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As Fronteiras 





AS FRONTEIRAS 

l . ESTADO é uma sociedade •permanente <le ho-
mens independentes estabelecida em determinado ttjr-
ritorio, com governo auton<0mo encauegado el~ dirigi-ia. 

Tres são as <'.aracteristicas materiaes <lo· Estado: o 
territorio, a populaç;ão ou povo e o governo. 

2 . O T.ERRITORIO é a região <lo globo que um povo 
occupa, sobre a qual exerce livremente a soberania. 

O territorio abrange: · " 
I) A superfkie teme tre limitada e que, de modo 

geral, pode ser chamada solo. 
II) O 'Sobre e o sub-solü'S cor.respondentes a super-

ficie supra, cm toda a respectiv,a altura e profund1da<le 
uteis aos fins do Estado . 

O territorio do Estado comprehende tres especies 
de domínio : o solido ou terrestre, o liquido ou o elas 
aguas e o aereo ou o ela atmospbel'a. 

O primeiro é o das terra,s 1superficiaes e profundas, 
habitadas e desertas, exploraveis ou ·não·, quer estas· ter-
ras . ejam continuas, quer sejam (como as ilhas, as co-
fonias, etc.) separa<las por soh1ção de continuidade, 
mas ·submettidas á 'Soberania <lo Estado, qualquer que 
seja a distancia em ·que estej:am . 

O segundo contém as aguas correntes, os lagos e 
mares interiores e contiguos, ,as enseadas, angTais, gol-
phos, bahias e portos, os e&'ireitos e canaes e os mares 
terri toriaes . 
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O terceiro é a colunma iaerna vertical que cobre estas 
terras e agua·s . 

3 . O territorio é indispensavel ao Estado ; seu 
prupel accentua-se cada vez mais nos Estados modernos. 
Basta corn'PaJI't3.r as sociedades primitirva.s com os Esta-
dos conternporaneos, a ·organização medi!eval 1com a 
moderna. 

Se, no estaJdio inf.erfor da dvilisação, o fim da so-
ciedade humana é conservar a unidade do typo physico 
e, consequentemente, o afastamento do estrangeiro, do 
"ba1'baro"; nos estadios superiores, as relações sociaes 
~e desenvolvem, a noção ·do paiz se affirma e então o 
conceito do ter.ritorio· se impõe. 

A importancia ·cres·cen~e do sofo pouco a pouco sub-
stituiu a nação ás tribus, transformou as relações fun-
ditdas mo ·parentesco em instituições fundad.as no terri-
torio ··e na propriedade e que ise .extenireram até o do-
minio das ipopulações selvagens . 

A maxima pneoccupação, o mais imperioso dos de-
veres de uma sociedad·e politk'a é conservar o territo-
rio, é arma-lo ·de meios taes que •seja impossivel não 
já a invaisão eff.ectiva, porém ia simples ameaça . 

4 . O terri to rio termina na:s FRON'l'EIR.A.S. 
FRONTEIB.A.S são as extremidaües do territorio de 

um Estado que confinam com. as de outro. 
As fronteiras são, portanto, zonas ou regiões. A 

cqntiguidade do territorio estrangeiro dá ás fronteiras 
um c:arader proprio, devido quer ás relações especiaes 
d€ direito, quer ás organizações 1socia.es, quer ás condi-
çqes de vida e ao typo dos habitantes. 

As fronteiras são ao mesmo tempo zonas de inter-
pf'netraç.ão e zonas de 1separação . São a:s arenas de lu-
ctas ·continuas entre os elementos de fusão e os elemen-
t0;s de disjuncção e dahi o carader original e estranho 
que offerecem . 
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A realidade ,füus fronteiras, já o disseram, é tã& 
exacta quanto a dos circulos :pola'i'es, dos tropicos e do 
equador. ( 1) 

Nellas, relações isociaes permanentes existem ou 
tendem a se formar -com a evol uç,ão historica. E se ellas 
são bem viv:ais, 1ent:ve populações numerosas e activa·s) 
ou em ·costas de ·condensação e de ·commerdo forte,. 
qua:esquer que sejam as condições physkas de sua loea-
lisação, formam-se centros de ·contacto ·e fócos de vida 
intensa. 

