:. · 
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-~~----~----------------------ar~ 
OESER V ATIONES. . ' 

D:ie 21 Decembris. 

- ~ 

~ Ad loti !jltitudinem inveniendam. Altitudo 
\•era. Algol . ._: • • • • , • • • • • .•. 

~Ergo .!at !tudo loci • • • • • • • • • ~ • : -

,Ad loci longitudinem inveüiendam. Noctu ob-
se.rvata est emersio priqli, Satellitis' Jods 
Tele~copio catad(optrico digitorum duode-" 

{ citri coelo sereno· hor: ind. • : 
Statim obsec.vata ·est altitudo vera Rigel. 4&• 

45 1 so". . . . . . . 
InitcJ calculo hor. antecedebat t. v. . ••• 
'l\:mpus ergo observationis verum fuit ••.•• 
Per ephem. dela Caille immersio Parisiis . esse 

debuit t. ·v. • • 
Per Tabulas Cassinianas: t. v. 
Per Tabulas Bradlejanas ad merid. Greno.wi-

no . lz' s6,:' 
1& 2] sz. 

,. 
I J11 44 17/l. 

1 3 48 2'1 

3 2J 
1 3 40 s 4 

cens •.. t. v •. • • • • • • • • I 7 31 39 

José Cust.odio de Sá c Fària. 
Miguel Cicra. "' 

Joiio Bento Pytho11, 

Manoel Antonio á e · Flores, 
Athall<lsio Vanwda. -

· .. Alo11So Pacheco. 

Dia 22 de Dezembro. 

Principiá mos a caminhar ás ~ · horas da ,manha, 
s-eguião as costas como se disse em.(} fim do dia pas~a
do, e dei:Xámos hum a boca de arroio em a parte occi-
demal. Depois achá mos duas-. boca~ de arroios da 
mesma parte; que se correspondiãp, e formavão ilh;1 
baixa com· ar v ores, rnai5 . adia_ntc h a v ia h uma boc.'tt 
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·~e arroi6 em a mes,rna parte que vinha pela falda ·.de 
Jium . ser·ro immediato ao rio,. e depois ou.rra de a.r:.· 
r{)io., ·qLae oorri:a · pela falda . de outrtr.serro · tambem, 
arrumado ao rio. Mais dentro da margem -vai· a ser· .. 
r.ania, e. ambas cobertas de. arvoredo. Deixá mos a 
5oca de huma lagoa á parte occidental que banha. 
os pes de dois senos: a terra que depois de passada_ 
a boca fica entre o rio e a lagoá he baixa , e alaga-
d iça. Defronte em a parte oriental ficou hum arroio 
mui -estreito. Achámos divididó o rio em dois bra--
Ç'üs, tomá mos .o oriental por major: a ilha he de 
I!Jediana almra com arvores, e tem huma lagoa que 
se communica com o· braco occidental. Passámos 
huma boca em <\. margem~ oriental , e pouco mais 
adiante outra e.m a ocdd ental da ilha de que ·se fal-
lou, com hum banco de arêa em a ponta. Defronte . 
em a oriental . deixámos outra boca que dentro tem · 
dois braços ,- que .~e metem pela -terra de1,1tro, e to-
dos são arroios em terras baixas, A~s 12 · parámos 
para que descançasse a gente do penoso trabfllho que 
]~aviá tido, por soprarem todos os dias os ven_tos pe-
la proa , e se at~gmemar a crescente. Sahimos ás 
duas horas e .tres quartos,, e atraves~ámos para a par-
te oriental que he' baixa com • arv·qres. Passámos a. 
boca de hum arroio da pane· ·occidental, e .fomos, 
caminhando por defronte dos molltes que fiéavão do; · 
mesmo lado. Havia barranca mediana- em a pane o• · · 
riental, e a occidental era baixa com arvores. Pas-
sámos a boca de lnima lagoa nesta costa, 'e hum~ 
de arroio em a. opposra , e pouco depois l1urna:· pe• 
quena lagoa em a propria. Dividia-se o rio .em -dois 
qraç~s, tomámos o occidental por. maior :- a. ilha Il~· 

- de mediana barranca com bo8quç-. A cosra occiden-
tãl segue baixa , tambem com arvore8. ,A.çab~mos de , 
p<~ssar a ilhé:l, e depois ach ~_mes oup;a. pt·queg a con~ 

- N.ot. Ultram. V. 7.0 
• · 59 
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a1gu.mas -arvores da parte orienral, elll a qtial I1a ter:.. 
r-eno baixo !lOni bosque. A costa occidenta.l he aq~i: 
de mediaPJa ba:-rran:ca com arvoredto : e.ncont rámos . 

. dividido o rioemdots bta~os, romámos ooriental por· 
maio'r' e na entr-ama à!0 ·o:~nro b,a· pouca agua : o ter--
reno inae~edio.t (segul'ldo. ·OS praticas do Cu.yali>á-) -be 
Hha de mediana ~!>arranca, e arvores-, e o proprio á-' 
co,s:ta orienta-h~- ás 7 horas e meia romá•mos pol'to .. 

( ' 

OBSER.VAJ:;ÕES. 

De Thcrmomt:tros e Ba,:ometl·o-r;-

( - l . . 
" · d' J R. 102·8" '-Ceo· entre l'ltJ;VeO!', 

.n.O. me1o, Ja • • • •'\ C p , 1 r N 0 0 . .. , • - L . . z.:r • s. ·. J . . .. 4- . 
vento 

' 
-

. J O'J é Cwto.d)"o de Sá. e Faria, 
Mi.gue{ Ciao. 

.M:anoel" Aí,to.,.;iJ cfe Fl~re.t-. 
Athnnasio Vara mi'tl,. .. 

: Jo•'ía. Benta. PJthan. A:lonJ.~ Pacheco. 

~\.I 1 Dia -2:f d~. Deze_mbm-. ·. 

Partimt)s. ás ') li oras. d~ manhã a remos-, e· ert:-
(lmnt rámes bum banco de anêa aPmmadQ á cesta o .... 
Piental, é outJ'0 defwnte , por detr-az do, quaL, c per-
to•' de· línm bosqpe dei an.ores alt-as. havia huma pe:.. 
E_ll.!l@!1'a lagoa. Mais. aqiam€ faz· o rio. hum reconcavo, 

/ .etn. a pane oriental, · em cuja· poma .. ha· huma. gran-. 
dissima mrrente-, por· aqui pe11 to da margem écci-
dental"vai hum ser.w comprido cober-to áe ar:v0redo •. 
FiE:OU.· h.um arreio em e recon c;:avo da pane orientaJ , 
c-mé'Í:is ad-iante· du,as- bocas) que fórrnão huma. i±ha p€-J 
quena·: deix-á1nos outras duas. h uma defronte de outra.: 
e: da; par~··· ori€•ntal pareceo de, peqytena, lagoa ,_ cuj~ 
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~.goà -n~grej:1Va. ; - porêm em ·hum Yaso era darissiG~a ; 
"a da .occid.entaL ainda que -·ao principio he larga, se 
estreita para dentro por emre os .pés de varias serras 
qu.e :lido em esta parte; e parece ·Jlir a juntar-se com a 
q~ue cleixámos .a tarde antes; gu:e 'tem hui:na pequ.ena iiha 
no meio. Mais adiante contint'ta a serrania, e nella 
l1a alguns serrQS . .Iianpos de árvores por drna em os 
~l:lmes, cuja terra,. e pedra se vê corada : os d·e mais, 
e estes peJas · suas faidas .e5rão. cob.ertos cfe espesrol; 
bosques . .Deixámos h uma Ja.goa em a t~rte orie.ntal, e 
pouco depois outra pequena em .a oécidental. E m a 
<>pposta vimos hum arroio, e depois mUía. boca .es .. 

. -t reita. Seguem as costas b-aixas com massega, e ar-
vores, e .ás IO horas e t<res quartos romámos por-_ 
to: h-oje vitnos dois "ra nclws _ vel 'hvs de Payaguaz. . 
'A'· 1 hóra e meia sahimos, e logo p:. ssámos- huma. 
boca em a parte Óriemal, e -pouco depois outra -que 
com :il ultima desta ma tJ.hã fórmão duas ilh a'S. As cos• 
tas são dé' pouca ált tfr-a, -e at vores. Fü:ou hú'mal poca 
.em a parte occid eôta1 ,' e depois out ra , a-s quaes se 
,corre5pondem, e fórmao huma iJha baixa. Dentro 
deste braço ha' QUtra boca, <Jlle v:ti a huma lagoa, a 
-qtJte j os pnticos do Cmyabá .d1-amão de Matlioní, a 
qual vimos, e l1e bem g1·ande, mdead a de serrania , 
tpe entra ao 'circular âa bagoa, e torna :a aptb.ximâr·se 
ao rio imrnediatamenre por dois senos, que se dis-
tinguem dos de lli!.ais e_rri'ser~m moí.s altos, rernatan"' 
do em _pontas em fórma cle dois pães de ~ssuca r, hum 
,be n1-al's agu·clo que _o:utro cobenws r,.m!Jos de .arvo:-
r-es , e as :suas ffcl ldas remat ão . em a logoa Ma-nio-, 
ní , . :pelo que se .ch;a m;;ío os secros de ~1::ro ioní ; 
encontdm.os em a cos-ta ori•erural rmma lago3 , q11é 
destl·gua em o ·rio por buma bo·c.a larga 1 &.ent ro 
dell a se virão varias máis p~:'quenas en~ tt: rra-s nl a ... 
ga d.1ça.s : <l'S costas. vão húxa-s CJ)ffi arvore~: • . Pa,ssou.:.se 

5~ ·>;é 
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,a hóca de hu.m rio em a cost~ oriental,, a que dra-
lná.rao os praticas de C.uyabá CL1eanes: , .. · he estreiw, 
e a .sua a.g.ua trazia- m~üto pouca. corr.ente, : defronte 
~~m os dois· serras ·de Manioní pa.r.a. marca~ o quaJ, 
se~undo. d.iss.erao. os di-tos pr.aticos, corre por terras 
baixas, e , alagadiças, . e h e br:aço do- !!io dos Porr,u,-
dos, cuja. boca principal es.tá mais. adi:ante: as canoas 
q1ue v-ê:m de S. Pauto a. Cuyaba,. enttão pelos ·Chea-
nes, par:a . . hi.r ao. dos Por:rudos: a costa: da: parte O· 
ri.entd dep0is segue baixa, e 1a occid.ental de .media.-
Ha. altura ambas com .. a-rv0res. Par.ám.os~ ás-6. horas-e, 
tres. quartos.,. '' 

OBSER.V:Ac;,ÕES;._ ' 
\. 

.V,c· Th_ermQ11Jt!tJIO .. , e. Bnr.l!.meJPco.,_ 

A'- l hora- do:S 
d1a .•• •• ••. •• ( 

J o; é Ct15-todi.o d:t,. Sá _e_ F nda. 
Miguel. Ci.era. 
J oiío. Bento P.ythM, 

l . 

lt'1 6/dlod: A'ilto.niO.· de F liJ'r.e.s:.. 
Athhna'l.io, V.arauda, · 
4loJISQ Pa.c}ICc.fJ,. . ' 

. IDia 2.4 de Dezembro: 

~ · Sãhirnos: ás y noms. e· num qtwrto dh manHâ:,_ 
com v.enro ·pela , pr-oa,_ e c.huva.. A. costa o"idenrat! 
€ra de medi-ana. barranca,, e -ar-vores ,_ e a or:ienral1 
baixa corp massega •.. P.assáruQs- duas bocas em.ã occi~ 
demâl., e hum banc_o,d.e arêa ar:rimadQ· a eUa", e. ele-
pois outra boca gue com as: duas fórmão ilhas. Se-
gqião_ ambas .as çostas de . eouça altura.,, e ílJ:\',ür ·d o~. 
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Deixámbs hurna boca estreita em a ·parte orien-
ta 1. Desde · aq.tl'i . se· ··vírão de tna>is perto os serros de ' 
Marüonf, ·são estes Ü'e ped'ras, ·e por cima não es• · 
tâo mui povoados de crrvõí:es, pois em partes ê).esco· 
bi·em as maFJc·ha~' de ·pedras c::orada-sr Depois destes 
se segue a· serrania· com as mesmas cirêun-sta·ncia9, 
Fassa·rnos duas bocãs- em a par-te oriental, q

1
ue fór.:. 

mão i-lha baixa com arvores. A's f2 tomámos port<l 
para dar descanço á geme mui molestad·a pelos ven· 
tos peLa proa, os qua.es, a i'nda que não tão fortes ~ 
nos não tem deixado nestes ultimos dias,. as chuvas.·· 
.se· augmenrão, e P.Or conseguinte h.e mui.ta_ a correnter 

A's 2 horas. G: tres quartos da tarde· saJümos . a 
rem<Ds. A costa orienta-L e-ra 'baixa· com arvores-,. e a-· 
occid·erita:t rambern e:om. bosque,. porêm mais alta .. 
Passámos. hum serro pequeno em .a costt::r oriental~ 
(i_Jue c~eg_a a fenecer no rio com pedras soltas-"' poucq· 
mais adiante· irnínediato· a eil'e na v ia h uma: óoca• que· 
pa-receo ~e lagoa,: . em. a. cosia "'ocódenrar vimos ou--
tro_ serro maior,. que_- remata. em o rio co.m'- pedras 
sol tas,, e depois segtí'em' outros desta, parte pera ·mar-
gem; A_ ·cosra oriental he baixa: com b-anhados-, e Ia- -
g.oas~ Chegámos a. lmma. boca. que fi:cou: em a• costa; 
ecciciental ,. pareceo· de ar.r0io ,. que se entranhava pe·--
Jos- serras-, · e· "lu e-vinha a sahir ·a fmma l a-goa q,ue· se· 
passou· depois:, a éjtla-l esd separa~-a do rio·· por llumcr 
tira de t.erra baixa. mui es-treit.a, denti'O tem varias 
bocas, que v.ao· pel·os seJTos-,. seguem estes inamedia• 
tos ao rio , e ·a costa· oriental~ he baix~ com arvo-
res. Pa ~sada a la'goa- ha ·terPà !J.ai:;{a em- a parte· ot-
cidemal, e em a- Griental pequena·· b-arram:a-, d-eixá-
mos hurna boca· nesta costa que· se· imerna' , e- ou ... 
tra que torna a sahi r- q,.e rie pouco mús adiante 
formando huma ilha baixa com massega, e arvo,.. 
l!f&., as duas costas segttem do- mesmo rnod0 ~ e. se: 
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f!Qr'nou a pasGal.' por perto. d,e Ímm serre-que ~stá so~ 
bre o do çoberto de arvor-e·s ~Jll a, pane o_cc1denral, 
c a serrania deste ·1.ado segu~ adi.ante com muitq.s 
~~rros altos, e alguns sem n;mitas éii"V.orc::s eqt , QS ·Cl.l" 
~nes ·; por~tn em ai faldas, e loJUbas da ~errania ha: 
.espes~issim'o bosgue. .A,'s 6 horas e roeia tomámos 
porto em o sobredito serro, o qu.al tem p~dras ~111 ª margem do1 d~. . . 

I , 

. -
_De T hehnometro, e Barom'etro. 

•A•s S da tarde. l iRe..·· 1p02
; 1 ~· Chu<ra vento · N.O~ . 27 • 5 • • . 

' , .. l ·- "' 

.. 
' 

;"' 1 

J . ç . d' • s . 'D • - osç 11ito t'f! a e a .e ..,. a na. 
Mig1.1el CicJ."a. 

João Be11to P!/thon • . . ·; 
I ' ~ _..- ..,. 

• 1 J : .. ' 

. ~RJICel Alltoflio· '.de F{q_res. 
· Atbantisio Va•'a!lda. 
Alfnso Pacheco. . ' -

Dhl, 2)· de; D~zembro. . n 

.. Sahimos ás ) h~ras ~ lm~ qu.arto . da manhã. a 
remos. ~eg!l~a o ~erro de pedr.as em. a ribeira; do· rio, 
pela cesta occidef!tal ,: e a orientat era baixa oom 
mass@-ga ,. e arvores~ , Acabado o-serro ficou a occir 
d~ota.l mui bai.JÇa d,e Banhado, ~Porêm com arvores-, 
dei.xou-se nella _11llm.a bocã, qt1e pareceo .. àe lagoa 
.en-tr€ o harthaflo, c outra deQtro. A., orientall1e de pou-. 
ca altura cçm bosque, se pa-ss(()u nella hurn.a boca d~ 
riacho, e poi.Jco mais adiante qutra nmi. estr-ei~a ,.; 
que .fórmãe ilha. _ , ~ . 

. · As costãs . váo de , pQ,uça. ,alt\.lra con1. ar·vpredo~ 
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Deixátnos hum á boca' estreira ge arraia em :r l?'llfte oêJ. 
€id~htâl; ··~ pduco "J·D'!ais·:... aqiante ourra . dé mes!tl<> 
rn do, e àS'' dúás fótruão ilha. Esta costa he f}aixa 
co~ péqu~mts arvon~s: a ori€ntãl tem Ftlgtilhà bat-
J'á!lcá com bnsqué; deixárnos nellã -hum-a boca. de ár'-
roió, e ótltr'á ma·is adi11a. Pciuco fuais adiant(J ha htr-
1\na bocat e denttó déll.a duas, huma que vai rió a bai-
Xó ajunra·r··se (pode S'e~) com l:ls que j?assámós- an*es, 
e mttra rio àçhna , 'JUe' sahe nelle a curto espàçd, 
formândel htuna •·pequena ilha ·eaixã ~om massegao. 
As costas são b1l'ixas com atvored&,. e . ás i' o ltôras e 
meia pará mos para. se dizer missa,. e descan~ar a 
gerit~.. . · • 

Partimo~ á huma· bora e ·hum quarto da tarde,; 
as duas costas são baixas com arvores. Pa·ssámos hu-
ma boca estreita em a parte occidental, e dentro se 
vídlo trés' duas rio. acim<l!' é !ltlrrta rio abaixo. De. 
pois passámos outra da mesma parte,. e as costas vao 
c.omo ·&e tem drro. Deixámes omta b.c;>ca pequêna em 
a oriental,. e Jmm banco de aJ:êa a11rimado• á occi~ ' 
dental. Ch~gárnos aonde hav.ia tres bocas ., e avistá- · 
mos hum serro largo em _o terhmo Oliientàl d'esviaÔ'(J) 
da margem âo tio para" dentro, ao '}u~1 ~h a miraO' 
os praticos de CuyaM d0s: ·Perrudos- naçaó de IrndioS~ 
que fuabüava alli·, e de que agora não: !i aviá -v.es""' 
tigio.s. Segui'a a serràni·a de que < se fez men~âo asr 
dcia•s pas~ad0$- p11La €0sta· e>cciden.tal:. Das tres bmtacs. 
que· dissemos ulürnamente: a· orien;{lal he a- de· r.iO. 
dns Porrud0s., qtte rra.zia. huma grànâ.e _c0:rt'ente •. Se- , 
gund0- ·os <ditos praticas tem muita. agl!la;. e g~an" 
do está crescido,. basta·nte rapide7i para çletcr. as em,-· 
bar.Gações; corre banhandG as fal'da~ do· serro do· 
mesmo m>me ,. e: tem _a:s suas .cabeceiras- em as se.r- · 
ras dos. Geyázes,. e· neUe desagua o ri~ de . Ci.'lya:-
bá ,_ o qua~ p_a~sa pov este povv·1 e ten1 a· su.a ori- · 
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ge.m - ll1ais· acima ~m a serd de 01yabá: Tamhem 
. ]~e de_ mutta _·ag:Ua, e grandissima corrente <JUando 
e1s~.á e·heio. A boca do meio -das tres parec~o de la-
goa ; pequena , · e a ocçidental -dellas Ire a do . rio Pa-
r;~gn!:ly, gue seguimos. Entontrámós hun\a boca e.m 
a parte. oceicl.ental, que fórma ilhas com outras _que Já 
passárnos ~ e outra defronte que parece de lagoa. As 
cpstas são baixas com arvores, e ás 6 horas e meia 
parárnos em a,boca de hum riacho, em a costa occi-
qe.ntal t toda a t~rde tem<=>s .tido grandíssima · chuva, 
e os yentos pçla proa não nos deixão. 

Jostf Custodio de Sá e Faria. 
Miguel Cicra. 

· J oãu Beutu · Pythun .• 

Manoel Antonio de F.lol'e/, 
Atlurnar.io . Varandq. 
Afonso Pachecu. 

Dia 26 de Dezembro. 

A's ) hora.s . e hum ·quarto . da manha part.ill!os, 
e tomando a .boca do rio Paragua.y, seguimos por 
elle com nienos corrente gue os .dias /passados' por-

- q~e a do rio dos Porrudos a a·ogmentava muito. As 
costas sã_o nnfi baixas comv arvoredo pequeno ~em · 
barranca •. A terra da parte occidcmtal se interna des- . 
te modo, c com pantanos ·aré o ·p.é_ da serrania, que 
vai perto da margem do rio. A oriental he também 
de banhado, que se estende para dentro, e chega ao 
pé •do serro de que . se_ fallou honrem á tarde, e fica . 
a este lad9. Deixámos duas bocas em o mesmo , e 
outra em a occidenral. Depois ficou huma em a 0p-
posta, todas são ,de .arroios. Seguem ambas as mar- . 
gens do dito modo; passou~se h unia boca de lagoa 
em a cosra occidental com huma jl11a pequena, e en-
tq!da. Achámos tres bocas, as duas são de làgoas, 
e a mais occidental h e a _ do ~i o q~e seg~imo~: á .en-,~ 
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trada da do meio l1avia varias ilhas pequen~s~ e mais 
dentro duas maiores,- e em ·a boca da oriental havi~ 
putra mediana ., ... to_çi~s sã,o baix.as, .corn _massega -:, ~ 
·algumas arvores. Em õ bràço por onde c:ominhámos 
achá mos h uma boca -em a parte oriental, toda esta 
costa he baixa. -~ A ,Qcciç!ehtal he p<;>uco _mais ,alta ,'· e 
,ambas com arvores péquenas. · Dei;:ámos outra boca 
estreita. .em a _o r i~~ual, e huma_ em a occidental. Aqui 
he esta costa de barranca pequena com arvores ;"'e a 
ori'e'ntal •: bájxa" ue ban•hado ,-1<lapois 'cres<:é-• esta a1gu-
mã coosa·, -~~ ~ní ' a or,posra· vai a serra p~to ~~<lo_ 'o, 
CJUC he benÍ alta'· coni serraS cujos pes'1 ch~gao <Í' 0mar-
gem com pedras em agua. Parámos em hum delles 

_ ás I I horas paca. ouyir. missa, e deseançar. 
A' huma hora e tre·s quarta~•'' p a. rrimos , e pas-

sáfllOS a boca de buma lagoa grande, que segunde~ 
os praticas d'~ · cuy<!bá : se ohama de Cara-oãtaz, na· 
ção·· de Inaios, que agora ·não.' se sa b'e -se. perroan.e:-
cem-. ·A ·parte occidental depois de ' passan a boca da 

·dita lagoa ·em elia, he b~ixa .de banhado poc :perio :da 
margem do rio, e a 0riental r~omo ·an.tes. • Passárão-

-se varias bocas -pequenas .de lagoas'; tan1bem peque-
-nas r, e il-has bai-xas _ por hurn, e ' outr-0' 1ado·,, em te~-
'i'erros'> baixos, e alagadiços. 'f)e·sdé · ·o· serro onde pa-
·_ramos ao meio dia ·se aparta alguma· !Cousa o ~rio da 
serrania, 'e ·~o terren·o- intermedio he de , banhado.· .. Se-

~guem ambas as costas baixas ·cotn arvores, -ás 6 .ho-
: ras e_ m,eia tomámos porco. 

• • I 

I • 

Not. Ultra~z. !7. j." GO 
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OffiE,RYACSÕE.S:. , 

.I1t:- T/.ermomet1;o., e. 11arofnett.a •. . . ~ 

·M·mMet ÂntoJIÍQ. tle F /'or.,~ .. 
At;ha.llasio VMa11da, 

~ ..4hmsQ Pa.t;!Jc(o.. 
J • 

Sami.mo~ ás 9 horas: e ntim cquarto ,~a.tn·a.nna:,. 
·.A tosra ocódema:J h!e de pan.ta~o até os . se-~ros da. 
rs'tmr<Jflia ,. que vai potlliG:Ol a~pahrtáda do rio·. A miemal' 
IRe bla .. i-xéll, e am·bas· C{i)'fn aJ.gt:imas a,rvoli~S~ EncbPltrá-
, m·as. ~m. a wh.ima. h uma; boea 6\e: ri-ach-o·', e· depors. s~
gíllii~ de IDànlutdn. ~. ®c.eiiàeotal' he de b'arraJKa; me.-

·41'iaJ>ta; cmn ar.vmedo.. Passámos ar poca- àe hum :u;-
. raio em a miema·h E:·fue.ia de heliva, e eutra gue b.e 
rtil:e bagoa pt!g,uen:a, •. Defronre fi<::0ll! hu.nil.a- em. a o,cd-
clenr.:tM •. 'Torna. ó. JÜ;(l). para: a serrailÍ:.l ,. da q11al ha aq~i 
h . .l, . I • . .ttnill s:e.rr~ q:u.e·1 C::;saega; CGmr O S.etl pe ;);0: f,lfH COm pe-
dras soltas em a rnargel.ill<,. pou<:o m-ai·s adiante ha: 
duas bocas nesta wsta que de'poi·s do sem:> l1e bai~a,, 
com massega. ,. ar-vQ.res, e pantan.o, d.o gua.l ~;ah€m. as. 
d-itas b0cas •. A ori,entú be· de pouca ahura com a.r-
voredo. A"s. 10 hora-s e hum quano pará.mos para se· 
dizer missa., ·e dar- desca.nço aos. remado!'ts, cornti; .. 
nnã.o as dH1va~, e vent-os pela f'JfO.a , e o rio ~::resc~. 