As linhas ferrerus, as alfandegas, as fortalezas, as 
forças militaires, as luta:s sempre ardentes entre ·as lin-
guas e as dvilisações vizinha~s dãio a essas zonas uma 
complexidad.e tem que trota a vida sob 1seuis multiplos 
aspectos . Ha, -então, uma actividade politka só com-
paravel 1á das ·capitaes e, por isso, a geographía ratze-
liana 1considera 1como orgãos ivitaes dos grandes Esta-
dos : as ·capitaes e as fronteiras. 

5. A principio, a.s fronteiras eram vastos espaços 
indetermina:dos que afastavam e 1sepa~avam os Estados, 
espaços estes deserfos 1ou cobertos ·de pantanos; monta-
nhas e outros obsta:culos natura:es . 

A medida que a pO'pulação augmentou, que as ne-
cessidades ewnomicas ·cresc.eram e que a dvilisação se 
desenvolveu, estes espaços foram se estreitando, as zo-
nas fora:m ,füminuindo de largura, e, em vez de espaços 
indeterminados, vieram fachas de largura mais ou menos 
determinada; mias, 1com o correr ·dos t0.mpos, essa largura 
foi continuamente diminuindo, até chegar em nossos 
dias a ser uma linha. 

O .conceito da fronte-irarlinha exigiu uma rep:resen-
taç,ão material: a. da clernaroação, isto é, a do traç,ado 
cl a linha sobre a su perficie térrestre. 

A ·evoluç,ão da fronteira-zona á fronteira-faolia 
(1) CAMILLE VALLAUX, Le Sol et l'Etat, ied1. Doin, Paris (11911); 

pag. 363. 
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e desta á fronteira-linha fez-se em viru<le de causas di-
versas, a saber: a) Nos tempos antigos, o Estados pro-
curavam se separar e o ·contacto immediato das fron-

\ 

teiras causaria interpenetrações políticas mui pe1·igo-
sas, quer para os Estados fra:cos, quer para os fortes, em 
geral heterogeneos . 

b) \ evolução da:s ideias, tendendo a nivelar as 
classes e a fazer desapparec·er os preconceitos que des-
uniam as populações de um mesmo Estado, to1'nou-o 
coheso e capaz de resistir com maior effkacia á pressão 
externa; de •Sorte que podia affrontar o contacto imme-
diato com o vü~inho sem temer um deslocamento ou urna 
disociação . 

. e) O valor crescente da terra, melhor utHizada pelo 
trabalho humano, exigiu que fossem aproveitac1as as 
regiões .das fronteiras, até então imptroductivas . 

1 d) O accresdmo . .ela po1p1llação •r·edamou dia a dia 
ntaior·es •Superfícies . 

.A!s velhM fronteiras, que 'eram, no dizer de Rafael 
(2) um espaço vazio, evoluira i no sentido de uma pre-
CfSão cada ypz ma1or da região separatriz até ao eixo de 
demarcação, ·que é um traço es~cial da civHisação su-
perior e é fruc'to dos progressos da geodesia e da carto-
gr.aphía. 

S.e a sciencia poude ·demar-car e determinar a fron-
teira-facha e ma1s tanle a fronteira-linha, a fronteira-
~on.a não desapp:areceu: ella ·existe não mais vazia, não 
de~erta; porém como hoje a -conhecemos, ·cheia de vida 
e de movimento, salvo entre paiz·es ele fraca densidade 
de po,pulação, no·s quaes pode haver longos trechos de 
fronteiras ainda quasi desertos. E' que nestes paizes 
falta a materia prima: o homem. 

6. A frnnteira-facha é o que se deve denominar 
LIMITES DO TERIUTORIO. Distingue-se da fronteira-zona 

(2) •RATZEL; Poli.tische GoograiJhi.e, ed. Oldenbmg, B erlim (1903); 
capltmlo V. 
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por ter seus extremos fixaid,os com relativa clareza e 
possivel precisão. 

Na linguagem ·commum, empregam-1se as ·expressões 
de limites e front.eiras ·como synonimos, porque, em 
virtude da evolui;:ão e {la divisão politica do globo, a 
fronteira-zona, no sentido antigo, pode-se dizer extincta. 