A's u, horas e. tres quartos" tornámos a canü-
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n1iàr :a · rémos, '·va~ · as ' ces t'3S baÍ:X3S, ·e a ~crnnía 
Ferto do rio. Encontrou-se h uma te<'a J.:1rga .f_m· a 
,çgs.t~ oc,çi9~ .n .t;JL~. 9ue 1rna .. úa~ .a conef!t ~ r,:n_a f.Q r~, 
e se divisou dentro huma ,grande 1agoa ccrcaaa de 
serrania, a qual c.ha·mão ·os pr·~tlccs elo Cuyabá a 1-
goa Y ay há, o:u :d.e ~g~ a ma L~ , .c .uj~ hxa rrincip]l 
l1c ·a mais occidenral das <.~UaS que p~m2mos f~a ' 
marr.hã , e vinha pelo pé do sçr ro, a(jui se reti_ra . a 
serrania -para cle'!l'rro P ;p orê~u1 p:~ais baixa ~·e- ·mrre 't~· 
vena de arv-ores ' em a ccHa oriental' defronte Ha 
-e·tn-ra· la-goa pequena. I::'oe.Pf!>:ÍS de pas~ar -a ·hüc>à da 
lag'O.il. Y.ayb.á .s~:gu~ 0 rio mu)to '{!!'P~iw .c.op;J h~~tan-
t-e corrente potf entJe. ban!J;~cos. Passánws etJ~< .2 'o-
riental hum{! tboc·a el-e arroio, c d>E''j:cis e\3-t<r~ -e'l\1 a 
mesma_ parte , que são Lie hl:lm b:r.aço estreim, ·que 
torna ajuntar-s-e ·C'om o ·ri-e mi is aeima, e por elle 
transitão ás canoa~ do Cuyahá 1 quand o vão a hus-
€a,r a h<:r.ca tio riv Ja un'i pa·ra' ,]ür :a ~til'('(') -Grosw. 
A i-~lw ·que fórm·a 'O ~iro l~ r~·ç-o '\::Ontl d· Pio ·princip11~~, 

·'Se chama ·a Hha (:o'mpr·ida, h e baixa C'C'tffi -ar 'nres, 
'€ se a1aga c·m as c.rescer-rt-es. P~~romos 'hu1Tla la·ge-a 
-efn pane orienta1 , l'):tle tini'la 4~'Uma pequena iHia 1ro 
rne-i:o, e segu-i-a ·pa'I'a -baí:xo. Em a oc<:id'-"n:tal 6lefrt3n-
te -se v-írão mma·s pequen~s l~go.a:s wdas t(Ym bot'<ls 
<Jb Tie, ·pouco mais adiélnte ha·via c~·r·ra 'lagoa em :a 
pan-e or·Íe!Hal, ou e,·a a mesrma qne pa.ssám'Os <'J·Ue C:0rl-
t·int~ava, seg-uem os ·pàntanos, ·e -arvoredo por den-
tro, ciebcámos huma lagoo em a pane 6cc-iôe-Atal que 
<c ~1~-a ao pé. de _hum, serro a-Lto. Desde <?s <]U·e se pa~
-sa-t"Qo a-o •mno -dta· at.e e5-te·, faz ·a serrama ·llllma qti(f-

brada com lombas pouw altas; po1•ê·111 <'obert2ls ~e 
ar-v-ores como os ser-ros. Depois -passâmvs ·peno -do di-
t-e -serro que he eemprido, a -cujo pé h a hum g-r~10d:e 
'banliClclo <:om -l<'!goas . As eos.t.as 'S t·guem b-aixas eem 
arvoredo, e _s em banhado. Vão os serros im'íl~ecli atd.s 

t:O * 
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r,,ao, .rio, e as . çostªs COfllQ , antes;, ;ás .6 ~ h,o~as e., tt:es 

qu,a_rtqs, p;ará(Üqs, . . , -: , 

·.I f. ,,. , 
' I 

• • t r J • 
- .• , 1 OllS~RVAÇ6ES • . 

' ' ) Dé Baro.mlltro. e Thermomef;ra-, 
r.' 

I ' . (R }02'6;} . l· . 
A's ·~horas da tatde.<( "": , .p l ,_ )>Ceo ent.re nuv.ens;. , . . L~ .. zz . . ·i '"J. . 

' I '! .: 

']o1é- Ctuto.dto· de ·Sá Faria.. 
.Miguel Ci-era. 
]9ã.o, Ben.to, Pjthon. 

Ma-11oel' A'11tom"tr d·e Flot~cS.. ' 
.4:thana.sio V'R•ra~Jda.. 
Alotuo. Pacheca,. 

Dia 2.& de De~.em hro. 

Pa11times. ás ·.S: horas: da rnan:h$, seguem as, cos-
tas bai:x:as de b-anhados,, a; sena.ni.a da occidentaE 
vai perto. d.o 1iio ,. porém. depoi~ se in-teJHJéLdei xa.ndo 
hLJ.m gFand.i:ssirn{}! esi?a.ç0 com. ta.goas,. e pa·nta-PJos.. A 
orientaL ~·e assi•m em qua~to akança- a- visf;a, € se-

.gundo es praricos. de Cuya.bá se esN~nde 30 ou 40 l.e-
goas te~:ra a: dent.m· do:. tnesm0 modo •. Passá.mos .l:iu-
ma boca. de J.agocv. em a paFte .oricmtal,. e dNas rJa 
ecdd.emal,. a mais. adiaAte dest.as ultimas o. he d'e .hu-
ma lagoa. a. que cbamára.o- os prati.cos ditos. Ube-
mba .•. O rio vai ser.npre· esr,vei.~o· , cle espaçiD a. ~spaço 
em as ma,rgeJ:ls tem b.os~ue sem: nov·ida.de· em a.s c.:ostas; . 

. parámos. á·s: 1 o horas. e tres t]Uar.ws- pa11a se d:izer 
missà. ,. e· desça ncah 

, , .J ' • • \ . • . ..J A lmma. hora· e mei?a· da ta~de sa-h1m0s', for-ao 
as: ~ostas baixas: coHil< algum anv.oredo •. O r-io vai a.I.-
gurnéll cous.a mais largp ,, ás 6. h.o.r.as. e tres qualitos: 
pará mos. 
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OBSERV ATIONES~ 

Aá Zoei latitudiMm invt:niemfar~r. 

Die z8 Dec~mbris. 
(· 

Altitudo ''enl Aft!iebaran • • • • • • • • - . ·156' jzs' J JC>11 

· .Dat latit.udinem. • •. • • • • • • • • I 7, 34- S.9-
-··~·~~ :· ,.,,..,_.,_"""'="""'= .... ---..... -:"--ot-"""'..;..."""i-:~ 

Ad toei longitud i nem irwemendam •. 

Nocte hac ipsa 'observata· est" imm. primi Sa--· 
te!. 1}: Tdescopio ~7 r.edum. hor. ind ••• 

,Telescopio. Catadioptrico supra descri.pto ••• 

Stat im observa ta:- sunt bre· : 
SteHarum altimdines. vera:: 
Syrit post transitú·p. m, J;80 9'' so'' 

Procyonis. post t'ans.itú p.m. 47: 24 zo• 
Capitis Pol'lucis post. t. p.m. z8 ZT Y,O 
Cauda:: L&on Lo! ante atl.ventÚ' 

ad m. . . . . . . •· . 5·2' ;: 30• 
Spicre Virginis, aute ad:-v.. 

ad' m. . . . . .. . . . 49' )4 zo· 

Caku:lo. iniro ad omnes· hasce a-ltitu-d'ines d'e-· 
prehens-lí ÜLit bOEologití antec(ls-s-isse • , t. v. 

I ,,. 
I S 
15: 

l), 

16. 

Er!!o temnus vemro -o&senvationum. fu1t .. • ·{ l·5 
~ ' 1.... lS· 

Per Ephemerides mpra. cit-atas. Parisiis- immer-
s.io esse· debu ir-. • . • • • • • • • • • t. v. t 9· 

Pér Tabulas Cassinianas· • • .. . .. . t. "· 19 
Per TabuJas Erad.lej.anaS. ad mericf; Greno'Uv r-

cen!lelll. • • • • •. • •. • • • • . •. • 1:'. v~ J 9' 

~· T/~rmome.t~·o, , e- Bar.omctrro• 

r 

I. . 

45 r o-
47 I 41 
~2.' ) 

S7 l9· 

3. & 

7 I H 
j2' i 22 ),2, ']i 
,6 - o 

t2 1' 2í. ~ 

1 2r 4& 

~:: 

.,,. "' à: d' -' R. .n. s z. uoras· a· ta r e:., C l .. 
1'02'9' 1 
.p I "' '>Ceo· serena· v,ent.Q s:a.. 

2-t·l·sJ _ 

]Mé Cmtodio. de- Siá e Fariir. 
Miguel' Cienr-. 

J o4a· B.e.nto' Pi,t/w..n;. 

Manoel' A'ntonlo de Flor.e~~ 
.At·hanaJio Vt~randa, 
./1./.o,;Jo Pa~húa-.. 



...... 

Dia' 2'2·.,; tk Dezembro. 
' ' 

A's ) da man.h? ;nos l~rgámos: a's costas vâo 
!).em differenÇa por mui.to tempo sempre bajxas ceq1. 
~"osquel), e em al.gum.as .p.arag.ens p.anta!llos em as 
~aTg.ens d0 rio. ·Este -segue eom a m·e5ma l2rgurªi 
~ue a tarde ant~s, passá mos a boca do braço de gq-6 
~e fallou o dia 2 7 êieste mez pela tarde, e -tem:nG 
de ambas as costas .he :a1ag:a9i~o .ás H ·horas pad-
J:nos. A' 1 hora .e Hes quanps da •t.arcle s,ahimos , 
flS ocosta-s conlÍnuã·o corno· esta manhã. Pass·ámos l'l u-
flla b.oca·em a parte oriental, que he de ht1ma dagoa 
que se deixou depois ern o mesmo 1ado terra a den-
tro, defronte em a occidema! l1avi.a outra lagoa d.es-
\V~a.da ~,a n;largcr!l,." as cost.as :v,ão;$e~n novidf!.d.e ~ j)l'l· 
ramos as 8 e me1a por buscar te,nr.a s.ecea. 

· ]Rsé CMtodio de Sá e Fmi.>. 
Migu~ l Ciaa. 

João B~u,to Pit!JOIJ, 

· .. 
~noe! Antonio dC: Flores. 
At'hanaJio Vartrmla. 
AÚvso Pqchec f?. 

.D1a 30 de Dezembrp/ 

Larg:hno-nos ás 5' horas ·da ~anhã, .a01b:<1s ,a~ 
ma·rgens vão m u'i b:a i.xas' s.e. a la gão n.as çre-scente,s. 
e sp,bem segundo as mr.rcas . m9is .altas, qu~ se ,vêm 
JWS troncos d-as arvores seis palmos· acima do ni-
ve1 da agua, em .o est'ado em g.tt.e est.á hoje. Achâo_;-
se bosques, e arvores solras _, v.e~1tiadas de massega ', 
e eni-e<.t-t-~ce{ras por ambas as n.1,argens, ~ó faltao qu~ú~-do 
}1a algum espa_ço de banhado, que então se retirão os 
bosques para dentro cücundiHJÓ.O-P , porêm se .Gire· 
ce huma m.argem d.ellcs, os tem a sua oppost;.:~, e .as-
sim nunca falta 1-eNh~~> , seguem as cos:tas se-H~ .n,a•v i-
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da.de.; ás -I. I horas pará mos par:a dar desc~nço á ge~...-
te-1 A! h!lma e t.res guartos da tarde p:trtlmos, o nQ 
segue estreito: as- costas iguaes. de terreno baixo a-la. 
gadíço, e bosques sem achar cou~a . notavel; n.aveg.á· 
u1os ~té. ás 6 horas q,ue tomámos porto •. 

r---:7 

ÚESER.V A TlONES. 

Diê w ·De-cembris. 

Ad foo.i ia:titlldilJ:'m invmi·tniam. 

~ftifudo: ''era- ••••••••• Alg.ot 
.' Cl':u~, Perse:1 ••. •• · • ' • • • • • 
. Capel·l·a:. • •. • • . • • . • ~. • • • • • • • • 

P.rima, dat lati-tudinem. • • •.•••• 
Secu!Wa •••••• •• • • • • • -. 

' 1 "Ferti'a. .. ...... .... .. .......... . . 

•' .-. ~ 

De &ro.metro e T hermomet rO>. 

'i 'Z' 
z,~ 

z6 
V]. 

l] 

' 17. 

o 36 ~ 41'7/ • . 

i-9' I 1•6 
S4 l 
2'4 ' 1'2: 

2'j I 8. 
Z2 H 

A'· 1 bora. do, dia. f R. 1 O lO· {. Cefl. entre nu,,·ens, .v~J:t.
L. c. 27 ~'· ).1. ~ J t0• Q. 

J o,sé· Cllstodlo de Sa· e F aúa. 
.Mi.gad Cier;a .. 
Jo.ã.o. B:e.utu Pitbon. 

Manoef A11tonio de Flvt•ek 
A'lhminJ-ioT. Vnt·a,tcla. 
A.lo~Jlo· Pacheco.. 

Dia ,3 r . d'e DezemSro-. 

Partimos .ás ; horas da ma n !i3~ A p~rte - 0ri:enta..l 
do/ ri.o. de . t-ià:? ~e hu_f11a file i.ra de arvores·, que· ha; 
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na_ sua '~argem :se vió hum estendidis~imo terreno, 
~ui plano, ~ baixo, qtíe he ~lagadiço em as cres-
celit~.s . com p!:q u.enos·)osques de lanço ·em lanço', ôâo 
h1t·mãi1 <nóvidade ',.' e' paránros ás n 'horas, ''. I 

Sahimos···á huma e ·meia da ··rarde, o rio segue 
como fica .dito, e Jmbas ass estas mui baixas cçm 
arvores. Deixámos buma boca em a COSt'l oriental' 
~ue _vinha d.e vari~.s lagoas .g~e s.e vírão .naquelle re~
reno , depOIS achamos OUtra em a OCCJdental, <JUe 
ta rnbem v in h a: de la·goas : 1as · cos.tas, e o interior. :·h e 
mui baixo com arvoredos em as margens do rió ', e . 
para. · denrro ha bosques espalhados. A's- 6 l}o_ra"S~ é 
meia tomá mos porto. Seguem os . vento,s pela p~oa 
sem descançar' e estes diàs tem mole~>tado lll'uito. ·,.os 
mosquitos' ·partic.ulatment~ hqje h;l . s.ido tal .a m.ul-
tidão delles, que não da vão lugar . a .outras occupa:-
çóes, que . a pre-cisa de sacodi-los. A gent~ occupa-
da- no remo. paqece muito pela neccs!;idade gue'"t~m 
ôas ·duas mãos pa.ra o trabalho:. Ai'néi~ ·q ·~e os . ~hs 
passa'dos tem sido o rio estreito com voltas mui per-
to hurnas de outras, hoje tem seguido ma·i·s Ia·rgo, e 
corn mais distancia entre ellas sem tanto banhado\ 
e o bosque de t1uma e ourra par-te foi seguide 
ig~al. _, 

- OBSER.VAGÕES. 
' . 
· De Bnrometro e Thermometro • . 

•• \1. t 

A• d d . i R. 1026 ~N · s 3 a tar e. • • C P 1 uvens; vento . . 27 • 4. r . . 

JosJ Custodio de' S4 e"Fnrin. 
.Miguel .Ciu,J. 
João· Bento Pytlioil. 

Manoel Anto~1io de Flores. 
Athan6'Úo ·varmida • 

· Afonso Pac'h!:co • • 
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ANNO :Q_E _175'4• 

Dia z.o de Janeiro. 

Havendo~ se reconhecido algum-as enfermidades 
em· a .geme das canoas 'de Cuyabá~ que nos guia vão, 

·se determi nou enviar huma ligeira para que viesse a 
ge'nte, das guc esta V'âq em -a boc.a do]aurú es,perandÇj-
nos, e tarub.em para que seguisse a Mato Grosso 
com huma carra do Commissario de S. M. F. para 
aguelle Capitão . General, com . a noticia da nossa 
immediação , partio a canoa ás 4 horas ; e nós ás ) 
lwras e hum quarto da manhã. Farão as costas .Bai-
xas' com arvores em as margens, .e em' o i nterior _ba-
nhado . limpo com tal qual bosque. Aqui se perdeo 
de vista a serrania ·, ou cordilheir·a da costa occi-1 

dental a q4ai princi:p.iütf defronte da boca do rio 
E mbotetey, e a chamámos Serra de S. F ernando. 
Deixámos huma boca de ·arroio em a costa oriental, 
e ma is adiante v;1rias lagoas em o interior Jos terre-
nos de a·mbas as ribeir-as do rio, parámos ás ro ho-
ras e tres' quartos . Sahimos á h uma lwra e meia da 
tarde, as cos ta-s seg uem ~ em _rwv ida·de, e O · interior 

·o mesmo. A v istárâo-se pela proa bs ~serras, e ser.ra-
nia, que segundo os praticas do Cuyabá estao :na 
costa oriental do Rio Paraguay,. <]Ue seguimos, e 
perto da boca do Jaurú . . Deix?. mos tres bocas de la-
goas , e banhados em. a costa oriental ; e em o . ter· 
reno interior da ciccidental, tambe.m as ha; ao pm·-se 
o -sol, houve hl'lma pequena trovoada com vento fa ~ 
voravel, porêm durou pouco, c párámos ás 7 horas 
e meia. · ' 

~ 

N ot . Ultram. V. 7: GI 

I· 
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I OBSERVAÇÕES. -

A's 2 líoras. da ta~.! e • ·• f ~· 
• L • 

José CmtodiO:tle Sá c F a ria. 
• Miguel Cier.a, 

João B~1~to Python. 
-. 

1028 } ·. Nublad~? Calma. 

Mmzoel Anlo1~Ío de Flores.& -
Athannsio Va~·amla. 
Afonso Pach~co. 

Dia 2 . qe Janeiro. 

Partimos ás ') horas e hum quarto da manM h-
vendo precedido a noite' totmentosa, e com vento for~e,. 
e chuva; p>Orêm a es_ra hora estava rudo'seren o. Deixá-
mos huma boca de lagoa que se via em a costa oc:-
c;idental, seguírão-- as costas haixas com arvores, e 
por dentro massega em banhados. Vio-se a ser:ra de 
que se faHou a.:. tarde antes. E·m o interior do terreno 
Gccidenta} perto da maFgem do úo ficárão algumas 
lagoas , e lmma boca del'las por onde desag~1avão ao 
rio) encontrá mos outra boca em a· occiden~al qut> pa-
r,eceo de :r.ia.cho. As costas yâo sem · novidade, pará-
mos á ln1!Da hora e hum guarto, por achar term 
secca. A's 3 horas. e hum guarro da tarde partimos, as 
costas for.ão como esta maHhã, encontrá mos huf.na boca 
de lagoa em a parte oriental ) e huma pequena Hha· 
arrimada á occidenral, por detr~z 'deHa e.mrava hutn 
arroio emre bosque, e banhados a gue pozemos n 
nome da Cruz, porgue achámos huma posta por si-
gnal da canoa que hia adiante. Ta.mbem deixá-mos. 
-buma boca em a parre oriental, que vinha de Iag0as 
que ha em todo aquelle térren~ ,, que he de b~nh'àd.o, 

/ 
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~eguem as -costas baixas com arvores, e ás 7 ·horí\t 
tomámos pono. 

.OBSE~VAÇ C ES. 

· A's 2 da tarde •• : fl. RC • ~ 02~ } Nuvens, calma. · • 27 • í . . 

José Custoclio de Sá Faria. 
M ig"•cl C i e''"• -
J oi! o Beoto · PJI!wll. 

Manoel A nfonio de F lo1·es. 
Athanasio V11ranáp, 
Alo/ISo Pacheco. 

Dia 3 de Janeiro • . 
Sahimos ás '5 horé'!s e hum quarto da rnanhâ, 

çom vento fresco do. N.E., que pel,as voltas do rio 
era favoravel . em aqueJia paragem"-, e grande' chuva, 
caminhámos á vela até ás 6 horan ~ meia, que pela 
volta do rio foi o vent9 pela proa , parámos conti· 
m1ando a chuva: as costas tem sido o inais de ba-
nhado, e algumas arvores separadas. Partimos ás 8 
horas e tres _. quarros, ficou huma li!goa em a costa . 
oriental, e mais adiante Dutra. Passá mos em a dtra h u-
ma boca, que trazia bastante agua, e mui r.urva, to- · 
das tres erão d~ banhados, e lagoas. A occidenta1 
era assin! com arvores :t se vai vendo _·a serra mais 
irnmediata, parámos á huma hora. 

A's 3 horas e quarto da tarde, nos largámos 
seguindo 2mbos os lados do rio como pela man•hã, 
achá mos ma i o~es e~paços · de banhado sem arvores , 
gue os dias anteced entes. O ri·o fn voltas rqais en-
con.trad a-s qt1e ·'as passadas . .Deixá-mos hum a bei::à · de 

61 "" 
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,l;~goa errt a costa oriental, e sem m~is novidade ta: 
mámos. porto ás 7 horas e tres quartos •. 

Ó~SER V A TIONES'. 

A.'d loci. latitudiucm inve.11ÍCJ1áam, 

Altitudo véra Capellre .••••. , •.•. .•.••. 2.7° z 11 4411 

·,pat Latitudinem •.• .••.• •.•• _ •. .. _ ... 16 S S 4 

D·e Bnrometro e Tl1e1'1nometrq, 

A's 9· horas da ma• {R; 102-2 } Cw dmvoso 
nhã •• ••• _ •. _ • C. z_6)'.61.3- , ' · 

-
]'os é-. Custorlio de Sá c F a ria. Manoel AntOili" de Flore.s-.. 

Ath.twasio Varan1la. ' Miguel Cie1;a. 
João.- B.e.nto Pyth11.n •. 4./inuQ, P ac_heca. 

Dia, 4 d-e Janeiro-•. 

A's ') horas qa manhã part-imos. , ambas as cos-
t;ls vão <>om muitos pan-~anos, e o rio com voltas 
mui en~ontradas, e se vai. vendo mais larga .a. ser.ra:-
nia de que se tem fallado •. Deixámos huma lagoa em 
a C_S:lSta occidental' com duas boc2s ao r-io,. em a o:-
riental d·eixámos ou.tra-' boca de riacho , e pad mos 
á ~uma e hum q-uarto._ Sahimes ás. 3- horas e tres 
~uartos da tarde, seguem os ban.haâos com bosques 
por a-mbas as r.ibeiras. 0 -rio"cres.ce muito-; apen.as se 
ad1a sitio. onde parar, que não tenha agua •. Fal_tãD~ 
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. dois_ ou tres- pa-lmos , para que chegue á's ·marcas i-

. mais .alras das crescentes, que ha em os· tmncos das 
arvores. A corrente s~ augmenta, e os ventos soprao -
pela proa : o calor he grande, tudo o que . com a 
multidao de insectos picantes de dia, e de noute, fa-
zem a viagem molestissima, tom~mos porto, ás 7 
horas e meia , defronte de huma ilha que esta arn·· 
mada á costa orientat 

<.. ... 

OBSER V ATIONES._ / 

. De Bi)rometríl , et 'I; honnomctrtJ• 

A·s· ~ d d {R.' Iozr-'.i} v· . O 
1 a. tar e. C P 1 , ento ; 

• 24 •4 'J . 

jose Clls-todio de Sá e ·Faria. / Manoel' Antonio de Flor.e.r. 
Miguel Cier.a. Athanasio Varanda •. 

• João BeJJto P!Jthon~ A·tonso Pacheco, 

Dia 5 àeJaneiro •. > 

Esta · ~.adrng<F.da, _ás 2 horas d1egou fiuma ca-
noa da boca do Rio Jaurü com I) homens, para re-
forçar as gue vinhão çomn'osçp ,. tnazia- 12 horas de · 
viagem, e a que a este firn foi, cheg0u ás II da. fna,. 
1.1hâ cio àia 4, e segtúo- a- Mat-o-, Grosso. 1 

Partiruos ás 5 da manhã. A ilha de que se fai .. 
lou. ao fim do dia p.a>Ssad<J ,he baixa, e esta:va alag\1-
da sem ar-voredo. Tomámos o br~ço OC(>iclenta~ pot' 
maim: , ás 10 horas e hum guar.~o, par.ámos. A' hu.ma 
hora e hum quarto, partifilos seg-ui nde - a ter-ra de . 
l!urna, e 'ou.t-ra parte- a-lagada , sempre com rnassega,. 