Quando a fronteira-facha se :reduz a uma linha~ 

que é a sua ultima etapa, tem ... se a linha divisaria oit 
lüide-ira, tambem denominada linde. 

T;raçada esta, iou materfolmente no terreno ou in· 
telledualmente nos tratados e convenções, determinam-
se, ipso facto, os limites do Estado. Ape~ar disto, 
iporém, sem contar a:s ·condições p'hysicas e sociaes que 
emprestam sempre ás fronteir.a:S uma iex:istencia r eal e 
um aspecto }Jarticula'r, swi generis, o Direito Publico 
Interno e o Direito Internacional Publico ( 3) reconhe-
cem sempre uma facha ·com uma ·certa largura conside-
ravel, ·Constituindo fronteira . 

Nesse caso, que larg·ura deve ter .a facha? Nada ha 
estabelecido a tal res.peito. Os Estados costumam mar-
,car uma largura maior ou menor, ·que d epende .da topo-
graphia ela regiãio, da <lensida;de ·da população e da na-
tureza dos .inter esse. , acontecendo que um só Estado 
pode possuir na mesma região zonas clifferentes ·em lar· 
gura, uma criminal, outra militar e ainda a a.duaneira. 

7. Durante muito tempo, os geographos, os po-
lit icos, os jurfaconsultos da·ssifi.caram as fronteiras em 
dois grupos: as naturaes ou. zihysiccis e as artif-iciaes. 

As primeiras - fixas - eram dadas })ela propria 
natur·eza; as segundas - variavés - ·eram formadas 
pela vontade ·humana. 

As primeiras eram os arcefúiia, determinadas 
pelos acódentes geographicos, idoneos parei a.fa.stCl!r os 
estrangeiros, <eomo doutrinou o egregio Grocio; taes 

(3) L AFAYETTE PEREIRA, Direito Interncicio•tal, ed. fRl·b. dos Sa.nto:s, 
Rio (1902) ; § 87. 
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.são as costas maritimas, os lagos, rio~, montanhas, ter-
renos incultos e ·desoccupados, QS dezertos. As segunda\\ 
eram ou construcções feitas pelo·s homens: muros, cer-
cas, marcos, fossos, trincheiras, estradas mais ou me-
.nos largas, ou, ainda, linhas idea:es, tiTacdas de pon-
tos determinados ou segundo os meridianos e parallelos. 

A critica estudou a classificação e desde logo le-
vantou a seguinte objecção : ha realmente distincçã.o en-
rre fronteiras na uraes e artificia:es? 

Sob o ponto de vista :puramente scientifico, não h~ 
d.ifferern:a, porque, antes ide tudo, é absolutamente fal-
so pt'rnsar que a fronte.ira artificial seja deslocavel á 
vontade e, depois, é .egualmente falso pensar que sejam 
fixos os accidentes geographicos e que esses seJam ido-
neos para afastar os estJra:ngeiros e pr.oteger os na-
cionaes . 

A<S fronteiras na.turae~ que historicamente apre-
sentaram maiore·s difficuldades para serem vencidas fo-

1 • 'l"'fiDl o·s desertos, as florestas e os grandes charcos. Fo-
rtm effectivamente e ainda ·s.ão os maiores inimigos da 
efpaüsão do homem . A d erY11bada d.ais mattas, a con-
st-'rucção da·s estradas ·e o deseccamento do solo, porém, 
º"1!1 os eliminaram ou permittiram passagens i·elativa-
Ill,ente faceis. E elles q11e eram barreiras, obstaculos in-
venciveis, perderam todos os requ~sitos n cces1Sarios Ct 
scguran<;,'a do Estado. Por tal razão, Lord Curzon es-
creveu "as flor.esta:s, os pantanos e os desertos são ty-
1>00 de fronteira em via de ·desappareci.mento." ( 4) 

Dois outros a:ccidentes geographicos foram tam-
bem invocados como eX'emplos frisantes da importancia 
das fronteiras naturaes : as montanhas e os rios. 