:e arvores altas, deixámos li uma ill1a- da mesma ma-
neira. arrimada á. cost.a ·. occidemat,. deJ?OÍíl huina. bo.-
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cCá· em a mesma parte. Ficárão varias· de .2rroios p~ 
quenos em a oriental, e ás 7 pará mos em hum pe· 
daço de terra, _qué ainda que não .cinha agua era 
barro solto. 

OBSER V ATIO~ES. 

Ad loci lati(ucli!lem ioveoiell(fam, 

Altitudo vera A.lgol ... • ... .,. . . ! . • . ·· . 
Dat latitudinem. , , . , , , •••••• 

· De Bm·ometro, c T!z ehnometro, · 

A. I bota do dia. {c. 2]P. sl.-3} 

~~ 0 11 1 42 11 

I 6 49 Ó 

José C(tStodio de S,i e Faria. 
Miguel Ciaa. 

M arwel Antonio de F !ore!, 
-Atharzasio VaraJzcla, 

To«o Bc11to Pytlzo!t• AlollJo Pac!.eco. 

Dia 6 de Janeiro. 

Informados dos praticas de Cuyabá, de que es~ 
távamos perto da boca do rio Jaurú, e que já ~té 
águeHa par~g~m não hayia com que equivo~ar-se, 
senão ,seguir o rio Paragu:1y ,- se determinou enviar 
ás canoas com a de guerra adiante, par~ q!Je o offi-
ciaL comrna.ndante ddlas dispozesse 'o sitio pára 
~ollocar o màrco, inreir_ado das circunstancii'is, que 
devia ter pelo tratado, e instrucçóes. Assi oo mesmo 
par-a fazer c-onduzir , e aju·n-tar -pedra, e arêa, para o • 
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seu "fundamento ' e formar ránchos para a gen te. 
Partimos ás 'i horas e tres quartos qa manhã àe-

·pois de h~ ver d,espedido ,, a~ can?~s. Se~uem os b~ 
nhados ate o pe da serr'á, qtJe Ja se va1 vendo ma1s 
:perto. Deixámos duas bocas em a parte occidental ·, 
í1ão houve mais novida·de em as· costas, e parámos 
ás 10 Horas e tres qu.arros para se .dizer missa, e d es~ 
canço á genre. Sahimbs á huma hora e hum cjuarto 
da tarde. Seguem as_ çostas baixas porêm não al aga-
das como os dias passados. De..ixámos huma ilh a 
baixa com arvores arri-mada ~ - parte ' oriental, depo is 
se deixou hum serro da serrania desta pane, peno 
da margem do rio, e pouco. depois outro etp a oe-ci-
dénr<rl, mais perto. da margem que aqúelle: está mui 
povoado de arvores, e lhe chamâo os praticas do 
Cuyab~ o Serro. da Melgueira, porque se acha nelle 
muito mel · de abelhas silvest-res, (jUe o fabricâo em 
as arvores: A serrran!a da pane oriental segue por 
muita distanci<:~ adiante alguma causa apartada da 
margem. Üs -te trenos de huma, e OU·tra pãrte, d'es-
de o rio aos serras ditos são bai.xos, e alaga dicos,. 
agui se vírão tres serras. Dei:x:ámos huma boca~ de 
riacho em a m~rgem oriental, e_ outra em a mesma 
costa ' que rra·zia- pouca corrente para .fora' e pouco 
depois se vio outra gue tinha a agna parada. De-
fronte em a ocçidental acabou . a terra secca, com 
hum a ponta de terra al r a com bosque, e segue lmm 
banhado com algumas arvores , em o qual vimos hu .. 
m_a bóca estreita. Passámos agiii per.to de hurn serro 
comprido, g ue está em a p::me occidental. Tomá mos 
porto nesta costa ás 7 horas.. 
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OESER V ATIONES. · 

Die 6, 

{ld ·zoei longitndine;n ·ill'ucniendam, 

Nnctu observara esí: immersio primi Satellitis 
Jovis Telescopio catadioptrico horol. ind •• 

Stat im observata t'St alt i tu-
do a, Orioois • ~ • 

h. Orioois. 

' 
Reguli. 

Corrigantur hre altitudines ~rrore instrumenti 
Subtractivo 5' I o" ac refractione .• • 

Calculo jnito per omnes has.ce altitudines lw-
rol. antu. t. v. . • . , , • , •• , • 

!taque observationis temptls veru~ fu it. , 
Per ,Ephemerides supr?.c itatas debuit esse imm. 

Paris t. v, • . • • • 
Per Tabulas Cassin ianas ·. 

!.'Per Eradlejan.as ad 1\'lerid. Grenouv. .• 

I 1 

.. 
2 

so 
57 
o 

I 5 55 O 
I) 50 .2 ~ 

II5 l 9 1.55 . 

Ad loci latitaclinem iuveniendam • . c 

· Alt i tudo v era Procyon is ••••. 
'Ergo erat locus sub lat itudine. ' . ... 

67° 21 1 41 11 

I 6 44 . 16 

De BarometJ'O e Th ermomdro. 

•A' 1 hora e meía f R. I 02 8 } ·çeo· entre nuvens , vento 
da tarde. , l C. 27P. 41. t N.O. 

Jo sé Ct!Jtoclio de Sá e F a ria, 
.l'r1 ig uel Ciera. 

Jo.7o Ben to Pithon. 

Mano el Antonio ele F !ores • 
AthanaJio Varanda. 
Alo11So Pacheco. 
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Dia 7 de Janeiro. 

Sahimos ás ; hora~t e hum quarto da rpanha, 
depois de haver passado a noite sem dormir pela 
multidão de mosquitos. Seguem as costas como a 
t-arde passada .. - Deixámos huma ilha pequena alaga-
diça, arrimada á parte occidental; e detraz della en- . 
trava hum arroio que hia , pelo pé do serro, que 
honrem á tarde se hia deixando neste lado, e se 
communica com aquelle de gúe se fallou tambem. 
Seguem-se as costas sem novidade .. Deixárão-se duas 
bocas em a costa oriental que erão de arroios. Seg.ue 
a serra desta parte alguma cousa apartada do rio. 
Passámos depois huma boca de arroio em a cost-a oc-
ci.dental, e logo se principiou a passar huma lomba. _ 
larga em a oriental não mui l·onge da margem , toda . 
cobert~ de arvores. Tambem o estão as costas, e 
seccas, o rio vai por -a<]ui mais largo: ·encontrámos . 
huma ilha baixa com bo~·que, que estava no meio 
do rio~ Tomámos o braço occidenral que era o 
ma.ior. Ao Ínesmo tempo acabámos de passar a ilha, ' 
e_ feneceu a lomba larga sobredita. Passámos huma 
boca de arroio em a costa occidental ambas vao · 
a<p.ú mais altas com barrancas pequenas povoadas 
de arvores, ás I 2 horas e hum quarto tomámos porto~ ' 

Sahimos ás 2 horas da tarde, com ·trovoad-a de . 
chuva,. potlco vento, e .alguns trovões. Deixámos h.u- · r 
ma boca em a parte oriental, e pouco mais adiante · 
achámos pouca agua peno desta costa, o canal está 
arrimado á occidcntal, depois segue em á margem 
opposta hum serra comprido , coberto de arvores 
com pedras a seu pé , que chcgão. ao rio. 

A costa occidental he bai:x:a com bosque, e ain-
da que parece que he tara sccca, não h e mais que 

Not. Ultram. r. 7." 62 
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huma tira estreita ao comprimento do rio, e P,or de-
traz della ha lag,o.as, e pantanos. Aqtú vai o ri(} lar~ 

. go. Deixá mos lmma boca, c:::om agua parada en;t a di-
ta' costa , e seg:ue o serro da, orienral sobre o rio co-
berta de arvores. Passou-se · Olltra beca em a occi-, 
dental, defr'0nte da qual em o serro da oúenral. se vê: 
huma mancha de ~e-rra · ,. e pedra:s esctJras sen1 a·rvo-; 
r:.es., pel'o que lhe -cha mão os pra ricos de Cuya há ·,~ 
Serro Pelado, ou Morro escalvado. Este segue adiao:-, 
te s.e.1npre sobre o rio com arvoredo, e a costa occi~ 
dental he baixta tambern c-om bosque;, e a lé!gada .. 
Fou.co, dep0:is se retira o serro para dentre hum pou-
co, e· desde· ell'e se· avaH.ça hu;m banhado até o · Fio .. 
I;lepois delle segue · a cosra oriental baixJ com arvo-· 
res, e dei~ámos neHa huma boca que parece vai a= 
s~hir ao di·to b-anha.do.; pouco mais adj:ante ha huma, 
ponta de ter,ra alta com b.osgue. Dividio-se o rio em. 
dois bra.ços , o m:iental he rna·is ca.ltdaJoso: a ilha. he:· 

.~ixa com arvores a.! tas ' povêm não gr-ossas: .. rem na .. _ 
p.onta. de baix.o huma bo.ca estreita. A costa occiden'"' 
t~l segue ba ix·a ·com a-rvores", e h.e o pre:pri~ C!l'l .. 
q,uanw akança a v·ist<a. desde o. mãis al.ro das .arvo .... 
res •. A ilha tem outra, boca err.t• a ponta de dma, que~ 
se communic.a com a que dissemos em a <wsta· occi---· 
d~ntal : dentro. d0. br~.ço. desta parte ha lmrn banco-
de àr~a grande, em huma ponta pouco mais adiante· 
v·i·mos h uma boca. l~rg-a · em a costa oriemal, por en-
tre banhados, se· vat a· ún·ir com a penuhima; , , que-
se passou d·esta parte·, e n.eHa sa.he hu.m ·riacho· gt~e-
vê.rn . das lo.mbas,. ás 6. hor.as e meia wmámos p~r,t.o., 

\ 
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OBSER V ATIONES. 

A á luci ; latitudinem invcniendum. 

Altitudo:;,·era ~ .Persei • • .. . ' . . . ' 42 . 121 ,,, 
E. Persei . . ' . ·-, . . ' . . . . . . .. 34 ~ 44 
Aldebaran .. . . . . ' ' . . . . . 57 19 21 
Alcione!> -. ' . . . . . . . . 49 59 12; 

Prima dat lal itudínem • . . . 16 39 44 
· Secunda I é 140 J2 

Tertia • . . !6 41 r8 
Quarta. . . ' . , . . . . . . , . 16 1 41 40 

D-e Barometró ; e T lrermometriJ, 

A:S 2 boras da {R. 1P02J 1 }eeo chuvoso, vt:nto ~.E. 
tarde • • . . C. 27 • 4 ·· 5 · , 

José Cwtodio de Sá e Faria. 
Miguel Ciern. 

J qáo Bento P'jtlion. 

Man~ei Antrmio de Flores. 
At·liollasio Varrmd11. 
Afonso Pcrclreeo. 

Dia 8 de Janeiro. 

A's ') horas· e hum quarto da manhã partimos, 
l1ião as cos(4s baixas c-om arvm·es. Deixámos duas 
bocas huma em a costa Qriental , e outra em a 
occidental, ambas de arroios. Ficou huma ilha pe-
quena, e baixa arr imada á parre occidental. Se-
guem él.s ribeiras baixas com arvores, pará mos ás I r 
lroras e meia. 

Sakimos· ás 2 horas e hum quarto da tarde, a 
62 <f 
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co~tas ·seguem como fica di.ro, ficárao tres ilhas a.~ 
da parte occidenral são baixas wm arvores. Nesta 
eosta terra a dentro se vírão humàs lombas com ar-
vores, a que chamão os viageiros Portuguezes redu-
eras em os quaes p.ai'âo, quando transitao com as 
canoas pelos pantanos em tempo das crescentes. Ern 
a c_osta oriental ficou huma boca estreita, e se en-
controu logo nella hum serro compr-ido,_ qu-e ao · rio 
com -o seu pé onde tem pedras, e todo elle está co- ' 
hemo de arvores. Passado este segue esta c~sta com 
barranca pequena, que t-ambem t.em arvoredo,_ até 
CJUe se a.cha huma boca esrreira >- depois segue baixa 
co~ ary,ores" A o.ccidental segue deste .modo, e as 
lombazitas desta parte se perdêrão de vista. Achá-
mos hu.ma ilha no mei.o. do r.io, tomámos pelo bra,... 

. ço orient_aL que et:a (), mais. caudaloso-) e ·parámos de-
f'fonte desta ilh<J. ás 7 horas. ' 

OBSER V AÇ'ÕES'. 

A's · d (R 102& \Nubhtdo v.ento N. re,. da tar_ e .. .. .. ·< C... · p 1 r · l '-'• 21- • -'!,l-•) CIO,, 

]oJé CZtJtadio- d_e Sá. e Faria. 
Jrlig_uel _Ciaa. 

Man.oel Antonio. Je Ffo_res, 
Ai-/uwMio Var~nJà. 

J QÍÍ~ BcntQ Pytll{)fl:• 
! 

Aloii_SO> Pat;,/ie_,,,, -

Dia. 9 de Janeiro .. 

Sahimos ás 5 hmas e liur.ri quarto da man)Hí; 
e havendo deixado a ilha que era baixa, hião as ces--
tas deste modo com ar:vore.s. Depois se costeou. hwn 
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serro -·éompr-ido .com barranca sobre o no de terra 
côrada em a parte orientaL A opposta he · bai 4 

xa , sem arvor€S; porêm com massega- alta) aca-
bado o serro em a oriental se passárão tres boccas, 
que parecem de banhados, porq-ue logo a costa he 
baixa, alagada: . a serrania .vai por dentro não 1on4 

ge do rio. Deixou-se fmma boca em a·· coc;ta occiden-
tal", e depois our11a que· se comrnunica 'com dla, for-
mando ilha comprida, baixa, e com arvores. A 
oriental I1a- baix-a, deixámos arrimada a e!ra hum~ 
ilha tarnb.em baixa , e por dctraz vai sobre o rio 
hum ~erro comprido coberto de acvores •. Passámos 
hurna boca em a parte occidental, e depois outra na. 
mesma, em ;t oppósta está o serro co~pr~~o que s_e4 

_ 

gue. hssad'o este faz huma: quebrada, e detraz ha 
Jmm serro mais alto: logo torna a sahir outro serw 
mais baixo pela margem do rio. A costa occidental 
he baixa com bosque. Em a oriental" ficárão duas 
bocas, que fórmão. hu.ma ilha baixa _, na qual pará-
mes ás I o lwra s.. · 

Partimos ás r 2 e tres qu;~rtos, e acab-ada de 
pa·ssa:r _a ilfra seguia a costa oriental com o serro co-
hert0 de arvoredo, c0rnpridó, e de igual altura por-
grande espaço~ A occidental he bai,xa corri arv·ores. 
Deixámos huma ilha arrimada a ella .'jtle tambem he 
baixa, e com bosque .. Segue o serr9 em a oriental , e a oc-
<:idental vai baixa com arvoredo. Encontrámos lmma 
ilha que di·vid·e o· rio em dois braços, o·o-ccide!l'ta:l era (); 
mais call!daloso; . a· il'ha he bai ::ra- al'é!gad-a; porêrn ' 
com arveres. Em a costa orienta} por d'etraz da ilha,. 
va-1 o serro com.pride eobeno de b0sque, e a o'cci-
dental he baixa. A''s 3' horas e meia da tarde, che--
gámos. onde estavão as canoas do Cuyabá esperando-.-
nos d~fronte da ilha, e serro dito alojados em a cos-· 
ta .occidental do t.io Paragway, .e huma boca q_u.e' 
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nelia se via mais àdiaHte, disse o official, e praticos 
de Çuyabá, que era do rio Jaurü. 

·f I _l , "· , 

f, I~ !' ·• 

) OESERVATlONES. .. 
AJ Zoei' latitudinem iuveuiendam. 

-Prope. ostium Fluminis Jaurú in loco, ubi 1\Jar-
~ m.cneUl; Limes po~itus est, observata es~ altitu ... 

do v era Algol.. • .• . • • • . • • • • • • • . • • • • 3 3 ° J 6' • 2 j 11 
Clar:.e Persei .•.•..••••••• , •.••••• 24 38 10 
Prima dat latitudinem .•••••• • • ; • • I 6 24 25 

_·Secunda •••• 
J. 

1 José Custodio de SR e Faria, 
Miguel C i era, 

1 João Be11t~ Pyth011. 

16 24 14 

M a11oel Antonio de Flores. 
Athanasio Vm·andtr• 
~lonso Pacheco, 

ESTAÇAO EM A BOCA DO Rro JAURU,. 

ê(mcl~são da 4emarcação sobre o rio Paráguay; 
·. pelo extremo septe11trirmal dti linha de divisão, 

e- retir,,da das p4rtidds á Cidade da Asium-
. pção do fart~guay. 

Havendo trazido a demarcação a~ este sitio on4 

de se deyia coll{}cé.!r o marco de mar.more, qu~ tra-
- ziamos, foi pr~cisp reconh~ce-lo; e assím no .dia iQ 

d.e Janeiro pela,. manhã fomo~ em hum a ·canoa os 
dois commiss;1 rios, e cosmografos, com o official 
que havia vinqo ele Cuy<Jbá, e navegando rio acima 
pdo Pa.raguay, a curto espaço chegámos a huma · 
bpca · d~~ x:iacho télpa,_da com herva. , , a qJ.Jaldisserão, 
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f)~ I praticas de Otyábá , 'e Má to Grõssó, que era a' 
boca amiga do Jaurú, ~ que mais acima.csta~ a a C) ue· 
servia acmalmente para desaguar · d dHo· .. no no do 
Paraguay: pas'SámÓ~ adiante, e entrámos por elh , i 
pelo rio Jaurú até duas tegoas para dentro aonde a -
chámos a gente que cdnservava humas váccas, gue 
havia enviado o Capitão General de Ctiyabá, pàrél! 
refresco das partidas: torná mos rio abaixo ao sit i() 
do acampamen"to, reconhecendo o terreno 1 ou ponta ' 
que formão os dois rios, fi eando toda a boca do' 
Jaurú livre· para cima, ou ao N. ·, em .cujo 'sitio se . 
devia collocar o mârco referido, porem se achou a-
lagadiço Cle terra froxa, e baixa, que abtgão als ctes-
centes, e assim pelo não expor a qüe se enterrasse,. 
ou cahisse, nâo se determinou a coUocar neHe, senâó 
em o me~;mo acampamento' sobre as· ruínas de hu- ' 
ma casa ' ' onde viveo atguns 311!00S hum. P~rtü
guez . çom sua famitia, natura·l do Cuyabá ,. ~ersua
didos ppt: isto, de que estava seguro de inundàçóes-. 
O terreno era duro,- e em alta' barr:mca·: dedir1ou·-
se a base, e erJErárão· os · trabal'hadores a ti·rar a·so 
pedras dos ba rcos, a conduzir ped r-a para o alicetsé,. 
ou fundamento ,. e I mús co usas precisa~. ' 

O di a u . passámos os dois commi'ssari'os, e· 
mais officiaes a outro lado do rio- Paraguay, em a; · 
terra firme que he hum serro mui alto, subúrios .. ao- : 
set~; cume·, e recoahecemos a terra gue banh-a: o Jau-· · 
J<Ú, gue he al ca para a parte do. N.O . .D'o po·nto, 
d'onde estavamos ao rumo de O. cio mesmo v..imós: 
€'<Dino. a 10 legoas de disiancia senamia s eguida~ e ~O> 
S. O. rerreno m ui baixo de pa.ma-no's , come . os qu'<f 
havíamos di.visa.d.o anteceàe-n temente em a nossa ná-
vegação, disserã.o os prat·icos qué ésta serrania de' 
O. era· já- do terreno al:ro óncle está Maw 'Grosso', 
o.u os beneficios das minas o q_u.e confirma., CJ.Lie Oill-



-496 ........ 

de estava mos ·era o _ fim pela parte do Norte dos 
pantanos, que fórmão as cresc.ehtes do rio Par.aguay 
cham;:tdos a Alagoa dos Xarayés, como refere o tra-
tado ·artigo 6.0 E ainda que áchámos pelas nossas · 
Õbservaçóes de latitude, que a boca .do Jmrú está 
em a maior que aquella em que se v~ <So:llocada em o mappa de demar·cação que nos dêrao os. dois se-
nhores Commissar.ios Principae~, .· não pode servir .de 
e,mbaraço ' porque este mesmo erro temos achado 
e,m tp~as ~s paragens conhecigas, , como bocas de 
rios , e povos, e mais sendo evidente, que jlot· es- . 
t~s sítios não anda ÇJUem tenha a intelligencia suffi-
~iente para este geoerp de lavares. 

O dia , 13 de Janeiro se foi a reconhecer . o rio. 
~araguay para cima, e se achou. que a sua margem 
o_riental -he a ser~a-!Jia . de S. José, que segue, e a 
occidental tem ban~anca mediana. Sondou-se· o rio 
d~efronte da ponta do ·sul da i)ha, · ~ ~~ achárão 20 
pé~ de. rei" de agua em o braçp occident;:tl ·, que fór-
n?a ílha, e em o orientai z. 3 , e ~o N. della quando 
Yao unidos era tambem o canal do mesmo fundo. 
:tevantou-s.e o plano geometricamente, tinha o rio 
de largo desd~ a margem do acampamento á ilha 
I ,I7 i toezas, medindo .sobre o ~umo E., O., e desde 
o ~sitio onde se collocava o marco, até á boca nova 
dó Jaurú 2.75 toezas. E p~ra gue em todo o tempo 
constassé a determinação de não pôr o marco onde 
se devia, fizerão os commissarios huma cleclaraçâo, 
q~e se verá depoi~. Prot:.J.Jrou-se fazer huma observa· 
ção de longitude; porêm guando devia succeder a 
immersão do !.0 satellite de Jupiter.se nublou o c~~ 
e :assim nos servimos da que se fez no dia 6 de Ja-
neiro, cuja paragem estava immeâiata. Observou·se 
a variação da agulha, e se concluio como s~ vê. 



OBSERVA 'TIONES. 

Di~ 14 Jan.uarii. ,, 

Ad dc~linati otlelll a-cus magiutic~ iii'Veniendanl, 

Per observat-ionem centri soli8 visi per ·duo f01'aminul:a an-
'. nuli AstronOB1ici ad reql;alia temporis intervalla ante ac P?St, 

mericliem, 

. ·Mane ar cus a 0 ad austrum magn. V espere a 0 ad austru m magnet, . 

. 8.9° 4o' ·6o'' 3' 
89 )O 59 )6 

5 1 o adde 5 1 o ;Subduc 

:Per primam e.rit declinatio ad Or-ientem • • 
Per secundam. _. . • • • • • • • • 

· SoJi·s vero occid~ti limbo inferiore ad altit~td. óv. 
incurr • .- • • • • .2 

:Per a~nuJ.u ast-ron ; e.rat arcüs a 0 ad occiden'tem 
1nag-11. .. .. .• • .. • .• ·· .... ·· 

'Per a~um autem sirn_p!icem ... :-'. • .• 
· :Prima ' observatio aâbihita correctione 5° ro'1 da't· 

36 25 o 
ro )Ú o 

·- decl in. ad Orientem •• 9 46 ·o 
:Secunda • • • , • • • • , _ 9 p · ó . 

Do B-ar•omet1•o C .. , e 'if'hermomeYro R .. . ' 
'.1. 7P. ol. ?!. Alas 4· dal:: nul}ladb vento N.E.í.. 1 

2 7 3. Alas 4-- dat: a:Jgumás nnvens vento :N. ~ 
1 b:Z7 ~ • 
102'8 } • 

José ·Cmtodio de Sá c ·Fariá. 
· Miguel Ciern. 
J oiío Bento Pyt!wn, 

·, I ~ J .• 

~ 

M eno-cl Aliton)o· de. F1ores. 
AÚ10n<1Jio Va~a;,da: . 
)J lonso Pacheco. -

'I 
' I 

]á estava t~o adiantado 'O nábalhó~ do t'nârco 
que o dia I 5 pela túde se coi1cluio, pondo-se a 
cru'i deo o remate ao estt"ondo de,· repetidas salvas, 

Not • . UltTam. V. 7·o G3 
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t vivao õs Reis, com commua alegria, e goi'to. O · 
tiia seguinte disse mi.ssa junto delle o R. P. José 
Qseiroga , e depois de concluidª Q benzeu. Fi~Lou• 
collocado sohre hum funda·;Denro de pedra, e cal , 
de a ~ pés de profundid'ade, e 8 pés de largo em qua-
dro , e de modo que, as Armas de Portug,ill olhão 
tectame~te ao N.E. e as" de Hespanha ao S.O. 
. O dia 1_6 ·veio: 'huma canoa . pelo rio Janrú a 
hãliéo, depois de haver . deixado em o porto, que O· 
dito rio tem acima, as cartas do. Commissario de· 
S.- M. E., para e Ca pltáà Genera! , que as repre~ 
sente estava em Ma.ro Grossco. Depois de tudo isto 
se dererminoú a volM rio abaixo~ q·ue s~ empreh.en,. 
deu o dia . 17 de Janeiro~ · o dia 21 acháinos o resto' das pa t::tid'as arG>ja-
llbs'junto. ao Par'aguay-mini. Despedirão-se as canoas 
cqtte ba.vião. vind~ ·de Cuy·al;>á, ~ o. di~a 213 dejaneid 
i'O· marchámos rio a. bai-xo. Havia sido, ~ era tãe-
. gra-nde a p.vaga dos mos'luitos, e vespa-s J que · se 
não ad1ava modo. de dormir., nem de comer, só -
havia aJgum: ~-~sca.nç_o junto ~s fogueiras, ']Ue se fa.-
zião, de muito .fumo-, e ca}er dellas em buma. esta-
çãe>. tao. rigorosa, em a, Zona Torrida que ~ra_ mais sof..:.. 
füve1, 'Jl:l.e_ a mortifi~_a-ção dos insecws. Por logr-ar-
tlSt'e· des~nço~. hum enfer;mo. que estava em hum bar-
eo., pedio. · fo.go- pa.ra eUe ,. e sem repar-o se peg€Ju~ 
a hum eaixão d~ mex_as enxofradas,. e cqu.at se .abra-
zou·, e· morreu. bre·verner·lte,. e ficá rã o alguns que es-
ta v.ão per-tG> qu.éi-mados, e a h ttm se lhe cortou- hum. 
bl'a~o, por- ,lh,e salva.r- <f v.-íd<f alguns dias depois~ Em 
.hu.ma, das embarca.c6es das partidas. vinha a. carne· 
seccà,. ou ch-ar-gu~- , ·logo que esta- parou ju11to a ter-
:nv, deixando 'a liancba s@ com a <;:_ame,, se ap0derá;.. 
râo os .m0squitos de seu. buque sem o embaraço dos 
.<J,'Ll~ os espan_ta v.ão.,_ e occupárão em gr:andissimo. nu~ -
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n1ero .todo o ·seu interior; cn~âo se vio: sal1ir a pO• 
Jilha pel~s ·pranchas GU-e havia pestas desde .. b9rdp 
<tla Ja ncha á ter-ra, .e·rn "FIUI'l1~re> ·in cri v e}~ -e ÔU_tOU :1 
procissã·o <das polílhas 1nui~o temp(\) sem é]ue se Vi§-
cse tornar .nen-huma pár-a a 'emba·rc-aç.ao·:,· t::l!1antos ví-
rão este caso av1-sadn.s ~o prl-múró que a ·a:dV.etttio ; 
J:J·âo achárãe dep·0is ·tie. :basta·ntes reflexões:> otlt-'m rno .l 

· tivo para -o <:des~lojamc:H)tO das pólilJ1a'S, ·gl:l'e ·o ,assaf: 
to, e persegs'i~o -do&••Fúosqui-tos~ : · ,' .; 

-· Com0 nesta~ :vlagêtír de rio a baixo iiã-o h-a-vr~ 
_ que levantar a plan'o, se poêlia ca-min h-ar êe n~ite G 
· <p.te soiicit:a·vâe ·tom a·nc-i-à · os r-remádbres :persegúi!::los 

tlos 'mBsqpitos, sem· causar~U~es moiestia mi"_i:O_r rque', 
-aquelfa -de ·r~ma-r d.e dia, é . de noite, sem âesómço ; 

·€ assim sem maís novicla.de qtite a ~ mprte c:llo -tebent-e . 
. -de infameá~ te-rceiro cBmrn'i-ssarie ·d.a parti-da qe ·S• 
M. F. Manoel da Silva, chegámos á ciqaclé q·a)'\s 
-stHiQp~ão etn 8 ;~le! ·Fevereir0 ,de í-7'5-:.4. ' · 

l ' . ~ 

Jose CttJ:tocli~ Je .. Sá e ' fari(l, , 
M ig{te,l Ciera. 

~ Joi; Bento Pytlwil, 

M qnoel A ntonip jl~ .'_F/qt:e~• r 
, .At/taQpsio Varan~ti. ' 

Alõu~-; P.achtfo. · 

I1zstrum.entô de Necl11~'rl_ção,. :rrlbre ~que .11 .collq-ça.rdo . 
do marco de nt-armo.r-e, em 11 bo.,ca (/o ri-o, J11u-· 

' -rd, :re fc·z mais a 'bzúxo de oiz}ie se d-evia pôr) 
defeitos do terre;io. · · 

Devendo collocàr-se, e fixar-se o marco de mar/-
more, gue condu~imos _até n 'boca do rio Jaurú, gue 
dç~é1gua em o do Paraguay pela margem occidental 
deste em a ponta mais baixa , que fórmâo os dois 
expressados rios, respeito do curso das aguas do, rio 
Paraguay , ou mais ao sul ficando a boca do Jaurú 

63 ·~ 
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J~vre para cima em a }urisdiçâo de· Pertugai, em v-i~~ 
tu de do artig.Ç> ·3." das ínstrucçÓJ!s que nos dê rã o os 
Senhores Commis~arios Principaes, e do 7· ~ do , tr.a· 
fado de limites. Procurátnos executar a dita colloca- · 
~á~ em o . expre_s~a-~i~ . ~içi~; porêm reconhecido pot' 
~ós, pf} Ç>s praticas, , e inte'lligentes nos 'informárão 
estes, que Ç> . n)arco ficava e:leposto a enterrar-~e por 
ser a terra froxa , ·ou-a gue ,fts crescem·es dos rios o 
derrubassem, 1 e assim d;etérminámos que se buscasse-
outr,o· sitio o rn~is p,çrto que fo~se possível a" este, 
que t:Í v esse, quali~ad~s J. 1e circmnstancias fa vpraveis á 
permanencia . do ~ ~a;r~p.;; , elCeqJtou-se assiJ;ll, e l'ie .a .. 
cJ~ou ·. o mais a. ·p(pposir,o em a rn~s~a- margem occi-
dental ·do rio Paragua~ ,. sobre h uma barra_nca: -·eri- . 
gio-se o marco Beste· ~itio1 , distant~ , 1;75 toezas da 
bpca nq r,a do Ja~rú , ~Q. rumo de N. 4·a N .E~ da 
dita boc·a • ., '· . . · 

.... -" ) -
. ~ Po.r. tudo o que·, e para que 'ém qualquer· tem,po 

conste, e não se siga prejuízo a huma nem a Ol:lHa 
parte: de_clara.m()s; que· -o .mareo de marrnoFe não: es--
tá sentad-o ôn_de .de v~· ~ta r pelos rnoti vos exere~sa-

. dos, pelo gi1e · não deve" de servir de limites, senâo 
de signal, gue· dê a cont~ec.er, que 2ir w ezas ma,is-
~díante ap rumo de ~;~ 4 :N. K h e· o y~rmo, e .,di-vi..-
sa.o dos. aois territmios, e onde d,evia estar çoHoca-
do. Em a b.oca. d_o ri'? Jaur-ú aos· 13 de J aneiro de 
/l 7)4· 

J osé CtiStPdio de Sa e Fari~r. 

j <I 
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Estação das partidas de demarcação em o Para· 
guay desde 8 de Fevereiro de 1754, até 15 

de 'Julho· do mesmo anna. 

Faltava para completar a demarcação perten- · 
cente a esras terceiras partidas todo o curso d0 rio· 
Correntes, e do Ygurey, at~ onde estivesse já fór-
mado rio, e esta se devia e.xecutar entraFJdo péla bo-
ca do primeiro em 0 Paraguay, segundo· o artigo-
4·0 das ·instrucçóes dos Senhores CommissariGs Prin-

. cipaes, e como em a nossa primeira chegada á As-
sumpç.ão. se recolhér.âo todas as noticias conducentes 
a: e~eCtltar a ,demarca Ç ao q U.C nos ~erteFJ.Ce , nã-o se· 
ominírão as sol.ici-raçóes destes dois r ios_, dos qúaes 
nao se achárão:' .noticias algumas seguras, e só sim 
a de que os habitadores da villa- de Curugu<HJ nas . 
suas corridas aos campos de XerE;z., arra-vessáv·aC> 
depois de sub-ir 'a 'eo-rdilheira d-e Ma~acayl! ;, que se-
gundo 0 ~ommum semir he a ~ue fôrma. osalro gran-
de do Paraná) var.i'os rios-, cujas a·gu>as · corrião a eHe,,' 
e o primeiro· cawd.üoso era o de Gariq1i, do· que se· 
inferia, "que a.o none . do sa.Lto· grancl'e seria e'r·e () 
primeiro cauda tom, <:]Ue d·esa-guasse em aq-uelle pe• 
1. 'd l· \ • -' l ,_, a su-a margem occ1 ~entai; porem nao conJe<::Jao ne,- • 
nhum com o nome d'e· Ygarey-, e consi·dera-FJdo que· 
a falta· de conheci-mento de am,bos os · rios , ;suo Àe ,. 
Corren~es-, e Ygm·ey, impedü· a twtrad'a· qwe se de~ ' 
vi·a .. f-azer pel'o Correntes; po-is ainda: qHe ~?ste · d·iz o. 
artigo- ·n dàs. in ·trucções geraes, EJUe e>rá aG norte: 
do tropico cte Carii.cornio , ' e ao sul• do rio. Tepa-
d: este· ult:imo· rio, não era e0nhec::iào, nem peJa. 
btimcle em que o ·mappa da _de~r-ca~ã.o siwa <:l filO.... 
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c:~ do sobredito Rio Correntes podia buscat-se por 
!tenâo achar em o mesmo mappa.1ugar mui ·conhe·· 
~ido d<'>s ~ue h_avian10s já . passado, que ·est-~ .vesse' 
bem ~ty~cJo com bastantes cl-ifferenças, eom que não 
h a via esperança de que .a dita hoc a o estaria como o 
experimentámos em a navegação _ao Jaurt't, pois ha- -
vendo indagado se a boca de Correntes se ·achava 
ond€ -s-igna[a ·p tna'ppa -ç_it:;~âo , ---nâo se e.neentrQu al-
g-uma q.t~·e 9 flPdesse ser. ... Não erão só este~ ps emba"li' 
r_aç.êls .CiJUe se <éfferéciâ10 ; h a v i-a ta·l'Ifbem ós 9e q.tJs: ,em~ 
c~s<!> qúe çom poyq !3iffer-~nça se achasse huma bo-
ca; e-~ O dito si-tio,, e ·Se fi.zesse a d~ri:~arrcaç.ao .por 
este ·rio , cheg-ando a su.as origens , e 'busc~ ndç, o im-. 
mediato que corresse ao Paraná; não nos Ç~ss.egura_, , 
que este ~ra o Ygurey, ist.<:> ·he, o prjmeim cauda-
leso, gu_e. iiesagüwa em o - P~raná por sua ribe-ira 
occid<mtal, a.o ncme •de s-a!:to,g·rúlde; ·e -a_ssi.m se :fa-
ria hum(! qemarcação incerta de.sde a. rboc_a do Cor-
r~n-t:es erp o rio Paraguay até ·diço do, e ·nos ex_pt,I-
n-hamos a ,que -nã{) send-o o Y-gurey, não poderia 
c,e.rrar a linh-a a segunda partida. _Rdlexia,v~roos CJUe 
todos este~ obstaculos -se supera vão cumprindo· COtJl · 
o capitul-o zc das jnstrucçqes geráes, que . exp.res~-q 1, ~ 
ctara.mente m:anda_, .g~Jé o Ygurey e!TI ·caso de 1!1-ão ser co- , 
nl1ecido se bu~sq.ue pelo. sa'l'ro ·grande marca fixa, e ÍO.l-
p.ossivel d·e equ.ivoc-ar-se . com butra pela ·:ma varie· 
da_de bem conh~cida pelas 11oticias anti-gas, e em o 
artigo 12 das mesmas instrucçóes, se ordena -que o 
Corrense~ se · busque pelo Ygur:ey d-ev>eJJd.o ser este o' d<;i linh•a águell~, OU ólltfO ·que tenha 9S ~:UáS fa,n.-
tf,lS, ou nasc·imen·to o m·ais visinho-á orjgem .pri.JKi:.. -
pai dest~, '-ç assim _par-eceo a todos q~;~e o -m~-lho r 
meio de fa;Zer a dernarçaça.o era seguir este t:n€\l~o
de, -para o glial era 1preeiso fazer :çan-oas ··e;m o rip 
G,J~i,:mi ~ e_m _que-descet; ;ao .Paré!n~ fl ·PJ~~'flr o_ §'!~ ~Q . , 

' <. 
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grande: Sóube-.se âos 1CU.ruguati's qUe nâ'o ·se aé·J;a .'·' 
nao ai li madreiras a proposito: p~r tudo que os dois· 
c:ómmissari<:>s das ·partidas expuzerao tudo sobredito, 
aos Senhores Commis.sarios Principaes em huma re-. 
pt·esentação feira em 20 de Outubro de I75'3, e que 
caso que o:q)ptova:s~ea1 este medwdo des·sem as pro-

- vi.d.encias necessar~as para que baixassem canoas de' . 
$. Paulo, pelo Paraná, e reconhecessem o salto 
grande desde onde tornarião a subir pelÇ> dito rio,., 
e entrarião pelo primeiro caud;1loso, que acha~sem . 
en1 a sua _ribeira occidental, -até onde encontrassem 
passo frequentad9, que seria o dQ caminho -tril-hado· 
dos Curuguatys, a cujo sitio se teria cuidado de 
mandar daqui corridas em ~a busca, e se as C<H)oas 
tivessem alguma demora, poderiã.o solicitar a villa 
de Curnguary, que não está mui Jonge, e com este 
a viso marcharião as parridas de demarcaç-âo a em-
barcar-se neHas; vencendo-se assim os- inconvenientes 

~ • j • ,J • • , . 

e segurando o acerto da demarcaçao destas terceiras 
partidas ~ e o das segundas; ás ql!l:aes se fo-rra v a o · 
trabalho de subir em, cima do salto grande, e- pelo 
rio Ygurey bastanao-lhes a. Jes.tas reconhecer e dito: 
sal,to coino ponto · tão notavel:, e a proposii:o para 
commum de amb.as as demarcaçôes .. A resposta. desta re-
presenta,ção nos chegou aqui' até o di:a 5 de Junho·· 
de r 75' 4,. · e~l a qual veio a pprovado a· rnethedo ex:-
}!lOsto·, e· para a sua. ex.ecução -dadas as o.rd~ns, e 

-pre.vid:encias .necessari;;s. ' 
lmmediaramente nos principiá-mos-~ dispor para 

t>l:la·rchar por terra com abrevidade po~siveL Reco-
lherão-se wm rodo· o cuidado, e diJ;igencia ,. as nO>-
ticias conducentes a f0rmar idea· dos pa.i'z·es , q-ue 
havíamos de tranútar. Dispoz--se pelo Capitão Ge-- . 
neFa.l da provincia do Paragl!ay fumar as: mulas, e· 
cavallos. n.ecessatios; po.rêm todos s.e a:chárâo cão d:eo. 
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beis pelq trabalho contínuo do coínmercio da pro "~ 
vincia, que foi preciso enviar a I.lJUladà adiançe sem 
cargas para que se reforçassem en1 bons campos a 
3o lcgoas d~ cidade da Assumpção, até cuja para-
gem que es rá em o caminho forão as cargas· ·em 
c;arretas -pouco carregadas, porque as 'equipagens erão 
curtissirnas, e os viveres aquelles que parecião suf- . 
fi cientes para quatro mezes, cujo termo . foi·· O' q u_e 
se julgou bastaria para fazer a demarcação, - E?t~ 
Juizo se formou en~re o Capitão General da pro-
víncia, e os dois commissarios cias partidas, dima-

. nado das noticias que _se ·hélvião adquirido. · 

J7iagem dàs terceiras partidas desde a cidade 
da ' .. d.ssumpção do Paraguay até o salto_, 

grande do P,arançi. 

Sahimos desta cidade• no dia 15 de Julho, e 
no 17 do mesmo chegámos a 30 legoas della Ol)de 
estava a mulada, e se deixárão as carretas, q-ue só 
até aqui transitão, porque para diante lho emb.;l ra- · 
çao as . muitas asperezas do terreno com espessissi- . 
ll).OS bosques. Desde aqui se enviou. por mais ca- . 
vallos a V.illa Rica; que distava nove legoas, por-
G!le se achárão mais de 200 de ambas as pa-rtidas 
inca pazes de ser v ir, pelas geadas que 'h avião cahi-
do nesta jornada. Partimos daqui a 16 de Agosto, 
e não podendo transitar · pelo caminho Real por ' 
hum pantano que naquella occasião estava cheio de 
agua, foi preciso abrir outro · por hum bosque - de 
m_eia legoa de comprido, espesso, e pantanoso, e 
fazer h uma ponte, e faxinados -nelle depoil? destes t ra-
balhos . se capünhou por muitos bosques de duas, e · 
tres legoas de largo, e_ algum d~ cinco, e rios de _ 

., 
\ 
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profundidade. Chegámos a 28 de Agosto á viila de 
Curuguaty, aqui se dispoz juntar genre para hir ao 
Rio Gatimi, a fazer canoas com muito r~ceio de 
não achar madeiras a proposito , porque as de S. 
Paulo não havião chegado , em cuja busca havião 
hido duas corridas de Curuguatys, e lhes d eixárão . 
em sitio que podessem vêr desde o rio hum rancho 
pequçno, occulto ao passo dos Indios, c nelte huma 
carta para o co rn mandante dellas, avisand o-lhe a 
distancia que havia até á Villa de Curuguaty, e o 
mais que pareceo conveniente; estando para mar~ 
char as partidas se soube acab;kío de chegar ao pa~ 
ço do diro rio , por huma panida das mesmas ca-
noas, que veio a dar o aviso. Havião tardado na sua. 
viagem desde S. Paulo ao paço dois mezes, e vin-
te . e hum dias, chegárão ao salto grande do Para-
ná, e reconhecido tornárão po.r este rio aguas acima. 
buscando a boca do primeiro caudaloso, que foi o 
'Gatimi conforme tudo · as ordens que tinhão. Com 
estas noticias favoraveis marchámos, e o dia 24 de 
Setembro chegámos aonde estavao as canoas. Ven" 
do-nos aqui em terreno de Inc-lios . Montezes , e 
Bayáz, cujas toldarias não esta vão longe, e os ris· 
cos de perder-se o gado, e cavallada evidentes, se 
determinuu fazer hum forte de estacas, e faxina, e 
lmma tranqueira capaz de poder guard,u destes pe~ 
rigos. Poz-se em pratica esta obra com grande cele-
!"idade por ap roveitar o tempo, e abreviar em tudo, 
porque se podesse executar a demarcação. Isto mes· 
mo obrigou a mandar o geografo da partida Por-
tugueza, pelo rio Gatimi acima em duas canoas, · 
para reconhecer as principaes cabeceiras em tanto se 
fazia o forte, e cerco: o dito geografo solicitou o 
rio, guanto lhe permitrírão tres dias de termo, e 
trouxe o pl ano do que andou •. 

Not. Ult ram. V. 7·0 64 



Diopoz~râo os ao-àimrssarios, qtle recónhecesse: 
por huma partida de geme a cavaUo (entant€> q.u~ 
se h ia ao salto grande) , ~!O cabeceiras- prlncipaes de 
Gatirrü, e as mais pt'oximas de hum rio CJUe busca.s~ 
fe o do Paragway. Deixadas estas disposiçóes,. e con-
~luido o forre, e cerco·, sahírão as pattida.s de de• 
marca~ao em 8 oanoas no dia 4 de Outubró·,_ dei-
xand0 a ordem -de que no· d.ia seguinte sahissfl a par .. 
»ida d~ gente, gue se compunha de I2Q homens â -
solicitar as ditas cabeceiras fic:Jndo para o ferte, 
e guarda do gado sufficiente guarnição, e · seis pe-
àreiros monta.dos. 

Navegámos pelo Gatirni abaixo fazendo o pla-' 
no para em caso de . que este fosse o rio da li-
nha riu~fica-lo na voha. Ao terceiro dia cle' navega-
~ao encontrámos os arrecifes de que nos haviâo da· 
do noticia os que vierao de S. Paulo; estes são nmi• 
tos •. O modo de passa-los foi arrastando as canoas 
por Cima das pedras a gente em a agua , e em algu. .. 
mas. paragêns foi preciso desca-rrega-tas , pàssa-las 
vazias, e a carga ·por terra; fazendo pará isto cami--
nhos por entre os , bosques das margens. H e mais 
perigoso-passar rio abaixo., que rio aéil'na pda •vio-
}enc_ia da agua , a quaJ cresce ao entrar entre as pe.~ 
d.ra.s , e ]~e f~H;il~ senão ha bastante destreza em maQ 
neJar· as çaeoas emborca-lás, ou ala-ga-las, como, 
suc~edeo com hurna d-as maiores .. 

0 dia :w sabimos ao Paraná, e segHirnés sem-
pre arrumados a terra fim:1~ d.a margem o0dental, 
levava ·nest-e- ter~;~po este· no .:onent·e mm lev-e: o· 
dia t2 chegámos aonde havia huns anet>ifes peque- ' 
nos,. depois delles parámos em· o siri0 em que ha-
v~~o estado, as c-aMoa-s a. pr-imeira vez, povque he o, 

. mais. prox.imo ao sal_to aendc se p0de chegar- pela, 
refedda margem,_ dista_. meia leg~a delLe. Aqui a ... 



campámos por alguns dias, em os quaes s€ traba· 
ihou em o reconhe.cimenro do salro, tendo mui pre· 
1iente recolher ó que convetn á dem;arcação que nos 
.roca ,- · como a que corre-sp0ode ás segtmdas pa-r-ri-
das , po r s<tr este sírio Ol'lde se unem , e rnais 
sabendo que não havião . sahido ai nda de :B u:el 
nos-Ayres, e Colonia, para principia r o sel:l tra.,. 
balho , . pelo gue nos ~ompromettemos , que ehe .. 
g~rião a bom tern:p0 quaesquer noticias que . eJ.l-
Vla.ssemos. 

(b1a r.d:> est•iverão as canOS\s· nesta parag,eni 
v:i ndo de S. Pat!'lo abdrão hum cami-nho, ou picada· 
por emrre o 'bosg ue, até onde se vê oe·tn roda a· ca-
bida da agua ent-re d0is. pared ões de pedras desi~ 
:gua.(;s; porêrn como dep0is segue encaix:onad-o o rio 
i-ncapaz de navegar-Ae pela furia da agua, ·procurou--
se seguir por terra até onde se ac;hasse já espraia.; 
do, e ~or conseguinte -manso, para isto enviámos· 
diante gente · abrindo ca minho , e m~rchámos - os' 
comm íssarios, asr-ro nom os, e geog-rafos , e a·lgum; 
dos de mais officiaes: a picaôa não se podi-a dirigir 
]Dela margem do Paraná, que he toda de pedras tão· 
desigua:es', que pareceo que se caminharia qua\Si nà-
dil por dia, e com muit0 trabalho. Abrio,..se poi-s· 
pelo bosque , que he de chão mais suave, arriman-· 
do-se quanto se pÔd~:! ao -rio: caminhámos hum dia 
in tei ro ; porêm com tanta fadiga , como se houve- · 
ramos fei to o.ir.o legoas de caminho, e não andá mos · 
mais que dú~s e meia; a causa foi a qualidade .do : 
bosg ~1e, que h e mais espesso, e tâD enreda do de Sl• 
-poz delgadus, c grossos, gue para d ar h um passo , 
he preciso d ese-nr~Zdar os pés, e logo a ca beça por· ' 
-que em avança ndo o 'Corpo seh1 esta precaução fi ca · 
qualquer, dando t ir6es para liv rar ;;dg uma parre .dei- · 

·1e : este c<JntÍnuo •tras alho C!:Hl ~ a mais que· a-f-a diga 
64 * 
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de caminhar. Neste espaço átravessámos hum ·rio 
que vem da parte do poente caudal-oso cujo fundo 
h e . pedra , tem " stJas cabeceiras perto do caminho 
.CJUe fizemos de Cumguaty a Garirni sobre a co•·-
dilheira de Maracayú, e o conhecem nesta paragem 
os visinl~os dagueHa villa pelo rio Guarey. Sus~ 
peitámos que será o Ygurey de que falia o tracta-
do, e se vê em· alguns mappas; despenha-se em 
p canal do Paraná meia legoa a baixo do salto. Sa-
himos varias vezes ao · Paraná, e vimos que os pa-
redões asperos segu,ião sem signal de dimimiir, e 
assim nos . tornámos ao. 'acampamento: determina·n-
do que mdhm:, e mais brev:c f;uia . a diligcncia con-
veniente a gente feita a estes caminhos, e fadigas, 
porque toda a sua vida andão po-r outros seme-
lhantes; ainda que di:ú.ão. os mais destros, e- e:x;pe-
rimentados, que corpo estes não havião visto al-
gum. Derâo-se a-s instr:ucçóes do que àevião execu-
tar, huma bu.ssoJa a hum que eAtendia de rumos,. 
e lmm rclogio,. tudo a fim dé gu.e em chegando ao. 
remate dos par,edões c~mde se julgou seria já na-. 
vegav.el o P<1ra n-á) ter conhecimento d.a direcção-
dell.es, e a distançia ao saLto deixando alli. rr1arcas. 
visiveis para que senôssern de guia ás segundas par4 -

ti~~ . . - . . 
Em qu-<~ nto se levantou. o plano com pr:anche4 • 

ta- d.o espaço em ci,ma.. do. s~dt-o, e a bai:xo até onde: 
se pode usar este i.nstrumeJJtO, se reconheceu este· 
mui hem sacando, a. perspecti-va -das vistas com as 
de mais ciKunstanc.ias que o fazem pa-rticuJar. Pas-
sou,..se a costa. orienta l a.té á, bGca do rio Pegueri ,. 
q)..le c.ahe defront,e da, de Garimi levant:HJdo· o 
plano. de tudo. F izerão v;u ias observações de 1ati·-
tLJde, e v.aria~ão da agu lha-; as de longitude se· 
jnlenrárão) e 'l. neblina. do ÜQ no la fez pend.e.r-.. 
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Em fim não se omitt!o diligencia a'lguma, que cbn~ 
tribuisse .a formar descripção desta paragem tão no. 
tavel a qual se verá depois, em a qual pareceo ex.:. 
polas com ·ordem por dar lwma idea que ajudada 
dos planos, e desenhos fosse perfeita. 

O <tia 21 de outubro, se recolbeo a gente que 
foi a buscar o fim dos paredões , .. caminhárão 12 le -
goas em varios rumos, com que se formou o plano 
d d /~ A ..- 1'..- dl · o que an arao, porem nao ac 1arao o remate e •. 
les nem signaes.. de que fenecessem em muita dis· 
tancia. O bosque segue com a mesma espess t:.m~, at ra.: 
vessárão varias arro ios que se precipitâo em o canal, 
e vírão que da outra parte se despen.hão outros, o 
CJUe reconhecião sa·hindo a· miudo ao rio, virão em 
diversas partes arrecifes, e ilhas pequenas de pedra-
d.enrro do. canal, e junto ao ultimo arrecife aonde 

. chegárão· que· he grande, havia lmma lagoa de ro 
ou I 2 · toezas ·de _la rgo, e compric:la , cuja agu-a era 
-eôrada, e em o alveo, ou· media-nia. do rio, . havía-
ht.ima pequena ilha .de arêà que lhes pa'receo se ala-· 
garia- nas crescentes. Em o fim do· seu. caminho dei-· 
xárâo gra vada huma cr· u~ grande bem visível, desde· 
o outro lado, e- de I·onge em h.umas arvores de ma-· 
cleira forte ch-amada, Jacarandá, e tomárão es rumos. 
desde eHa a varias lttgares noraveis. T odas estas· nO•' 
tidas-, e· e pia no for. ma à o. deHa-s se dererrn i nou re•· 
mettet' aos Set~hore~ Commissaries Principaes· logo-
que houvesse occasiãO para guia, das segundas parr-i-· 
das como se tem dito. 

Concluidas estas fainas se repa-rou· , <:jtte· errr 
quanto· a adquisiç:ão de Hoticias mais a baixo do sal-· 
to basta.vão· ·as r:eferídas-,. pois segundo a estação, e· 
& que nos. fal ra v a que anda-r, nos col he ria o rigor 
do verão em o campo se nos detí nha mos, e nos e~~ 
punha.mos a muitas. enfe11midades, G_Iue occasicna. _a; 



- '-51(')~ 

força· do -sol nestes paizes· ; p.elo CJ:!fé ·se deterhÜHo(t 
levantar o acam pamento, e torr.ãnêf0 p01~ primeir~ 
p om0 da demarcação 0 salto grande d0. Par:arJá, 
principiáu'lo.s ·a camimkar dema-rcando o &i~ 2~ de 
Outubro de I 7) 4· 

Descripção-do salto grande .do r io Par.attd. 

O Rio .Paraná, cujo nome tomárão os primei'~' 
ros Europeqs gue pisárão a.s suas r-ibeiras, dos l-n-
d:ios Guaranis que povo:írão , e povoão gra ,n qe -par~ 
te deUas, significa na s.ua Lingua Parenre do Ma·r 
Çcorno ... o . entend~m os m_ais habeis interpretes), isto 
trazido a Qosso proposiro. faz -vêr, que he tão c.au-
qaloso, que pode rer Iugat· entre os maiores rios ; 
~ qual em as pa-ragens ónde o havemos ex.aminado 
não desdiz nada à este credito. 

As suas cabeceiras pri.'lcipaes se fórmao das 
~er.tentes, e man anciaes ·das n1onta.nhas, .que se cha-
mão hoj.e as Minas Geraes, jurisdição da Cidaqe de· 
1\}l.arianna, pela latitude de 17 grãos po.ueo. mais ; 
~u menos , corre em seu principio inclinando-se ·pa...:-_ 
ra o ~oente, e a que recolhe v!arios rios peque.nos, 
p,p,r SJPb<is as ribeiras •. Depois vai viraQdo o seu cur-
&0 para o s1,1l até hum arnecife grande~ .que se fc6rma ) 
pouco mais acima do Rio Tieté. ou Anh,em.bi, em-
cuja união já leva muita agua, . e se augru enta con-
sjd eravelme.!lte CO!U a que esre traz, o qual nafce, e , 
se fórma das vertentes, e font~:s da rerra alta de S. 

- P..a ulo que chega muito perto da costa do mar .; se-
rja :navega-vel wm harcos a não lho impedir .os mui- . 
tos arrecifes que a talhão, e só per:mirtém canoas: , 
por ell.e baixárão as de S. Paulo gue nos condu~krao 
ae salto. · -

Def~-oMe da boca do clico . .ri.o des,embo~C í't: o Cu-
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rnruy, ou Cayapó ,- CJUe tamben1 tem salto pequeno; 
desde a· que se inclina mais ao $til o- Paràná , e nes .: 
ta direcção lhe entra pela margem oriental o Agua·· 

· pey, ttlais abaixo pela occidental o Rio Verde, e-' 
depois pela mesma o Rio Pardo, cujo fundo he de 
pedrà em varias paragens, pelo q,ue tem muitos ar-
recifes, e s;1ltos; he rapidíssimo, navegao-no em ca· 

- noa~ carregadas com 20e, e 300 arrobas, os Por· 
ruguezes em o trafego desde S. Paulo a Cuyabá : ó 

· tempd que tsrclão eltl subilo ao <que gastâo en'f 
baixa-lo com carga tem a razão de 9 para' t. 
· Já o Paraná moi carrdalo•o, € com varias ilhas 

êobertas. de bosques espessos, se augmenta com o 
Paranapané (ou Paraná trist€~ segundo 0entendem a1-
guns Europeos, que sabem a língua Guarani) , este: 
r-io que des~gua pela margem orientai, se verte m1ú . 
caudaloso de agttJ recolhida na sua origem~ das· t:er--: 
ras alr:rs ao norte da Villa de Cu.ritibá (povoação de 
Porwguezes), que se l!'rrem com as de S. Pa~:~.!'o de 
v.arios rios que desaguáo ndle, qNe nascem em ás ' 
serranias' do Tr0pico, e· de outros g~1e mais a0 sul · 
tdmão seu principio imrnediate> ao de outro ·chama- · 
do o Rio Grarl:de de Curitibá, f)UC' desagua em O' 
Paraná mais a-li>aixo do salro grande 30, ~m 40 I'é-
goa.s , e he hum dos que devem servir de limites, e 
t.oc.a d·emarcar ás segunda.s partiàas. J 

Desemboca: depois em o Paraná pela rnar.gem 
cq:id.entaT o Rio Menici ou Yagu-ari, por tres bo- · 
c~s que Junta-s fazem rio catJdal'oso ,. esta união · se 
eJ\contra a tres fegoas de !las, e o ri0 unidü, e nes-
te Si~io se· fórma de d·isünctos:, que recothem as a-guas · 
de mà-i-t:.os manandaes em as terras chacmadas có--
rnummen.te·>ci-e-X.er_ez (}'Jovoaçfio antiga de Hespa· 
:mhQes, que ha muitos annos se d (!!sfez:), a-s quaes-
sã:o ah.undantes· d:e fontes, e v~,nentes · para a pane-< 



do Paraná; e pelo lado do poente ao P3.raguay, for= 
mando estas diversos arro ios que vão ao R io Mbo~ 
tetey, . que desagua naquelle rio, cuja boca reconhe--
cemos bem na nossa navega çao ao Jau rú; Leva o 
Paraná a sua direcção quasi ao sul, e se ha algum 
desvio deste rumo, h e ·para a parte do poente ai nda. 
<]lle pouco~ Recebe , o Hubay pela parte oriental , e 
pela opposta o Rio Amambay, cujas cabeceiras re· 
conhecemos em a nossa ultima viagem immediatas 
ás de Gatimi: estes dois rios são iguaes, ~ seme-
lhantes em cabedal , em fundo, e mfngens, que ba-
nhão com curtas differenças. Em fim rres legoas an-
tes do salto grande estão 'as bocas do Pequeri, e 

· Ga timi , esta em a . costa oçciden ta I , e aq uella de-
fronte em a opposra. . . 

Como o nosso principal objecto he dar a conhe-
cer o salto' e circunstancia' que sobresahe he o 
cabedal de agua que se despenha por· elle, nos p:tre-
ce fazer esta concisa relaç:ao do curso do Paraná , e 
dos rios notaveis que recolhe por ambas as ribeiFas, 
a qual he formada das noticias . que témos pqdido 
achar mais verosimeis entr~ os caminhantes Portu-
guezes modernos, e com particular attencão, e cui-
dac\o.. dos que vierão de S. Pauto em as can~as g ue te-
mos. Não .podera tão pouco ser mais completa por-
que não anda, nem temos ach ado memoria em quan-
tos escriptos antigos se tem lido' que haja andado 
pelos sítios referidos homem gue tivesse a menor 
tintu.ra de geografia. E assim até ás bocas ultima . 
mente ditas de Gatimi, e Pequeri, ou pou'co mais 
acima se verá distinguido o plano do de mais~ 
Cl]Ue segue até 2 e meia legoas mais a baixo do saltei 
grande, porque isto t1e o que vimos, ·e exan1iná-
mos: esta propria distinção se achará desde este ul-
timo ponto at~ 12 legoas ao sul do salto aon,de che-
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gou a nossa gente; náo obstante que este espaçá· 
segundo nosso juizo merece fé. · 

Achámos pois o Paraná a mais de 200 Ie-
goas da sua origem em o lugar mais imruediato 
ao salto, que podémos sondar com 9 pés de rei. 
de fMndo, em o meio . do mez de Outubro: sabe·se 
que as crescentes maiores s:l.o mui grandes, e qúe : 
inundão dilatados pedaços de terra · por ambas as · 
margens, s~1ccedem regularmente por Dezembro. D' 
onde se sondou o rio a ultima vez não 1Javia ilha ' 
alguma., e de costa a costa tem 2 roo toezas de 
largo , porém ha canaes , o chão he desigual com 
bancos de arêa antes de entrar em as pedra~. Es- · 
tas fazem antes dos precipícios hum cordão de ar- . 
recifes, e pequenas ilhas baixas cujas pontas se . vÍ· • 
rão sobre a agua; porém não ha duvida em .que 
as crescentes as cobrirão. Pode ser · gue. este c-or-
dão s~ja o salto pequeno, que se ha posto em a!-· 

. guns mappas em cima, e proximo do grande., por-
que desde a boca do Ticte até aqui não . ha ou-
tro arrecife, ·nem . salto a gue ~e attribua tal no-
me, se assim he não tem propriedade com este 
sitio, •a agua não fôrma em estas pedras salto al· ) 
g.um , são baixas, e a pouco gue cresça o rio não · 
se conhecerá que as ha. As costas se vão estreitan-
do, cuJa r:erra firme h e baixa pela parte occiden-
t a l , porêm a opposta , . h e alguma cous:.1 mais . al-
ta : esta .he a que vai fazendo huma cu.rva p::~ssan· 
do da direcção do noi"te-sul, até á de leste·oes-
t~, no seu remate j.unto aos preçípicios, pelo que 
em aquelle lado ha huma ensea da ou bahia de 
1025 taezas de hrrgo, gue comprehende os fios de ' 
correntes. Intentou-se vêr por ai li o salto, porêm 
o evidente perigo. de despenhar-se, .forçou a dei-
xar esra costa desde pouco mais acima delle; não 

Not. Ultram. V. J.0 ü 5 
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ob.st-ante se conseguio examina-la, e levantar- o pla-
no della. Antes de encontrar este~ fios de corrente 
de·ste laclo, hia o Paraná m·a.nso, o seu. fundQ tem 
pouca: inclinação sobre hum pla.no horizontal , e o 
lllesmo as. suas costas cheias de. bosques, e; massega : 
c~r:n es~a disposição chega ao Fundo de pedras bai-
xas dircas, e immediatamente se precipita · todo o rio 
pelos d_espenhadeiros, ou cascatas. 
. Estas estão postas em a direc.çao de N.E.-S.O., 
parallela á do rio, c0ncortem todas com sua agna 
em hum caixão 'formado de dois paredóes, qua-
sit perpendiculares de pedra., que tem de largo 30--
toezas ; alarga-se. tão lenta me o te que a duas le-
goa,s mais a baixo tem 50. São altos aquelles de 16 
to~z.as sobre o nível da, agua, as cascatas são 9 no- · 
tav,eis' na.o. cahem perpendicularmente nem fórma \ 
a .agua arco. Os ph!nos 0~1 leitos, por onde se despe-
nha a agua nella.s terão 40 ou 50 gráos de i·nclina-
frão sobre o horizontal corpmum ou nível de agua: a.-
cbão,-se divididas cnrn porções do paredão a desi-
guaes distancias~ , tem de largo 15 toez.as as maiores, 
10 a>S media.na.s, e 4 as pequenas, a altma per.pen-
dicula.r destras cahidas he de· dez toez·as , Clilja ogua 
re~olhida. entre os paredões segu·e com eJ.les ao S. O. 
4/ S. Ha alêm destas nota veis, varias pequenas por-
entre as ped'ras; desde -a primeira, e mais a cima, 
até a ul:tima. mais a baixo, segundo o curso do rio, 
<JHC vert~m agua. . do Paraná somente ha )60 toezas._ J 

Em os ermeme~os sobre as paredes :e vêm il-hi.tas 
de. pedras CO.}U .alguns arbustos., rorem· des,de- que· 
vão seguidas · aqu.ellas depois dos· precipícios estao 
cob~rtas de bosque ~spesso, e as faxadas Empas.---.Ao 
pé das cahid.as ha algumas pedras descobertas no. 
meio do canal: sem duvida as cobri_rá . a ~gua· ern 
as; cr.escentes. 



O rft ãterial dos paredões mais a·baixo do salto, 
o d0 s que fórmi:ío este, ·~ dos arrecifes em cima âe1-
.Ie, he pedra guasi negra, ou mui pardas com ,b(?t-
.tas negras, semeadas de pegmmas paniculas gue re· 
luzem; isto, e a advertencia de gue as B01'>SGS agu1ha-s 
:varia vão em distinctos sírios nos fez conh~cé.r, qué 
ha entte- ellas partes de ferro. · 

Ainda que -tem gratadissima. consistertcia ·estes-
paredões,· cothG se pode conjecturar · pela resi'!ltencia , 
que necessitao · pnrà fotça.r qüe tanta agua se estr:ei<. 
te, e reduza a correr por tão ph1ueno ca11al vlnde> 
·de oufro 70 vezes mais ·largo, a ca pa exterior nãd 
he de pedr~1s unidas, e lizas, senão desiguaes sem 
ordem regular> esqu-iriadas, e como se se houve-rãó 
J.a nçado em fllOrítã b , e isto de3de o al r,o dos pare-
dões, aré a agua, ·e pelas duas margens at·é o tiltí .... 
mo ponto, que .se reconhecêtão por espaço de n :le• 
goas pouco mais ou menos. As pedras são grandes: du-
vidamos gue em caso de querer-se arranc-ar huma pe-
la persuasão . de as .vêr tão desunidas, se poâesse con-
seguir se a picar como se se houvesse de tirar da peclrei~ 
ra, nos obrigou a is to vêr que se estiverão soltas as 
gne banba a agua, a .sua rapidez leva !"ia a·cada• mo-
n'lento as que e·ilcontrasse prec-ipitando~as· · ao 1fundo. 

Do choque de todas as quedas contr.a ·as pedras. 
e da agua quando se encontra huma onda com ou-
t ra rechélçadas •em oppost·a direcção resulta, que em·· 
o despenhadeiro tudo he espuma, e resaltãb em d 
ar borbolhóes como se vê em o i112·r contra as ro· 
chas, guando ha vento forre. A maior almra s'e de-
vão ch·ispas de agua, gue vistas junt·o ao. salte, e es-
tan~o o Sol perto do horiz_ome fórmao a côr ama. 
relia, verde, roxa, e as ·mai's como 0 Arco !ris; po-
rêm mais apagadas, e não em circulo, ou arco tmi-
clo se.Jlâo espa-~os sem figt1ra regula r. 
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Como duas leg~s antes de cJ1egar ao salto vi·· 
mos huma columna formada destas chispas, cuje 
pé çstava em elle. Subia perpendicularmente, , e em 
seu remate al~o fórmava cabeça: julgámos que teria 
a.o parecer vista desta distancia duas até tres toezas 
de altura,. em tudo semelhante ás que se vêm em 
os menos em a côr: esta he mais clara que- a 
daquellas, porêm se distinguia mui bem do ar: ·não 
duvidámos que postos a onde não houvesse os obsta-
cuias dos bosques se verá de muito mais longe. He 
clarq que se se busca estando em o mesmo sitio on-
de se fórrna não apparece. Tambem que terá suas 
variações _em altura, grossura, e ca1or, segundo a 
varia disposição da a trnosfera, em raridade , et·c, 
vehemencia, c direcção dos ventos, e dos raios do 
Sol .(estas observações pediâo , mais tempo do gu.e 
nos perrnittião nossas principaes Qccupações). Q9an~ 
do a vimos soprava o vemo sul al-gHma cousa fone: 
o thermom,ctro de Reaumur pos!o ao ar signalava 
IOI2 gráos, c os relogios ás 611 3S'' da manha: não. 
podia.r:nos observar o ,barem€tre, porque já o nâo. 
tinha-mos. -

Aquelles contim.Jados choqu-es, e repetidos em- ' 
bates em a prccipiraçãe de t-anta a.gua., produzem 
hum r.uido grande: em a beca de Gatimi corno 3 e~ 
meia legoas . ao N.N.E. do salto,, de noute em "al-
ma. ouvimos confus0, € .. em e sitio d'ot'lde obscrvá-
D.los a _ col'tJrnna. dé chispas de agoa se ouvia bern , 
e r-epará:mos que se augmema va de espaço, e espaço,_ 
dando. golpe mais r- ijo·, como se cahisse éorn inrer-
vallos maior porção de agua. O vento era sul com·O; 
fica dito., e- nos outros esta vamos ao N .E. do salto ~ 
estando perto do, mesmo era o ruido grande' e êon-
fuso. 

A côr da ag.u.a logo que sahe das. espumas d.a$ 
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déspenhaderros· he como a de cenrada. ·o seu movi-
mento depois das quedas he sem ordem formando 
ondas com rapidez grande, a curto espaço parão, e 
se desfazem, ficando a superficie da agua liza , po-
rêm com remoinhos violentos que se vêm de espaço 
a e'spaço como que nascem do fundo,, elev<~ndo-se 
·sobre o nível d<1 agua de tempo a tempo hurna intu-
mcscencia de pouca altura, e muita extensão. Com 
esta propria côr, e movimento, se vio a agua por 
todo o espaço que se registou do caixão, ou ca.nal. 
Todos julgám0s que era impossivel navegar-se em 
este estado, e gue seria ineviravel a ruína, e destro-
ço de qualquer emb-arcação, que o intentasse: a duas 
]egoas e meia, mais abaixo do salto procurámos. 
sond.a.r desde a margem; porêm não s~ pôd~ nem 
medir a corren~e -pelos remoinhos: col11emos a·qui 
}mm peixe grand.e conhecido em o rio .Paraná, e Pa-
raguay, pdo. nome de Bagre,. tinha seis p~Imos de 
comprid0, e bast<lnte grossura ; pO!iêrn r.1ã0 i;~::>or. A 
gente que foi mais.:_ abaixo 12 legoas colll.êrâo mais, 
e de varias especi..es : reparámos , que pe~cárão hu-
tnas· chamadas Palomeras, Pcranhas, ou Ti?.:curas,. 
de que ha abundancia. em o rio Paraguay, e em O> 
Paraná a baixo do salto;. por,êm acima, não podémos; 
vêr nem pesca.r n~nhuma; pelo que s~speitámos,. 
que ao menos esta casta vinha de lnixo. 

Em as sercanias do· salto se a.cl1Qu raro· passara: 
em os bosques , e em a-s ilhas· a c i rna deU e: porêm~ 
.<tm seu lugar ha.via muitíssimos mosquitos cl .ifferen~ 
tes dos do, rio- Pa·raguay·: estes são. como mosqui~ 

· n-has novas ,. se chamão Quexenes, ou Borraxudos,.. 
em distinctas paragens da Arnerica, e por aqui tam-: 
bem t>em por cornpanheir.os outra cas ta mui pegue· 
nos do tamanho das peque.nas pulgas, por qu~dquer 
r.esqq.ic:jo da ropa se introduzem, e tem de mais. a: 

(I 
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vantagem ·da~ 'azas: estes picão raivosos sem dér-
xar gut\ si sigtúl, caus·ão comichão ardente, que não 
sabe .bem: élggregão-se multidã-o de carrapatos ~de 

7que inse nsivelmente - se vê hum cober to quando me-
I)es cuida. Entre os arrecifes antes d-os precipiGios 
ha · lo.b os ·marinhos , e por todà o rio colhemos 
:De>urados' PacÚ's-, e DllrrOS nao rã o bons : vêm-se 
algucnas aves pequenas) que dormem em as peti ras , 
~ se p arecem com as gaivotas affc:.içoadas aG peixe, 
e bixos d as margens. · 

Quando se -caminha por cima dos paredões 
para o sul , ou seguindo a direcção do rio enc<.~1 

~orado não se percebe gue o chão sobe, nem · bai· 
xa fóra das desigualdades communs do terr.eno, que . 
as recompen5Jo h umas com ou.tras, isto mesmo re• 
pará.tnos depo.ís de .haver subido a cordilheira de 
Maracayú pela · latitude de 23 gr. 57 minuros na 
nossa viagem de Curuguati, e Gatimi, e . que a 
distancia entre os chãos baixo, e alto , .em a su-
b ida referida, e a dos planos da agua em cima 

_ clo salto, e a baixo dclle· são ppuco differentes. 
O confuso ruído da.s aguas, seus choques, e 

embates, a côr cetrina, e turbação drellas, o quasi 
negro das paredes , sua ::dru.ra coberta de bosque 
unido, e sombrio~ e o silencio da·s ave~t fazem o 
sitio junto ao salto, estando perto da agua, rris tis1 

simo, e assombroso. Más .se na propria paragem 
se eleva de qualquer· modo qu e domine os dois 
terços do rio, immeàia ros aos despenhadeiros a ci-
ma ., e a baixo , J'ogrará hum a vista mui alegr.e-; 
verá que a largura , delle f?rma _hum plano de agua 
mansa , e azul, _de cons1deravel espaco, rod eado 
de hum horizonte de arvoredo igual, qu~ desde l-on-
ge o aformozea, e que deste, como bgo, se des-
p:rendem as grandes cascatas de espuma summa4

• 



mente bt:anca semeada com pintas das. cores do I-
reis : entre estes brancos rios se misturão as peque-
nas ilhas cobert:1s de verde com os arbustos, e 
hervas cl:e cujos pés se vão dis'tilando hum:a multi-
d~o de miudos canõúnhos de agua, que ao despe-
rthar-se parecem de prata bruoida, tudo o que se.r-
v.e de. particular adorno. 

Demar'Cttflto da linha · de divisão desdê o . . m/tQ 
g1;.ande dó Rio Pa.ra11á até encontrar; a 

- que vai pdo Rio Pa.raguay. 

Dia 22 de Outubro de 175'4-

'J 

· Em consequencia da instrucçaO dos SenfiO'res 
Comnüssarios Principaes, feitas em r5 de Jan€iro.· 
deste anno" principiámos a demarcar desde o sal- -
to, .grande em o Rio Paraná, cujo sitio he eon-
fcmne a descri pção antecedente, á qual nos. referi-
mos. Sahimos do acampamento este dia ás 6 horas 
e m,eia da manhã, e to.rn.ando aguas aci...ma. por• es-
te rio vai a linha · pdo meio delle até en,coJHrar.-
ilhas. A pri!lléra. que deixá mos á mão escquer.da se cha .... _ 
ma .. a Uh a da _Baze, porque "ervio para estabelecer·' 
buma, como fica djro, he pequena e haixa, com . 
a~gumas arvores, e n1assega: em a terr-a firme por· 
detra:tJ della fi.ca h uma hoca peq.uena de h uma· la- , 
goa;.· perto desta ilha se encontra eutra ma-is aci.-
ma, que divide o rio em d'Ois braços, o. d0 lado· 
esquerdo he o mais eatldaloso, e assim o navegá~ 
mos; a. cos.ta àe t~r.ra firme lle baixa , c úaga·di- " 
~a toda cob~rta d-e bosque; a iUJa da mão direita;~ 
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ne' o mesmo. Depois de · passar huma pequena bo-
ca_ de arroio em a costa , firme seguio-se arrimado 
á mesma hum banco de :uêa' que sahe bastante-
mente fóra ; .e se deixou á mão direir2 huma ilha 
pequena arrimada · á costa de outra mui grande, 
que segundo noticias tem 14 legoas de comprido, 
l1e baixa, e povoada de espesso bosque; diyide-~e
~ braço que navegámos em dois· por huma ilha 
d_as mesmas circunsrancias, porêm pequena, tomá-
ill<'>S o braço da rbão direita, ·por mais caudaloso ., 
passada esta se acha outra mais pequena , ta mbem 
ficotl á esquerda, logo ha outra do mesmo modo, 
e ficou da mesma parte,. Seguimos logo o braço da 
esquerda' que he o mais caudaloso que outro que -
deixámos <Í direita , formados por huma ilha bai-
xa com bosque, em cqja costa achélmos mais adian-
te hum banco de ar'~a: a terra firme defi·onre he 
cemo a 'ilha. Passado · este banco vimos d-ividido o 
rio em dois braços, o "çla e~qu~rda he · mais cauda-
loso, navegá mos por e H~: a ilha he como as · de 
mais, antes de acabar-se 'e~ta chegámos á boca do 

·Rio Gatimi , e pará mos ncl-Ja ;!s 2 horas e meia 
da tarde. Ü resto do dia se empregou em levan-
tar o plano com prancheta desta embocadurá, e 
do Paraná defronte délla sondárno? , e medimos a · 
largura dos dois rios. -O Gatimi tem na sua boca 
74 toeias de largo, e 5 pés de fundo: o braço do · 
Paraná onde desagua, e defronte da dita boca tero. 
192 toezas de Jargo, e 10 pés . de fundo. Concluía.,. 
se que este Rio Gatimi he o primeiro caudaloso, ' 
que desagua em o Paraná pela ~ua margem occi-
dental em cima do salto grande, e em comprimen-
to do artigo 1 o das inst:rucções geraes, h e o que 
comprehende a linha de divisão, e deve servir de 
frcmeira 
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As mais larguras , e sondas . de todos os brnçog 
do Paraná desde as bocas de Gat-imi, e Pequeri, até 
o salto se vêm em o ·plano que está no mappa, que 
fazemos, posto á parte em ponto grande. 

As observações de latitude, longitude, e varia· 
ção da agulha se fizerão erp os dias que houve op· 
portuJJidade, já antes po.r não perder occasião , já 
depois de principiar a demarcação, e. assim se de-
terminou para melhor clareza faz er · de todas h uma 
taboa que se porá no fim. ~ . · 

· Tambem se determinou inverter a ordem do 
diario, que se fez em o Rio Paraguay em quanto a 
hir dia por dia. Ali foi tJreciso fazer-se assim pela 
multidão de i lhas, braços, e bocas, que se hião en· 
centrando, porêm aqui como reconhecemos quando 
baixámos pelo Ga-timi ' · não havia nad a- disso; abra-
çaremos rodos os dias e'm que não ha cousa que no-
tar como se fosse hüm cujo meio dá mais clareza, 
e tira repetições superfluas. 

· José C11stodio de Sá e F a ria. 
.M ir:uel C i era. 
J oã~ Be;l-!.o Python. 

.Ninnocl Antonio ·de Flores. 
Athanasio Varand'{l, 
Afonso Pacheco. 

Demarcação desde o dia 23 de Outubro p ela 
manhã até o ·dia ~o do mesmo. 

Subimos pelo Rio Gat imi, cuj as margens em as 
immécliacõcs da sua boca são baix<Js cobert as de bos· 
gues , -p~rêm a curto espitÇO são formadas d~ terras 
alta s de lo mbadas por ambas as partes , sempre' cer· 
radas de bosgues espessos: as lombas visras por cima 
s-ão r. e terra córada, areenta, coberta de pastos, e 

Not. UJ trtím . V. 7·" Gí:i 



bervas onde os bosques deixão lugar :gue não he mui 
a miudo; mas navegando o rio, se vêm por baixo 
de pedra unida, não fina. Desta se f~rrna a maior 
parte do fundo do ,rio deixa.ndo espaços de arêa. 
Vêrn-se distiladeiros de aglla entre as pedras, gue 
fóm1ão as stJ"as marg•ens, guanao remata sobre e.lle 
alguma Iomba4 De dis·tancia em distanci.a se achão 
poutas de terra baixa ·com bancos de arêa. O rio tem 
muitas voltas corpo se vê no plano , e em d.i.stanci.as 
curtas a seis legoas de sua boca se encontra o pri..: 
meiro arreófe, est·es são muit-os ·como se tem dito, 
os mais ·notaveis são 2), desde o primeiro ao ultimo 
ha 7 ·legoas , pode-se dizer que J1e hum que col·he 
esr.e inte-rv.allo, custou-nos bas·tante traba-Lho passa-lo 
a.rrasta·rndo as canoas. por cima, como á vi~1da. O 
clia 2) deste mez enconrrámos hurna boca de rio á 
pttr.te do norte, que he a trnica co.m que se pode-
equivocar Gati.mi, toda'S as mais até aqui §ão a.r-
ro-ios .. Esta tem 8 pes de fundo, e o braç:o deGatimi, 
que se. toma -á esq Herda , tem o mesmo;· porêm he-
ma~'S J.a.rgo, e -as~i:m por elle segkJi.mGs ·pGr mais cau-
daloso, chama-se o ·que dcixámos o -Rio Escupin,. 
tem as suas cabece·iras junto ás de Gatüni. Antes Qél: 
união destes dois rios se achavão varias alturas de 
fundo segwndo a }argura do rio, a- meno J; era de 4 
e meio pés, e a maior de 12. As }argu.-as \•ari'ão; 
porêm não com excesso., o rio he bem formado sem. 
ilhas. Entre os arrecifes se achão algu-mas peguenas 
de pedras , porêm o canal está muito. distipcto, e 
claro, os braços qt~e se separão delle para fórm<das. 
~ão pequenos anoios. Desde esta boca do Escupir 
para .cirt1a navegando o Gatimi se acha. em este me-_ 
nos agua, porêm sempTe he navegavel com canoa·s ,, 
purgue he rambem mais estreito. As costas seguem 
de _lombas, e pontas -de arêa, orid.e ha terra b.aix.a: 
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13ando mmtas, e curtas voltas. Nâ0 ha mais boc.a3 
elt1 ellas qt1e de regatos , e p:1ssados os arrecifes não 
ha ilha pequena nem grande. O fundo como antes já 
-<le pedra, já de :arêa. Por todo o curso deste rio te-
mos notado em as marcas das margens, que es·tá 
rbaixo, e cresce muito· a tempos. 

O dia 30 de Outubro cbegámos ao acampa,.. 
mento, e forte, onde haviamos deixado a nos:,a gen· 
:re. · Co1rhece-se que a corrente do rio não · he grande, 
-pois gllstárnos em subir d·esde sua boefl até aqui oi.: 
to dias, e 6 em o deocer. 

, Jose Custod·iv de Sá e F a ria. 
.• !VI iguel Ciei-a. · 

· JoãJJ Beuto Pyt!wu. 
Athauafio Vt~rauda: 
A/o,.so P'achec.o. 

D'f1sdr o dia 3 I de Outubro até 8 
de Novemb'ro de I754· 

Immed.iatamente que c1Jegámos s·e d~?spa~hou 
-corn expresso cartas aos Senhores Commissarios 
.rr.incipaes; c-om a'S noticias, e planps, que ad(p:ii"' 
rimos do. salro .conducentes -á m-elhor união das cl-aas 
d~marcações, nossas, c das segundas pé?'frld,as-, que 
-deve faz~r- se nesta paragem, e ainda gu& ritihão que 
caminhar e~tas canc:s 400, ou mais legoas à-t-é th-e• 
.gu ás m~t>s dos referi-dos Senhores, ·Hos compromet-
·t'etnos .de que 'Chegariao a tempo peia-'S providencias 
tjne tomaria ·o CarHão G~neral da Província do Pa.l. 
. ~-;.iguay, para q~:~_e fossem co111 a maior brevidad~ 
:possi vel. • 
' , · ~1ando chegá·mos a este ·acampamento do Pas• 
se de Gatírn i , ja est;:nra d_e vô'lra a p'~ nícla de g;;n..:. 
lto_, qu-e ·se Gnviou q-ua·ndo .sa:hi-mos-cldle para 'O ::P~ 

tHi * 



·raná, em busca · dás vertentes mais immediatas á ca· 
beceira principal de Gatimi, que o fossem de hum 
rio que desaguasse no Paraguay. Dêrão-nos as no-
ticias que adquir.írão de humas, que não podião dei-
xar de ter as circunstancias ditas, ainda que não o 
podérão vêr claramente porque sabem da Montanha 
de Amambay-, qúe he mui cerrada de_ bosque sem 
caminhos. 

Com estas , e as que nos trouxe a canoa que· fo.i 
f1_ntes da citada viagem, a buscar a origem do Ga-
timi , se determinou levantar o acampamento. _Mar-
chou por terra roda a gente com o gado, cavallos, 
e -mulas, para hir aca.mpar sobre a margem do rio 
em a paragem ultima, aonde chegou a dita canoa, por-
que he aonde podem chegar o mais acima as mais ca-
noas, em as quaes marchá mos os corntpissarios, as-
tronomos., _e o geografo da Partida. Hcspanhola no 
dia ) de Novembro. O geografo da Parüda Portu-
gueza foi por terra com a gente para levantar o pla-
no com plancheta, o qual nos havia de servir para 
em~n-d-ar- o <que fiz:e.a1os p.elo rio. , · ao-nde não podê-
mos usar deste instrumento pela- espessura. dos bos.-
ques ,. qRe cobrem as m-argens de quantos até agora 
.ternos rcconhecid<il em todas as nossas viagens. 

Caminhando pois peLo Gatimi acima vimos que 
.tinha em o passo nove toezas de largo, e quatro pés 
de fundo, as margens são de lombas~ como antes. 
Vão-se-lhe jun.rando por ellas varias. arroios, e a 
curto espaço de nossa sahida achámos ar.recifes, du-
rárão, pouco,.' s~o baixos , e assim não cuswu muito 
trapalho paRsa-los. Aos tres dias de vi·ag,em estava 
já / o rio mui pequeno, e as voltas. mui estreit'éls d<i! 
:urdo que em cada huma era pr,eçiso hir aHastando-
a~ canoas, e cortando muitos troncos, e ramações,. 
,que havia cabidos em a agua desde as margen&. Com 
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€sta fa'díga· chegám'os a si rio onde estava· a gente de 
terra, em o qual já não cabia huma canoa atravessa-

~ da, e tinha tres pés de fundo. Até aqui veio o rio 
bem dístincro sem ilha alguma, e os arroios que se 
lhe juntão muito menores, gue o corpo delle. As ,, 
ribejras, ou margens cobertas de bosques, e guanto 
mais acima mais t;:spesso, com lombas, e pedras em 
a agua quando aquellas estão perto della, e quando 
não pontas de uêa, que formão as voltas mui ~urtas 
e muitas. · · 

Parámos em o referído sitio a 8 de Novembro· 
.ao meio dia, e querendo aproveitar o tempo-, nos 
mettemos em duas canoas mui pequenas, e segui-
mos esre mesmo dia adiante a vêr se apura vamos a , 
rio; porêm a curto espa.ço nos volvemos para traz, · 
porque as arvores das margens haviâo cerrado o pas-
so, estando já o rio como hum arroio. 

José Custodi~J de Sá- e; Farit~-.. 
Miguel Ciua. · 
J oiío Bmto Pytho11. 

M anocf A nto1lro de F loreJ:<. 
Atlwnasio Varauda. 
Alonso P achcco. 

Desde 9 de Novembrp até 29 d'o mesm&. 

Estando já jtmtos os que vierao por terra, e os 
que viemos pelo rio, nos acampámos em a ribeira 
oriental de Gari:mi ~endo este a sua dire~cão N.S. 
que vêm faldeando a Montanha de Ama~bay, cl; 
qual se fónna a sua ribeira occidental. Não du-
vida,mos de gue d,eritro della estaria a sua cabeceira 
principal, e sabíamos gue as vertentes, que reconhe-
ceo a nossa gerue gue hião pa·ra o Rio Paraguay, 
sahiã.o da propria. Desejavamos gue a düa mor.mr-
nha , q u.e vi amos se.r de terreno. bem alto, fosse, 
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Ji'mpa ·de-bosques, para . recunhecer as cabecei·ras 
(jUC bl1scavarnos, e aqui erão pequenos regatos, e 
seriãu muito menores em diante até rematar ·em fon,_ 
t~s, esteiras, ·ou miudos. surcos de vertentes, e para 
artastai' as canoas por terra até ond~ podessem na-
clâr em o rio que vai ao do Parag~:~ay , porêm o .máo 
1!'1"21' que toda se, nos representava á vi'sta hum bos-
que €spesso -e'r'nmanmba.do, _ Os visinhos da .Villa de 
Cúrugua'ti de que tinhamos com nós outms huma 
partida de )O homens, ainda que vão mais adiante 
a-o norte nbs Sutis coúidas, e persecuçães aos Indios 
llayás, na o nos da vão 'luz alguma da montanha, 
porque o caminho que fazem vai apurado -para les-
re, 'SÓ nos disserão, que esta montanha seg ue por 
muitas legoas ao norte, que nunca havi·âo entrado 
nella, nem ha caminho abert-o para penetra-la. 

A pane ·du mieme do Rio Gati111i onde esta"' 
vamos fót;a da mesma margem, que está coberta de 
arvtm~do ·., lie d.f~J' panlia com p2.sros, e aguad~1s mui 
boas, em as quaes r:ozemos os animaes, c det-ermi-
námos não tlei1:ar este -acampamento pôr està pt'e-
cisa cornmodidade, até havermos descoberto as cabe-
ceiras ~ e assim desde elle se fizera o as d il i,gencias 
que se verão. · 

Enviou-se . pelo rio h uma canoa pequena com 
gente, o ' seu destino foi abrir passo p'or ·eHe, Cbrr an-
do os troncos, e rama·çóes que o tapão até onde po• 
desse nadar a canoinha, e logo abrir caminho por 
terra pela sua margein até enc:ontr.ar a st~a ·origem; 
segtümdo enh t _·do o seu cw.rso o braço mais cawda~' 
luso com amito c::uidado; . a qual _sahio no dia 9 de 
Ndvem·bro. , · 

Expedia-se hu·ma partida de gente a cavai'lo, 
para que ·en1 as vertentes, que hav!ão recónhecid:o; 
e. que vão .pa:ra o ·R-iu Par,a.gu·ay fizessem hum fogo 
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gran·de, o qual ma'rcado desde· nos_so acain'pamerifõ ; 
e d.esde outro sitio col'lhccido gu.e .se dirá depois, 
110s désse a con h~!c~r a sua sü·ua ção. 

Sahirão os cornmissarios, e outros officiaes a. 
eavaJ!o, pela parte de leste do rio caminhando ao 
no.rte a reconhgcer humas cabecei·r~s deli.e que sahem 
de campos lirnpos, .ou .com bosque ralo, e com .o· 
fim de marcar em sitio conhecido o fumo d0 fogo 
que fica dito, e faz\!r .outro ao mesmo tempq. 

Os astronomos procurárã.o fazer observações; e 
os geografos marcar todos as fog,os, qt1e viess~~ 
desde o acampam~n:to~ e estabelecer huma base pa-
ra leva.ntar o plano. 

Depois se enviou outra partida de gente a pé-,1 
a penetrar a montanha com o fim de q~1e a pene-
trassem por .onde hou·vesse menos espess.u.ra ·; àirigi.Q• 
do o caminho ao N~O., o qual h:ia a .dar entre as 
cabeceiras, ou -suas · serratJias,. ,e para .gue _pegando. 
fogo em te das as paragens onde :vissem past.os , Oll 
palha secca â.escob-rir por este mei-o, po~ o mie seria 
tnen0s e-spesso o hosqtle, e que se limpa-sse .alguma. 
t:ousa a montanha. " Porêm por este meio~ não se .des-
cobria. nada., e a gente se wmou djz-endo -que .era 
gra·nd,issima a espessura, e bos(;]ue de má gHalida-
éle para romper-se c0m machadGs, e facões, pela du,.i 
r-eza da:s madeiras. Is~o he geral .e.m . g.uaJ)to temo.s. 
reconhecido em a Província do Paraguayo. 
· Mardrão -se os _fogos, e se for mou o pl':1no' 
dos s:itios mencionados' que nos servia ao.- d·iaJ.He , , 
para · gui-a em nossa-s operações. Repetírão--se sahi-. 
das de d~is -em do:is dias a reli:onhecer o campo com 
receio dos lndios Bay-ás, cujo pr.incipal inr·en,to he fur-.; 
ta r ca.vallos, e gado, e mais que <~gora estarião as-susta~ 
dos com a nossa viagem pel'o Rio Paraguay, temera-, 
sos. de aue f-lOr. ~er.ra se fpsse ta.mbem a busca-los).· com,; 

.. J. .s; 1 
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e.ffeito achámos-varias toldarias abandonadas com si· 
. gnaes de que havião estado muito tempo em estes 

campos pouco havia. A outra nação que se conhece 
habitante por aqui, são os lVíontezes, he gente a 
pé, vivem em os bosques, não duvidamos, gne seria 
sua hábitação esta montanha, e assim não rinhamos 

. ·suspeita delles senão quando se entrava entre os ar-
- voredos. · 

· Repetia-se outra entrada pelas vertentes. que 
})iao para o poente; até ellas se podia h ir a cavallo, 
porêm logo se havia de entrar a pé abrindo carni-
nh~. A instrucçao que levou foi para seguir aguas 
acima hum arroio, que sahia da montanha ate á sua· 

r· origem, e logo atravessa-la até sahir aos nossos cam-
pos. Não se logrou o fim ; entrárão, e não po<1endo 
seguir a vertente pela aspereza do bosque , e terreno 
todo· de penhascos se apartárão dirigindo-se ao nmso 
campo, em seu parecer penctrárão tres legoas, sem a-
char agua, setornárão para traz sequiosos, cançados, e 
aburridos, procurá rã o em o remate da sua viagem 
trepar ás arvores mais altas a descobrir signaes do 
nosso campo, ou 'claros em a montanha' porêm só 
conseguírão fazer-se em pedaços com os espi-nhos. .. 

Outras ·entradas se fizerão a pé por di·fferentes 
l..tdos em a montanha dos mais alentados, e destros 
de nossa gente, todas ti verão o _mesmo exito, que a 
antecedente. 

Sabia mos, gue pela b:anda dq sul passado o 
Gatimi havia campos, e hum rio que nascia dell(!s, 
e de aguas da montanha, o qual conheciao os Cu-
ruguaris pelo nome de Aguaíay, distava o passo 
por onde o havia passado nossa ,gente .4 legoas do 
acampamento, levava bastaiHe agua sobre fundo de 
arêa, e ainda que tinha bosque em as margens, não 
era espesso. O caminho era por_ campo limp?, pelo 



- 'qUal se cuidou ., qúe. baix_ass~ni' as canoas pelo Gatí~ 
mi abaixo até encontrar hum ar~oio conhecido, . que 
vinha ao. 'mesmo -campo) .e que enrrapdo pçr; e1le 
a.té onde se po'de~se o mais .acim~) ,se artastarião por 
terra· até as wnçar em o passo referidÇ)' p.orgue ain,. 
da que este rio na"O fosse "() qu:e bus<::av.amos) se'rnpré 
era aproxima~las -at> otúro. Para_ isto se principiárão a 
cortar madeiras ' para rodas, sobre as quaes deviã<? 
transitar, -1av-r:PiaQ,;.se COI:t!l seps eixos, .e mais cou• 
sas pt'ecisa·s. · . 1 , " · • ·, 

Determirnou-se ~qtle s0 se tr;:~spotJari'âo 9 canoas,) 
porque bastq·rião, para ·. os que de\7 Í-an;10s baixa.r .a? 
úo Paraguay demarcando; e as de mais at·é 12. que 
vierão dt: S. P.attlo, qu~ se ~olvessem qua-nto _antes 
~o seu paiz an1es gue as ·crescentes do Paraná Í·nfes- - , 
tassem as suas aguas , em ·cuja oc-ca!iião h a tâ·Q gra·n-
-àe intemperíe, que morrem mtÜt·os dos <Iue t'ransi-
-tâo por .. eJ.lc. Esta infecção h e origin?-da de q~e a 
agua e~tendenclo -se . pela terras bai:taq das . margelis 
".rem-lhe rnulridão de bitumés dos pantanos, e os -ani:-
maes que afoga) em as covas) e ni-nhos) já pô· 
âr-és. . · 

Torn;ep •<J. c-anoinJ1a que fôi a descobrir a pri· 
.gem do Gat'imi ·em I) deHe teve a geme que a._ 
hrir tedo ú ri:6 con.and-o grande guantidade de arvor.es 
até que já nãi) pode nadar em hun1a fm:qtl_ílhâ em 
que sé di v ide em ·dois braços , 1 h e pareúo que ~o 
màior era o da direita, . e por- terra rom pêr-âo -até o 
esteira de onde nasce, ·que está em o campo linipo, 
-o qüal havi amos reconhecidojá acavallo .em osdias 
antecedentes. 

_ O d}a 17 marchárãn as canoas que se hiao a S. · 
Paul-o, e as que _devião ficar-se se forão para entrar 

·pelo arrolo signalado para logo ser..ern :arrasradas ao 
Aguarahy, a cujo passo man:hol.l ~ geiJ_te_ com os anl-
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~~l'es- iste ~mesmo .. di'á,. éô:in· or~elD de acampár-s~ 
!Jelle, €· tr·aze-F as canoas. 

(')~ comnüssa-rios , a.srrpi'lomos , e ge0grafos par-
M-~os es~e· dia em . du:as cáno-inJq;as para· d-emárcar o 
que nos. fi?l ,ravá l!lo Garimi., e buscar a verot-erJ.ne mais 
vi:sinha. ~ViBhá a•"omp~nltJ.an<;l'o~ nos. por ter,r.a huma. 
paPtida de 9Q f;tomehs :a. cavaMo destros. ·nestes cam• 
f>é>s·, co-m o firu .Q[e que-f0Ssem sempve pert@ do rio 
pela f>a:ne do oriente, atJFentos a!Qs signaes que lhes 
faríamos com tiros, ou com fogos para fa.11a-r-lhes, 

, qua-ndo ~e .oif-erec·e~se, o que era fadl, porque o bos-
que por esl.'a par.te ~1e estreito>. e nãp. rnu.i espesso. 
' Vimos ao rio G::Hi.mi, que vai receb.endo aguàs 
pe!la pane ·de l~s-te de lombas, e pela d~ poente da 
Montanha• de Ani:ambay, com muitas, e·curras vol!-

~ tas - , a cur:to espaço se achou a, 'hoc a de lmtn/ a:r.r.oi:o 
granà;e cha-mado das Formigas, '\tem d·e hum bos .. 
que, que está em hum a das· 'tomhas da parte do O'!--
r.i•ente, O· qual d.eix.ámos á mão direita, e seguimas: 
pelo tia, porque h€ mais caudaloso CJ:Ue o· din0 a:r:.. 
r~io ªimdaq~1e Hao muit0, o qual j4_ «l:eve- p~rder · (!) 
nome de rio, e tomar o de arroio pda sua estreiru.• 
ia , e poucG fundo. Seguio-se pa.ra diiatne· ·como se 
·tem dito a-ré á fargui.lha a0nde. chegou a ca•n·oi·nba. 
rF·;n:ámos Hella no dia 18·, estes são dois bra·ços q·uasi 
~guf}es .á vi:s.ta, em q.ue se div-ide o Ga~i ·mi. 

Cons-ideran10s gue pedia a averigu-aç.ão· de qua.i 
cera- maior, ou mais ca-udaloso muito cdidado, po~
.que podia su<:ceder.· , q_pe wmassem t-ão differenre 
;Qii •r.ec~áo desde SOOS. Gt:igens , , ql:le mOHV@SSC C{)OSidttl!l.-
vel ~erre no enue bum, e outro, e mais· depend·en(;lo 
~e hnm detles o. esr:ãbdecimenr-o do rio, que hia: 
·ao Faraguay- cpmo: se ordena em o artigo· r 11 dais: 
in.sr:rucçóes georaes, ern o qual tamhem- podia- ser· 

*UlUito_ maiorc -a• d:iffhen~a. . 
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E ~ssim _nos- lançámos á agua; e os medimoi 
com o maio1'· ·escruptJlo: ~ iguªl dist.a~Jcia ~a~ sua$ 
bocas para dentro ~m eé!da h!t-tU ~!! fi~ou bu.nw çor-r 
qa horízontalment~ perto d.a .superficic: da agyª per-
:pendicular á di""e.c.çã.o çio S!!U cur~e, em o mesml) 
sitio, por ella-: a iglll.éje!l intervallas se m~djrãQ os 
fundos -.emn :que úveQ1o.s a l'.ua largura. dividida em 
~pe.rçóes d:e .agua .cooheçidªs, ~e ·!:lsta Q~o rjv~~s<t Çor~ 
.r e. · Para adg !Ú•rir a velo.citi·<J.~e deSi'~ s~ jl~pu ,O\J~f~ 
.corda para!lela á -primeira junto da· agua í1 djstan~ill 
:eonhe.cida' e pondo em varias partes dª c_o.,rrente :bu ... 
ma mesma causa boiant'e' e ' ligeii·a' se notou ~ -
hum nJ@gio de segundas quanto gastÇJ.\'a iG!:lll pâssar 

:P 't'spaço entre as duas c0rdas. . . 
Po,r este methodo v.ien~es .em ço@heciw~nto cl~ 

;q.ue o arr~io mais ç_audaloso be o que torpa ,á mªo .e~ 
querda subindo · pelo rio , e gue a gente qu~ .v.~iQ 

..antes se eJJ,ga:nobl_ jtqlg!lnd€l· o da direita -por major. 
: . Pre.cisa.me,n~e o hraç_e ~ue deviajmo~ de .marcar 
. vinha da montanha, ' o gúé avisármos a nossa geQt~ 
~de terr·a para que fizessem todo o 'esforço para ~;om
í.per o b{;)sq.ue_, e sa-hi.r as vertentes delle. 

· .... EJ'D · tanto _nós outros seguimos demarcan<ilo-Q 
·e.:Q.l -as canoinhas, ]DQrêm a pouca distancia achá,Q1..0.ft 
~r_o_do . o fttndo . ~o r onde corria de pen,hascaria _a ttil, 
sobre a qu~l ,não •podiamos subir á,s canoiiD"lla,.s·. 

Pela po.uea agua <JUe tinha se julgo,u .que a sua 
.orige.m ~st'.lva imn,í_cdiata, e assim nos determinámos 
,a catninh.ar ,p_ela sua ma,rgem até salür com o ,n0§~P 
:intento. :Dei:dr:w-se naquella parage,m as ca.uoas ., 
::.e nl)lrqhámos a pé por entre o bosque sem per~e.r 
::.de yista o Gat~mi; r:aminbá,n1os todo o çlia 1?, <t -~ 
-:.dia .,1.0 . .<~té _o t'iteio dia. . 

O .Garimi vai mui pobr.e, as sua-s margens ~â~ 
~s.G(r;~s çie .pedra , re bUS:Cj.l.le eKpe..s:;o (Qffi v.ari51~ ra v i-
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tlas ; · e qu:ebradas' o _seu cursO vem da pa.rte da· 
mót'ltanha·, ~ quanto rnús adiante, tanto mais. er.a 
preciso lúr rorce:ndo o carl1tnlv0. para o poente. 

Isto nos fez "conhecer que n~s fui a ru:~s apartan~o 
da g_ente de ten·a o que ·nos. mio convmha, ass1m 
pelos vi veres, como porqUe, ·quando se . offerecesse ai-
guma cousa' que plrev·ef.lir-I.hes' nao se poderia' e 
assim se determinou tornar ao sitio donde havíamos 
sahido· a a}uma-r-n0s c0m ell:a e buscar por cima a 
sua origem levando por gu·ia a parte de onde havia.-
mos vir persu,adidos pel.a sua- pequen.hez . a que esta-
va perto. 

O ctia- 20 pela noute chegànws á forquitha d:e 
O!Jd~ sahimos, e no seguinte enviámos a buscar a 
parttda de terra -, .o qu-e se fe21 bem pelo rastro, por-
que d'aqui havião :·panido a u.ltima vez q_ue lhes far-. 
'-ámos.. 

() 22: ao meiO dia tornou a nossa g·ente tra ... 
/ . ' 

2'!endo-nos cavalgaduras rara que nos fossetnos aonde· 
estava· acampada a· p>a'rtida. , e segura-noo-nos, que h a-
-vião- achadt>. a erige~ principal· do Gat-imi etn cam-
po _limpo, e as vet=tentes de om110 rio .. , que vai 3{); 

Pat:aguay. Cem~ esta boa nova , ainda. que· com o re-. 
;ceio de a.J'g1:1rn engaAo por igf-lor.aucía par-ti-mos se-
gu-indg: e novo caminhe que abri0. a. gente por· hum 
bosque, o qua~ vai rodeando os est€iros cle gue se 
f6rma· o braç_o de- leste, que medi mos , e se a bando-
nau por menor-, dos d ois. que fórmão a forgui}ha •. 
·Depois atravessa var-ias anuios. por. entre ravinas,. 
aos gu~es fizer-ão pontes, h un-i ddles h e ca beeein:1 do. 
Rio Amambay. que desagua em o Paraná. ae IHDrt.e:-
do Ga.timi. J?assado 0 bos.qlle que tem meia legoa de· 
travessia,. se vai por ca.mpo limpo em lombadas- de:: 
hellos pastos , e ag-uadas. · 

Aqu.i foi. onde claramente vimos as vcn.entes; 
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.do braço: que devianios démarcar, cujo curso se co-
nhéce pela :abra que vão formando as arvores das 

. sua margens. 
Estas vertentes são esteiros entre as lombas; 

:-chegou-se em varias partes á margem, e se conh.eceo 
' bem ser o mesmo que busca vamos por baixo, e qu-e 
se, liol)veramos seguido hum meio dia mais, vinha mos 
a sahir aonde esta vamos • 

. A gente formou este caminho guiada de hum 
.que tem basunte ~i.no em o campo:, 9 qual levou por 
unico - signal haver visto em a forqu,ilha a parte àe 
opde vinha o arroio de Gatirni que devia buscar-se • 

. Parámos agui, e ,o dia 2) se despachou gente 
para abrir caminho que fosse ao acampamento geral . 
que estava em Agu.rahy. Démos ao homem destro o 
.sign.al onde se devia diri-gir o gu.al tirám0s dos nos· 
sos planos, porêm elle estava bem- inteirado. Partí-
.rão, e no dia seguinte estivevão de v0lra-" ab-rírãa 
]num caminho di,eiro atravessando omro bosque, com 
,o. quat se ev.i:tava o grande rodeio,.. que se fazia pel() 
eaminho conhecjdo, dista-vamos do. clico aca.mp<limerr· 
to 4 legoas e meia. . 

Soubemos que se f.Jayi:ao informa-do mais dt::" 
cem vezes, e logo se enviou pelas gue tiHhamos ain;-
d;I em Curug-uaty; e assim mesmo qne ha.vião achà~ 
do. r-astros, _e f-ogões frescos cle>s Indi.os Montezes.. ' 

_ Reconhe ci-das todas- as- vertentes- d!D Garimi, se· 
signalou. a, principal: es ~a he hum esteira c.em numa 
l"egueni.na lagoa , e seu . p€'queno matozin·ho em o 
.meio., e- o UJltimg ,_ e mais distante· d-a forquilha. r.e• 
ferid-a. posto. em campo l-impo. . 

Em o proprio v:im0s outros varias muito perto-. 
dagu.el'Ie , . . que lançáv.ão agua par-a. o JllGenr~, porêm · 
antes de se determinar que fossem a formar rio, c1:1ja. 

1.b,oca e.st.ivesse em. a ribeira or.:iental do-Paraguay ,__ er:a 
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·Freciso · inv-estigar se a Ctlrta distt~ncia volvia o séu 
curso p'-tra o Amambay como podia succeder. Para 
isto se mandou seguir huma das vertentes que era 'a 
JUa.is proxima á de Gatirui já estabeleci-da. 

Tambem a cavallo se reconheceo que não se 
juntava por nenhum lado com os rios visinhos senão 
.;que s-eguiq · ao poente iaferindo-o da·s abras dp bo.s-

, que que leva nas suas margens. . 
Estabeie-ceo"Se esta pela cabeceira d.o rio, qtre 

-devi<a servír de 'limites até o do Pt1r.aguay por ser -a 
mais prox·ima á cabeceira 'Principal do Gatimi. 
. Dista huma de outra 444 ·toezas; em eUa:s ·se 

/ ~evantádo dois momes de terra com faxinà , . e esta-
" s, ·e seu fosso: em o c.ume de cada hum sobre-sahe 

.~ rm -páo gr~sso lavrado F'ela-s duas caraf;, a que o-
Jha ra e N.E. 4 N. com · esta inscripção R.. F . 
.Anno 17) 4, isto he, Rei Fidelissirno; e a que olha 
~w S.O. ·4· S. ·com esta R. C. ,Anno ele I7)4, ist0 
be,. Rei Carlwtico. · . . 

Demora •o n1arco p-osto em a cabeceira do rio, 
'pre vaf ao do Paraguay, ao N .0. 4 O. do que se ' 
collocou em a principal do rio Gatimi : rnedéa entre 
o5 doi-s terra_ <]Uasi igua I li n-1 p:1 de arvores. , 

Esta cabeceira ·h e hum es~eiro como o de ·Ga-
<timi, a pouco espaçp he arroio, leva o ·seu curso 
<]Uasi ao norte por emre espesso bos.gue, e vai r.eco,. 
~hendo aguas de outms ·que estão nesre .campo, e 'por 
·e lado do .poente ·da serra que .he as.pera , lago tor-
na a oeste metido enrre duas mootanhas de pedras 
.de €spessissimo. arv.o.redo de taquaras, ou can~s nmi 
grossas, _arvdres, e espinhos, o seu fundo h:e de .pe.:-
drada desigual, e impossível de ·se navegar, nem 
rle tran$itar as suas margens sem hum trabalho imi' 
mcnso. _ 

·Fizerão-se ·nestes sit.ios, e j.un.to aos .roàrc.os vaúas 
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cbser'vaçoes de ·hiütud.e: levantou-se:'o Fl1ano do lim-
po enrre os · !f>o-sgues , e se enviou a geme a busca-r" 
as dtJ•as · canoinhas que deixámos paràl que as levas-
sem a9 varadouro' , e se arrastassem a Aguarahy on-
El.e esravã:o as outras. Estes forá-o pelas. mesmas ca~ 
hece1ras a< €rrcontnr-se com a picada ; qu.e }Qavia-
mos feito o d:ià I9' e 1.0, os quaes adtárão. 

Vendo a asperreza desta· serra , e d<'> armi'O que· 
va.i. ao Paraguay ,, .s.e determinou levantar o campo, 
e maJrchar. ao aeampameAto de .Aguarahy pa-ra cle.s-· 
de allir sa.hiv a. penetrar por mais a baixo á vêr sé ~o-· 
grav·amos ~ye· f0sse; rnenos des-ieual a cama por on-
de corre F'-'lra passar as .can'(;)as a eHe; e d.e:mtarca-to. 
Mar.chámos o dia z9 ele Ne~embro eom grand-issirn<l 
c-hu1lla., e chegámos ao mesmo· acampamento gerar). 

.. r 

J oJJ. €'mtl14it> á c Sá · e F ar ia. 
]1.1 i gud C i e r a. ' 
Joir" Be~fto P~t!íM. 

Mttuoel A.,.tMio dt: Iil9,.·er,.. 
Atlurn.~Iio Varanda. 
..11/o,;JIJ Ptt.heciJ. • . 

Desde 30 de Novem-bro-até I) de 
· Dezembro de I75'-4· 

Vendo que a cada passo que davamos nus cui. 
tava p..el'der muito tempo ern ren.rativas, que os vi-o 

' veres se hi,ão acabando, e os pQuccs qu·e tínhamos . 
esta vão q-ttas.t pedres pdas d1Uvas, e soes, d'e qut~ · 

-não naviames podido reserva-!~; attefldet~dm p-er.ou'-
tra parte a qúé o Fi~, que havíamos principiado a 
cl<?marca·r, e· que v;ú lH:) . ri.CY Paraguay, mós-trava ser-
a-sp.ero, e difficil o seu tram:ito, se resolveu~- qite· ao--
éha.n~e se tnabalhasse por. dm1s 'partes d1vidindo-nos 
os· ~em'<l'reai:lor-es · para· _aver-igua.çi!ies a· fim d·e ahie-
via~, .e n.ã.o. ex.por-nos a deixar, P?" fo~Ç,a imp,rfeita~ 
·á·oara &. - • 
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_.. O dia i .0 de Dezembro sahio Àurna partida de 
gente com os geografos , o da partida Ponugueza , e 
o · da Hespanhola, seu destino foi avérigu :.1 r · se 'este 
Rio Aguarahy se juntava ·com o da demarcação já . , 
signalado. Procurárão isto com. as melhores diligen:.. . ·>.11. 

cias trazendo o pla·no de todas as cabeceiras êle A- '); 
guarahy, e vimos que não se junta vão ao menos nes ~ >;;. 

tas serranias. Penerrou-se a montanha até encontrar 
o da demarcação por varias partes; e se vio que· este . 
s.egue (desde o ponto onde o deixá mos) ao poente, ·' 
e depois se inclina para o sul por entre a serra, que 
cada vez he mais aspera. Corre com saltos de t-res ; . •· 
e -quatro toezas de alto, e todo elle hum continuado. .. ,. 
arr~cife impos:::ivd de navegar-se, as suas margen~ . .. 
estão cobertas de bosque perverw de Taquaras,- e es- ··t: 
pinhos que çusta . muito trabalho romper~se, _e via- · ·· ·~\ 
mos torcet-5e , e desbocar-se ·os nossos ilfachad·1nhos, .. 
e facões ; a poucos golpes em estas arvor~s , tudo o ~~ 
que nos impedia fa:Zer caminhos com a ligeireza que . 
se costuma: estas margens sobre o rio são despenha..:. 
deiros muito ált~s, tomoü -se por partido caminhar · · 
por agua, por evitar o risco destes precipícios. 

Outra partida segnio a regisrar o Aguarahy por 
h.aixo segundo o se~u , curso. p2ra . o sul, que ainda 
que tem bosque , em as margens he mais-suave. Re-
parou-se que hia torcendo a sua cErecção para o 
p'oente, e como o d;1 demarcação em o ultimo pon-
tÕ, que deixámos novamente àemarcado, se inclina..; ' 
v a ao sul, não duvidá mos que se uni,sem mais adiante 
com o que estavamos bem, porque hiriarnos em as 
canoas pelo Aguarahy (que o vimos< navegavel) ·á 
união, e depois ainda que fosse a p~ subiríamos pe-, 
lo que solicita vamos, até onde o tínhamos conh~ci~. 
do. 

Em ·o campo que abraçávaó estes dois riós se, 
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Jizer1fo entradâs repetidas, buscando vertentes, ou da;;, 
ros do bosgue; Achárão-se a)gun~ campo·s limpos que 
se atalhavão pela parte do poente com a terra. Tam~ 
bem se reconheceo, gue corrião os bosques altos dos 
r]os 'hum par·a o outro como a juntar-se. -Descobrírão 
<iJS ' geografos huma vertente gne pareceo hiria a unir-
~e com a de demarcação' por mais a baixo de onde o 
deixá mos demarcado: fomos lá todos, e dlspoz que 
entrassem os düis geografos o da partida de S. M. F., e o 
da de S. M. C. por esr.a vertente a busc~r o dito rio, em o 
qual como em todos os si tios q~e se dtix~vão para tor-
nar a solicita-l-os por outra parte fica vão sempre marcas . 

. seguras. 'Depois havião de rornar rio a baixo por d-
Ie até encontrar a outra partida em"}ue hiriã.o os 
dois astronomos, o da de S. M. F., e de S. 1\L· C.; 
.estes devião baixar pelo Aguarahy em duas canoas 
pequenas a buscar a sua uniã-o com o outro, suhir 
por este até_ achar aos geografos, e recolhendo:os· 
nellas por evitar a sua volta a pé_resrituirem-se ao 
acampamento . 

.Çom esta determinaç.ão se cuidava conseguir 
no~so fim completamente porque di.ziamos, que ave- · 
riguada a uni~o dos dois rios, e que ·o Aguarahy 
era navegavel para diante, como mostrav-a aonde se , 
havia· reg.ist-rado., nos hiriamos os dernarcadores por 
este a búxo despedindo a gente de terra, pois já uni· 
dos os dois ·rios levariâo bastante agua para cobrir o 
fundo de pedras ajncla que o hcuve~se, e para for-
mar algum canal ~m caso de haver algtrm salto, e 
assim por elle sahiriamos ao Paraguay com a . se-
guridade de ter conhecido a distancia até elle , pelo 
plano que levantá mos em a v-iagem ao Jaurú, e o 
que trniamos até agu'i. 

Sahírão as ditas partidas a principiar o ·tr..aba- · 
lJ10 signa lado o dia 9 de Dezembro . .-- Em tanto que -
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t.ofn3r.a·o se dispoz río acampa ment0 todo preciso r:m-
ra marchar em as canoas, e_ a genre com os cavai-
los, - e mulas por ter-ra á Assumpção, com o fim de 
a.brevi.a.r porque já os viver~s ·erão-poucos, e podres, 
as •rezes enfermas> e ·em as mulas, e·cavaUos, se 
&>onheceo hum genero de peste, que he mui commua 
nestes campos, e em toda: a província do Pnraguahy, 
da ·qual morrem muitos centos, agu[ não era mais 
que principio, porêm soubemos ele Curuguaty, que· 
estava ao mesmo tempo havendo hum dano conside-· 
r-avel em o termo daguella yjJl.a por hurna grande 
secca, o que alem da sua pobreza perpetua a tinha 
na ultima -miseria . 

O dia n de Dezembro tornárão os astronomos-
com. o plano do que havi'ão visto, e relação seguin-
te. Navegárão aguas ·a -baixo pelo Agu<Jrahy desde 
onde esrav:a.mos acampad0s todo ·o dia 9, riverão 
que cortar. al·gu.mas arvores para passar', unico estor-
'\1.0 ~ :porém no fim deste dia achárão arrecifes, que 
mai.s adiante fórmâo saltos pequeno~. O d·ia !o ás. 
I.O hora-s da manhã chegárão a hum que •tinha. de 
alto 9, toezas-: custou~! hes bastante tra ba llw ba-ixar 
as ca.noas descarregadas, hia o rio por entre bosque 
mettendo-se entre duas serras inclinando-se ao S.O. 
a da parte esquerda era mui alta' e mai-s que a- da. 
d,ire-ita._ Pou-co n_1ais _ad-ia-nte desre sal.ro, vfrão h uma 
p-r.ofund'idacte grandissima pó-r onde o r1o se despe~ 
»ha por Jú1m pn.redão perpend-icular medírão esta- a};. 
hlra, _e acl'I\Í·rao de 64 toeZias, que he como 4 vezes a-
do ·salto gtande do Paraná: tinh~ de largo o. rio em 
c~ima _do precipício 9· toeza-s, ·pouco fundo, e desi-
gual pela-s pedras, intentárao; caminhar por terra ven-
do a impossibilidade de baixar as corroas, pri-ncipiá-mo a abrir c a minh.o pel·a fald·a da serra· da mão di-
reita entre o bosq.ue. ~ . era este de Taquaras mui gros,.. 
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sas; e esFÍI:Jlws, mui espesso Üío d'i.fBcii de romper..J 
se co111o o do rio. da demarcação. Alguns gue se a-
diantárão. Ollvírão ruido de outros saltos mui adi·a1A-'l 

te, ·não se~u-írão porque lhes faltoH o d·ia. Achárão 
caminhos de. lndios. Montezes, como por todos es·.! 

- ·t,es contornos se encontrão. De tudo isto inferír:âóJqN€' 
não era possivel baixar por aqui, que· se< devia aban 
donar este 'caminho, e se vol:vêrão ao acampamentO' 
geral, com a gente canç:aâa, e aburrida c::orn t<anta) 
repetição de estorvos ir:rsupcra·treis. · · 

O d.ia n vierão ao acampamento os geogra·f0's 
que h avião tomado a vertente referida acima·. pa·~a· 
por ella sahir ao ri·o da Demarcação. Andá rã~ 1tr-es· 
-dias, e não achá.rão, pm'que não volve o seu' curso 
para o sul tão de repente como se julgc\:1, fórâo·se· 
mettendo em '().J. in.trincado 'da serra com granclissimo· 
trabalho r01np'endo o bo~qt~e, que he• igual ao qlle ' 
se tem pintado antes. O seu fundo ou Ghâo he aspe-; 
·ro ., e desiguol; neste sitio vú·ão rastms de Indios 
Montezes fi ·escos, e àlgu11s :roçados em que tinhãoL 
postos laços para a ca~a de <rnimaes: bem conhecê-
r5o que não estava longe alguma toldaria ou rancha:.. -
ri.a delles, e assim 1üâo corn grande cuida9b, e 
maior desejo de colher algu·ns, para informar-se do 
·que solicita vão neste. bbyrinro. O dia 1-1 o conse-
guírão: sahírão 4 Indios dos bosques visinhos- a hum 
r0ça_do, ou limpo delles, lhes ·fallá:rão de longe ~sse
gurando-os . de que não lhe fari~o - mal, ~e chegár·âo· 
·e· esti verão entre a nos·sa gente tod o o dia , ·e noite. 

· · Fallárão a li:ngua Guarani, que he familiar á nos-
sa gen~e, e assim se aproveitárão da occa~ião perguri-
ta-ndo.lhes por modos differentes, a parte, e com ) 
gr-andi~sima reserva tudo quanto lhes pareceo conve- · 
nienre para conhecer sem ·enga11o nem eguivoca~ão t 
o. curso., e. desagna do rio .-dc-marcade>.w Achár-ão-os• 

( 8 * 
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conformes · as suas declarações sobre isto, e tambem 
ew os signae-s gue davão dos dois rios, em as para" 
geus onde os registámos nós outros mesmos. 
1 Disserão poi·s que o braço de mais ao norte (co-.' 

11hecido por nós, outros pelo rio dademarca ção) se ch a~ 
1;na o Agua ra hy-mini, ou pequeno, e o quê navegárão 
os astro.nomos o Aguarahy-guaçú ). ou grande, g~1e 
estes dois se juntavão mais ao· poente a boa disr,ari-
cia de onde estavão., levando o sêtJ curso sempre 
por entre penhascos , e formaudo saltos graRdissimos .. 
Depois .da sua união seguem do mesmo modo· des-
p.enhando-se p.or outros dois saltos grand-es aré o' 
fim desta ~serra de Amam báy, a ctJjo pé se lhes jun-
ta hu.m arro.io., que vêm d.a pane do r.1orte de hum 
serro· r:nui elevado, o gl:lal sobFesahe el!n cima da: 
serra (este ouvia nossa gente desde hurna arvore a!.ta 
apnde trepárãq.) , todos tres rios, ou arroios j:á uni• 
dos, fazem hum , rio. chamado Ypane-gua çú, que· 
desagua em o Paraguny, em cujas m<n;gens estão a-

- loj ados agora os· seus inimJgos os Inchas Bayás. . 
C <;mcluidas estas j,nfermaç@es com satisfa ção se 

int á_rárâo os geografes. dos seus cost-umes, religião, 
origem , e de mais G: uFiosidades. Os convidánão , pa-
ra Flue se ~ iessem com. elles ao acampa,mento , e re-. 
solvêrão r.eürar··S.e a elJ e •. O dia. 12 pel-a manhã já. 
em c.aminho com os quatm' lBdios para rra ~ , lhe 
sahirão. em hum espesso bosque l1uma grn11de t·ropa.-
d~ll es. Disp,1r:and~- lhes huma nmlüdã0 de flexas ,., 
l b e~ respot1dêr.ão com o-s fuz isc: já a este tempo se· 
ha via fugido- o Indio mf!is velho. des 4, e em a re-
frega fugírão do is: entre o estl<ago que fe:li a. nossa• 
d~sc<~rga, foi· a mor-te do vel ho-- gue escapou. Todos· 
desappa reçêr}íoi sem esp-era.r se-gu·nda., e os. nossos rí--
ver:ão muito cuidado de conser var o lndio, qiJe ha.-
~)~ _fi~ a~o ;. e çpm d~e vlcrão .. ao .acampa men.ro. Da.; 
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nossa gente não houve m:~is desgraça , que· hum fe ... 
rido em hum braço, que sarou brevemente-. 

. . Repetírâo-se as informações com este Indi"o 
diante dos commissarios, astronomos, e geografos, 
e se achárão conforrn~s com a relação antecedente , 
com rnalicia se lhe perguntou se era limpo o rio, 
que registrárão os astronomos, respondeo que rin·ha 
muitos arrecifes altos, e despenhadeiros mui 'fundos, 
gue depois de juntar-se com o rio da demarcação 
tinh1fo dois sahos grandes, e mais adiante mui longe 
arrecifes: isto concordava com o que· vírão os as:... 
tronomos em tempo em que eHe por· estar com os 
geogra.fos não podia saber se havião hido a registra-
lo. Postos pois estes pontos conhecidos por vistos, ou: · 
pelas declarações referidas sobre nosso- mappa ge- · 
ral, q1:1e abraça nossas peregrinações vimos que a· di:. 
recçáo das aguas destes do·is rios' v.ai para· a ooca 
do Ypané:-guaçú, a qual ha vi'amos demarcado em a: 
vi8p:em ao Ja-urú, e que o· ponro u-ltimo- aré onde· 
der~arcámos o rio Aguarahy-mini d.ista da margem. 
oriental do Rio Parag~ay · 20 leg9as- em tinha r~-
c ta~ 

Fizemos memoria de que· em Assumpção assim: 
o-s naturaes como os Inclies Payaguás que vivem em. 
o- R ip- Paraguay, e o navegão cem suas canoas co-
nhec:cm esta boca d1ra pela do rio Ypané-guaçít co-n-· 
fermes cem os lndios Montezes. E ~om em:! mes~ 
mo nome se a.::ha em o q·iario que o Capitão Gene• 
ral daquella provincia Dom Jayme de S. Jusr, fez 
etn huma_ viagem antes da n(')ssa, pelb Paragu-ay· 
acima, em _busca dos Payaguás em cujo tempo, achoui 
o · Yapané•gm1çú com huma corrente grandíssima·, 

. pelo gue s-uspeitou depois que este seria o Rio Cor- · 
re-ntes que buscava mos; porêm quando nós outros o 
v.iJmos ~:stava Inanso·, e como hum riacho peq11cno~_. 
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Co ns-ili.á_o-se os. dois- s-ig;naes- com· saber que- em. 
tempos de chuvas, ba ixão as agu.a s d-a pro.xima ser-: 
ra com impeto pelo seu-decliVIo, e par'ía . legp que 
cessão. estas. 

Com esta suspeita haviarnós perguntado aos di-, 
tos · Payaguás por este Yparug-uasú, nos dis~erão ,. 
q.ue era rio má o, g ue gua ndo sobem com as c a no as: 
:1chão a hum dia de caminho da sua_ boca pedras, 
e~ a dois e meio sal tos em que não poàe111 ·cavalga-
las. Desde a-s vis.inhanças da boca dest:e rio mar-
c.ámos quando. fomos ao Jauní pontas de terras al-
tas, pela ter~ a d.entro como achá mos em o nos~ o 
11)3 p-pa. gera I. , Po.r tudo isto conclui mos , que nos 
n~o fica v. a. suspeita contraria a que o rio demarcado 
ag.ora, o Aguarahy- mini, vai ao rio Ypa né-guaçú , 
e ,que he este o que deve servLr de limites, e cerrar 
a ,liríha que deix-á mos ;cberta sohre o Rio P-aragu:ty. 

. Mas rara a d.ernarcação delle se nos presentou 
hÚm conjunto de difficuldades insuperaveis. Os mais 
destros em abrir bosgues nos. dizião -qoe para fa zer 
hum caminho por onde s~ podessem arrastar ·?s ca-
noas, sal'/ando _só os despenhadeiros vistos sem fa -
zer caso dos que dizião os Indios ha mais adiante , 
era preciso trabalhar 2 0 u homens capazes ~or dois_ 
m:ezes. Nós outros baixá mos muj ro desta conta, ain- ~ 
dl! que sem assegura~ o bom exito; porêm de -qual-
qtJer mo~o nos era impossível. Os nossos viveres 
<]_4\lSi çonsurnidos, as rezes poucas, e enfermas, a 
gente cançada , e aborrida de tanta lida continua. 
da, e violenta, e 0 recurso ás povoações difficil, por 
que da villa de Curuguaty não havia gue esperares· 
ta_ndo ag-uelles miseraveis visinhos em a triste con-
juntura de peste, e perda da colheita do ini,Jho, 
po_r falta de chu·va quando em a ITJais feliz, a penas 
cheg~ para man~er os se_us visinho~. Se se .inte.ntaxa_ 



-543-

fazeer-S'e á Assumpçâo, unica :parte onde se achariâo 
bastimentos, era h uma dilatá da telnpbrada a que 
havia que esperar, pois a distancia, máos caminhos, 
e escassez de animaes de cãrgas, nos erão bem co~ 
nhecidas, e experimentadas. Em fim tudo nos tirava 
a liberdade de dispor outra causa, que retirar-nos an~ 
tes gue nem para isso chegassem os viveres. 

· Em h uma juntae que tivemos em I 3 de Dezem-~ 
bro se determinou por todos a retirada á Assum· 
p~ão, e neHa mesmo se resolveu enviar immediata· 
mente com expre~so aos Senboros Commissarios Prin-
cipaes hu'm resumo deste diario desde que sa-himos 
da dita cidade a ultima vez até este dia. E huma 
representa~ão das difficuldades que l1avia para poder· 
unir a linha der1)arcada, a que-com a que deixámos 
em o Rio Paraguay, já fosse ro.rnando por aqui com · 
vi v'eres, e novas providencias para romper esta m-on- · 
tanha já entrando pela boca do Rio Ypané pará que 
inteirados dellas, e dg esrado da demarcação deter~· 
rni.nem o que devemos executar. ' 

Executou-se tudo tomo se ajustou em a jünta ; ) 
parti mos em I 5 de Dezembro, e em todo o mez de . 
Janeiro de 1755, chegámos á Assumpção. · 

J osJ c:ustodi~J de Sá ·e F a1'ia. 
Jyliguel Cicm. 
J oá.o Bmto. Python. 

Ma·noel Antoni·o de Floi'CI-o. 
At!zanasio Vai-aod11. 
Atowo Pacheco. 

,Em tanto que chegava a resolução dQ_S Senh&- ;. 
res Commissarios Principaes, nos dedicá.mos a p'âr 
em tirnpD os diarios, e planos, -u.ninclo em bwm to- ' 
do. o nosso lavor. 
~ . -Antes .,de o ac-ab.ar che·IÚ:>U á&. nossas ll4Íos -a reso:~-~ 
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loção referida o dia {6 de Maio de I7)), e nei!a 
nos ordenão que omittamos novas viagêns resolvendo 
que a demarcação da linha de lim ites ," ... gue esteye a 
nosso cargo e~tava concluída muito á Eatísfação da 

~ vontacle de ambos Soberan(\s, manifest~da em a.s in· 
strucçôes, gue se servirão dar• para o perfeito cumpri-
mento do tratado, pois fica clara, e distincta a fron-
teira em o que falta pa.ra registar, com o mesmo Rio 
Ypane-guaçú, e con!tecido este por suas cabeceiras~ 
parte do . seu curso, e boca, gue havíamos examina-
do, e estabelecido · em . os mappas, e dia rios, o gue 
era sufficiente para em qualquer tempo que perdesse 
o seu nome já -.por mutação que fação os habitado-
res, já por perder-se a sua memoria, se ache por es-
tas marcas, ficando com isto e com a seguridade de-
GUe hum rio tão pequeno n~o pode ter ilhas de 
alglfm valor em hum paiz deserto, e abandonado só-
mente aos lndios silvestres, . salvo__J) interesse de arn· 
bas as nações; e evitando desta maneira os crescidos 
gastos, e trabalhos que houverão tido por único fr!:l.:. 
cto, conhecer a figura daquelle intervallo de rio. _ 

Para a união da linha que tirámos .em o Rio· 
Paraguay, cujo extr~mo mer.idional deixámos inde-
ciso, e mais ao norte da boca do Y pané-guaçú com 
a que baixa pC?r este rio até á sua boca , nos man-
dão gue ·em respeito de g1Je os nossos lavares geo~ · _ 
graficos principiárão mu.iro mais ao sul em o Rio 
Paraguay, que a boca referida corno lhe manifes~á
mos ·antecipadamente, incluiamos em os diarios, e 
planos, a demarcação deste espaço estabelecendo as-
sim a linha em elle. Pois a repetição de viagem para 

· isto era tambem repetição do que havian;JOs execu-
tado já com-prevenção de se ' acaso assim succedia. 

Finalmente no~ ordenãq, gue concluídos, e fi-
.naliz.ados os :planos , e diários, firmados por todos , , 
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e ajustadas l'IS contas do que mutuamente t10S JJOU• 
v·ermos suppridn · as duas partidas nos renituamos, a 
de S. M/ F. á praça da Colonia do Sacramei1to, e 
a de S. M. C á Cidade de Bl:letlos-Ayres. 

Em cumprimemo destas ordens se inclue aqui, 
e em os planos a demarcação desde a boca do Ri<il 
Ypané-gt:mçú, em ·o Rio Paraguay até onde princi· 
piou a que fiz~mos o dia tI dé Novembro de 1753· 
Em ·conformi,dade do instrumento de .declaração, que 
está em o principio dos diarios, e he como se segue. 

A boca do Rio Y pane-gt1açú se acha em a 
margem orierrtaJ do Rio Paraguay, situada em a 
latirude austral de 23" 38 '., tem de largo 12 toe-zas 
estando o rio baixo, . como qua-ndo a vimos, pelo _ 
que trazia mui powca .correnre; assim mesmo se achou . 
com •pouco fundo , e so~bre a agua grJnde porção de 

_ c.arna·lores, que he huma :herva larga , ·que s.e encon-. 
tra em muitas paragens- do Tio; ·pcrte> das suas mar· 
gens as costas com g-ue ~e llê internaT o Rio Ypane 
são de mediana ·barranca, cobenas .de -bosque espesso~ 
A linha de divisão, ·que vêm -pe1o -cnrso delle -até suá 
boca, sahe ate enconrrar o ·canal principal en1 o Pa· 
raguay, e l-0go torna ao -nO'r.te por este ~·io a·cima ~ 
Gue contimía le-vando sua·s duas costas baixas, e em a 
occidentaJ, que he de banhado, ha varias bocas. En-
conrr.ão-se depois perto da oriental ·duas ilhas, e em 
Jmma destas vim~s h uma roldaria de Paraguays, e 
defrpnte huma boca pequena. -Seguindo -ambas · as 
margens como fica di1•0, e :com arvoredo ·a oriéntal; 
fica desta part~ ·outra ilha com hum ban<:o de arêa, 
e em a opposta defronte ha lruma boca. Passada a 
iiha em a parte oriental ha JlUma pequena boca, e 
ilha pequena, e em a occidemal se vê outra boca. 
Desta costa ·sabe depois huma ponta de pedras. A 
oriental cresce depois a mediana barranca com afvo~ 

Not. Ultram. V. 7·0 
G9 
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r~do, e palmar. Dei~ou-se nell'a ·_ hum espaçoso-es-
praiada com pedras,. defronte do qual ha huma ilha,; 
perto da costa .occidental. A esta ~uccede outra díll 
mesma parte, depois da qual h e esta co~ta baix;a com . 
;:ttvered0, e a oriental cumo antes, em aquelra ha 
huma boca, e em ambas pontas de pedras, a qu~
se fez notar a corrente- pel:a. sua muita v·iolencia. Em 

' !l costa occidental vimos huma boca sahida da q_nre-
~edente, e outra que continuav-a rio acima. Prose-
guem as margens baixas com arvoredos, e palmares, 

Em a occidentat ha huma boca. de pequeno ria-
€ho, e em a orieiJtal se vêm v.arias bocas até se a .. 
char duas ilha:s) Passadas estas' ha huma boca que· 
pareceo corresponder-se com alguma das anteceden-
tes: em a cosra occidenta1 se deixou outra bocíi, 
ambas seguem sem d.ifferença. Da· oriental sahe hu.-: 
ma ponta de pedras, e mais acima ha huma Hha, á! -
CJU;ll se· segue autra ponta de pedras, q,ue sahe da. 
mesma ·costa. DefFente desta em a- costa occídentaL,. 
ÇJUe he baixa, como, fica dito, ha. h uma boca; €]Ue e1~
~ra p~.ra dent-ro. Desde aqui se vê terra alta prc;ni:i-
ma á cost-a- orient-al. Em a opposta sé deixá-rao ou-, 
t-ras duas boca-s, e huma ilha immecrlia~a: em a· o-
l:iental se- via, hu.ma boca com hum banco d-e arêa,. 
e outra- pequena, a costa oriental' f6rma aqui hum1 
reconcavo por- cl~amar-se o rio a oeste,. e em o in--
t-erior se vê huma ponta· de tená :j)·ta , q·ue vem per--
to do nio chamad·a da s ·anrissima Tri'ndad-e. · 

Deixámos dwas bocas hu-ma' defronte da Ot1tr·a •. 
Pivid-io-se o rio em ,d.ois braços por huma iH1a, O• 
(flccid·ental be ma-ior, e foi o gHe lilavegámos. A iJ·ha. 
he grande, porêm b-a·íxa com bosque, e partida em 

, r1:es ponções por dois arroios: em 0 b-raço occidentàl 
ha humá ilha, e em a. su-a costa huma. boca. Em 3.! 
oriental só huma ilha atag~di~a • . Ambas as costas; 
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são .aqui de pequena barranca 1 e aTgumr~s an•ores. 
Em a occidental tomámos porto o dia 10 de I>fo· 
vembro pel'a noute do .anno d·e 1753 para principiar 
o dia seguinte a deruarca~ão corno se lê .-em o prin-
-cipio deHa. Com o -que fica unida, e inteiramente 
demarcada a linha de divisão 1 e concluido este dia-
no. 

S:etie:r ohser7)tttio'ftum astroHom.icaf'u ad !ocum 
positum torrige.ndum, qute comprehendun:t'ur in-.:. 
-tra spaúum, quod a prte..cipitio flumúlis Pa-
raná ad ips.zmz etsque ort:um flumi1tis Gatimi 
excu·rrit, a c· reliquam insuper itin·eris.. partem 
-ad eum usqffe situm u'bi ctlstra postremB .runt 
posita prope flwv ium etli nomen Agua:rahi-guaçzé 
ab Indis datú prope prte·C·~pitium fluminis Pa-
raná~ 

Die I) Oc~obris 175'4· 

Altitudo vera Aqui1re. • . . . • 'i7• 
·nenib ... · .• D • • • • •• ~ • • •• • • 2 r 
Prima dat latitudinem loci .•.••.• 24 
Secwnda. • • • • • ~ . . • • . 24 

Die 20 Octobris. 

4L' 4ott. 
31 4 
4 2') 
4 24 

Mane hoc ipm in loco· arcus inter ê 
Orienris centrurn et' Austrum magne-
tidí per acu~ . simplicem obse:rvatus , 
est . . . . . . . . . . . ·_ . . . • . . , . 9 3 8 o 

o !taque declina-tio orientem ·versus erat . 1 2 · o 



.Ohservaiiones- qttt~f'· se,quuntur sp~ctant atl 
trajeclum. per. ftumen Gatimi. 

Dle 22 Octobris. 
-

In ipso Ftuniinis ostio alütudo vera . 
. Srdlre in cauda Cycni Denib •••• zro 37' ,,.Q'~ 
~rgo latitudo loci ._ ••. • •.•• _ • •. . • 2 ~ -57 46 , 

Reliquis ante diehus htJJ áquil:'tJJ altitu,dinis 
v.ertJJ inventtJJ fuenmt. 

D~e 9 8,briS 175'4· 370 56' o'' Latitu-r2J:~ .49'' 3:5''_' 
D~e. 8- ••.• ~ • . 57 )8 o dines 23 47 4)' 
D1e 7 • •• •. • _ •• 5'T 55 o 23 50 4): 
D. respon- . ~ 

1e ; • •• •• •• 57 52 o d t 23 53 4) 
D. en cs . 

. 1e 4 • • • • • · • 5.7 5)_ ).O · 2 , . 49 4).-

ln loco ubi pri~o c.astra s.u'ltt. p;o,rita p,rope o:.· 
passo da Rio Gat.imi .. 

:Di e 2',;{ Septem!Jr-.is I7) 4·-

Altjtudo vera Lyrre .••. •.•• 
Altit. vera. Aquilre •• 
Prima dat La'Ü.t. . . • . . . .. , . ·-

27° 37! 2-)' ~ 
• ~ 57 57 2:Z. 

23 . 47 )6. 
Secunda • . . • • . • • • • • • • • .. . . 2'3 4R I 1 
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Hoc ipso in loco Lun~ Ecclipsim· obser-
. va're -licuít die· 30 Septembrís ejusdem 

anni I7) 4·· · C~lum erat satis clarum, 
sed nubes • hinc illinc !d occidemem 
sparsre Lunam quandoque .occulta-
bant. Prreterea umbrre terrestris ambi-
tus Lunam haud satis liquide percur-
rebar, quamobrem in consignandis tem- -

· poribus metuendus fartasse etror inter-
dum I 2'1 ne clicam amplius in observa-
tionis Typum. 

Tempus verw. 

Initium eccHpseos dubium ••••• 
Incípit Grimaldus occultari •••• 
Tatus . ............ - .••.. 
Gaiileus ad umbram .•••••••• • 
U mbra radit mare hurnorum •. •• 
Schikardus umbram subit .•• 
Keplerus umbrã ingredirur •.• 
Mare humo.rum to.tu.m tegirur • 
Aristarchus ad umbram accedit •• 
Bullialdus tan.gi.tur . . • • • .. • • . . .. 
Tangi incipit Copernicus •••• 
H eraclides . . .. . . . . . . . . . . . . 
Harpalus ..••... .... ... .. .. 
Timocharis umbrre proxi.mus •• -. 
Jncipit mare serenitat~s •. . ••••• 
Menelaus . -.............. • 
Mare nectaris um.br.re çonterminus .• • 

16h 29' Z2tr· 

30 31 
31 40 
33 9 
37 42 
38 45' 

.. , 39 I7 
41 z3 
41 56 
47 2) 
49 28 
54 II 
57 o 
58 4 

17 7 39 
10 .54-
14 3:6-
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.(Mare ·serenitatis totum 
I . . 
1 1r1 consptcuo • . • • • • • 
1 Promonto~iú acut-um um-
1 bra sub1t •• ; •• .••• ..• 

Crepusculi ~ Mare necraris tomm latet. 
fulgor •• 1 ·snellius • • • • • • . • • • 

Magis ma--< Produs ••• , •..••••• 
gisque au-l Mare crisium umbra tangit 
gebarur. ·I ac Langren~m .••• · •• 

1 Media nnare · crisium latet 
'T . 
1 otum.. • • . . . • • . . • 
t lmmersio integr~a forrasse 
L dubia ob eximiam lucem. 

I7' 4" 
17 4I 
18 30 
20 40 
23 44 
26 23 
27 . )6 
29 14 

33 ' 20, 

H(8c oburvatio .ha!úta ·.fuit Te/esc. diop. 12 pej~ 
fllia ob..rervatio ejtJs.dem ecr:lipseos cum 

Te/esc., catad. 1-8 dig. 

' . 
Inítiú eçclipseos du.bi.um r611 

Galile.us totus regi tu r. .-. • • • • • •• 
Aristarchus . ..... .. ....... ..... . 
Bll]l_i.aldl.ls • . .• , • . • • • ••• _ • • • • • 
Cqp_erni.cú tangi.t .tH}lbra; "' • .•• . · •. • . • 
Tª'-l1git Dionysium •••••••. • :. •• 17 
T çrus' tegi tu r . . . . . . . . . ·. • . 
Plinius. tatus. • · . • . . • • • • • • • 
M-are n~ctaris .umbra ingreditur .. . 
Po ... ssidouius . ............. .. . 
Proniontoriú acutú .•••••..••.• 
Mare nectaris totum sub umbra ••• 
Promontoriú acutú tDtÚ •••.•.•• :--' 
Mare fecunditaris umbrre conterminus. 
Promontoriú somni • • • • • • • • • •• 

2-91 2211 

3) 2 3 
43 58 -
46 42 
48 -5'9 

8 2) 
li g 
12 3) 
I} 4 
r6 54 · 
17 4g 
r8 30 
19 3) 
20 57 
22 5 
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T~runtius tottlS • . • • • • • • • • 23' o''· 
M,are cris'ium ad umhram a·ccedit ~ • • 26 24 
Mare fecunditatis totú sub urnbra . • • 28 3'9 
Mare crisium totum •••• • • · •• • • 3') 4 ; 
Integra lunre obscuratio .......... 1711 34 9 ' 
Statim post observationern Solis vere 

adhuc infra Jlorizontem 9' ' 2)" at-
. cus inter ejus ·centrú et austrum ma· 

gneticu per acum sirnplicem observa ... 
tus est ...•.••.•. .• : ••••• 9•8° ·42' Q!f 

!taque declinatio erit orientem versus. • rz 16 :P 

Sequtmtur observatio11es dum navigatu ut pe1• 
' idem jlumen Gatimi. 

Die 4 Novembrls . I7) 4· Alütudo. ve1:a . 
borealis in genu Peg.asi. • • •••. 37" 141 381~ 

Die 5' cjusdem SteHre. • • • • • •• 37 20 33 
Die 6 ejusdern SteHre~ ••••• ' •••• 37 27 58' 
Prima dat La.titudinem ••• o ~ •••• . 2-3 48' 43; 
Secunda • • • • • 2 3 42. 48: 
"fert ia • • • .• • • • • 2.3 3S 2J 

D.i'e 8~ 'Novembris 19'}4- . 

In loco ubi c~str.a su·nb po.sita a-d .. flu·men G'athn-i 
prope ri'Vulum cui nonten datum .Arroio 

· · · d'a Tolda·rizz. . 

A!titudo vera Scheat •. •• 
AI phera tz • . • . . • • • •••• 
Prima dat Laütudinem. 
Sec.unda. •. .. ~ •. • • • ~ •. • 

o • 39° 47' ~6": 
;8' 48 5'3( 

• 2 3 · 27 2Y' 
• • 23. 2.7 I& 
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Hac ipu nocte observpta ut immersio primi Sa-
tellitis Jovis cum Telescopio catadioptrico di-

.'gitoru decem et octo. Ctelum erat valde serenum 
. et obseru-atio rite habita. 

Verum · tempu.s autem immersionis fuit 
Inito calculo p. Tab. edm. Bradl. rne-

rid. loci a Grenouvicenti differt •• o 

Per: Tabulas Cassinianas a Parisiensi 
meridjano . •. o • o • o o o o •• 

Per Ephem. de la Caille o • o • • • • o 

Per plurimas observationes variis mo-
dis ~ habitas deprehensum est hoc in 

, loco acum magneticâ declinare ad o-
rientenl . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die 28 Novembris 17') 4o 
' in 1psa origine fluminis Gatimi AI ti-
·tudo maxima .Alpheratz . o o . . . . 

Algenib o • o • o • o o . . o . . . . o . 
Prima dat Latit • . . . . . . . . . 
Secunda o . . . o . . . . . o . 

Die 29 Novembris• 

r6h 45'' n'' 

3 44 27 

3 n z6?;t 
3 57 49 

I2° o' o'' 

38 )6 I2 
)2 50 ·4) 
23 zo· 2 
23 20 40 

In loco ubi postrem~ caJtra posuimus juxta Jlu-
men .Aguarahy-guaçú appellatttm. · 

'Altitudo maxima Alpheratz· • • o • 

A1genib . . . . . . . . . . . . . . . 
Prima dar Laritudinern • o , ••• 

Secunda . . . . . . . . . .... 

38° 45' 43" 
S"2 39 46 
23- 30 42 
23 3 I 40 
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Die I DecembriS.. 

Eo-dem in loco. 

Tram:iit Aldeberan. p; Telescopii tm• 
mobilis filú hor. ind ••••••••• 

Sese e consp.ectu rapuit ••...••.. 
Summo mane observara est immer~io 

primi Sateili.tis ]ovis cum e.odem Te-

J'l 21' I 5'1 
7 31 6-

lescopio Catad; hor. ind; • . . . r6 26 37 
Statim altitude· Syrii . vera . observara 

80 I 'I 6 est 4 5'3 40 • . . . . . • • . I 32 20 
Di e vero 2 Decembris merid ies verus p . 

. reguales 0 ;· altitudines fuít hor. ind. I I 33 40 
Transii t noctu Aldeberan p. filum horiz, 

Telesc. iinmobilis hor. índ. • . . . . • 6 58 34 
- Sese e consp.ectu . rapuit . • . . • . . • 7 8 24 . 

Calculb iníto ex; comparatione múi-
diei . inventi cum stellarum transitu . 
ad dies . binos . temp.us verum Jn1m . 

mers. fuit ·. . • . . . • . . •.• I 6 47 26 
Calculo autern facto p. a!titudinem Sy-

rii . . • • . • • • • • • 16 47 24 
Per tabulas Cassinianas differt mcrid. Ió-

ci a Parisiensi. . • • . . • . 3 )3 39 
Per Ephemericles de la Ca ille 3 58 34 
A Grenouvicensi meridiano per Tab. 

D. Pound •••.• .••• 
]oJé Cl/Jtodi.o de Sá .e Faria, 
!VI iguel C i era. 
J ~go _ Bento Pytlw,n , 

3 
l!fanoçl Antonio . de FloHs, 
ArhanMio V nramla, 
AfotlSO Pac heco. 

FIM, _ 
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