Ha nisto uma iHusão. 
ReaJmente, a:s montanhas 1são effkazes para pro-

teger, mas não o são para sepa;rar, porque a erosão mo-
d~la <'.ontinuamente as coI"dilheiras e os massi.c;os, e 

(4) Lonn CURZON, Frcm.tier8; Oxfol'd (1908) . 
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corta-os transversa e longitudinalmente em valles Q.UC 

permittem pa:ss·ar ,de uma para outra 'Vertente. 
De outra parte, os grandes rios, 'l'lOS p:rimeiros t em-

pos historicos, quando os homens fugiam ele ·sua:s mar-
gens foram ver,dadeiras fr0<nteiras. Nessas remotas épo- . 
cas, o ·que constituía barreira não era o volume dagua 
que co:rria no alveo, ma:s as mattas pantanosas e as -pla-
nícies inundadas que os margjmwam . 

Nos tempos historicos, quando .apparecem Estados 
-contiguos, fronteü·iços ás margens elos rios, é que e ses 
hão si,do, <ligamos, civilisados . Já os 'rios não são sel-
vagens: não servem mais de barreiras, antes se trans-
formaram em. traço de união . 

Pelos motivos aP,resentados, pode-'Se concluir que 
a dassificação das fronteiras em n.aturaes e a:rtificia:es 
não satisfaz e, portanto, caso 1se deseje classifica-las <le 
modo 1nais rigoroso, ne0essario é um novo criterio. 

8. O rS-nr. CamiHe Vallaux, illustrado professo1· 
na Escola N av·al de Franç:a, apres'entou uma ,classifica-
ção anfüropogeograplüca ·que offcrece algumas vanta-
gens e tem o merito ela originalidade. 

As frontefra·s 1sie div:Wem em esbo ·a,das, vivas e · 
mortas. 

As primeiras são as que principiam a se desenhm·em 
sobre a carta do globo, ~em que o traçado coincida com 
.a aidaptação passiva do homem ao meio ou com' a ad · 
aptação activa das socieckudes politicas. São hoje nu-
merosas pela política colonial das grandes potencias qne_ 
se tem a1)odel'.ado de todas as ter,ras inorganiza;das; e 
egu:ahnente em estados de populáção pouco densa (corno: 
p. ex., o da America i\foridion.al) que possuem ainda 
muitas fronrteil'as i.nll.abifadas . 

Esta:s fronteil'as são o resultado de convenções di-
plomaticas ou de actos <le audacia; separam regiões de-
serfas ou quasi., sem nenhuma acfr1iclacle 'POliti.ca on 
€conomica importante . Suas linhas divisorias são m-
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bitrarias. e, assim, se subdividem em fronteiras astrono-
m·icas, se ~s Undes são traçacl&s segund-0 os meridianos 
e os paraUelos; geomctl'ica.s) se são 1recta·s sem caracte-
les physicos e a:stronomicos que unem dois pontos da-
dos; e de referenda,) se dependem de um ·caracter phy..: 
sico linear ·com que não se ·confundem, mas que seguem 
rigorosamente .a uma distancia ·convencionada . 

As f.ronteiras vivas mostram a dupla adaptação, a 
passiva do homem ao meio e a activa das sociedades po-
liticas, realizada pelos esforços histo1'ic-0. , sem com.tudo 
exgotar as energfas creadoras da actividade politica. 
São, portamto, de prever novas wrrecções de traçados e 
de zonas. 

Estas fronteiras nunca se · ·esboçaram no passado 
sob a fórma de linhas, pois a noção de fronteiTa-linilla é 
relativamente recente .e -0s limites entre os Estados não 
foram desde fogo precisos e oscillaram em regiões, de 
modo .. incerto. 1Só se determinaram os limites, ·depois de 
uma totalização secula:rrnente ·conseguida pelos esfor-
Ç-Of? internos e pelas interpenetrações, onde as <relações 
geographic3!s não ·cessaram de .enquadrar e até de diri-
gir as contingencias historica:s . Da·hi, a denomina.ção 
que tamlJem. -0 prof. Vial•lau.,~ lhes dá de fronteiras de 
acc-qmulação. 

N ellas, os contados e os ·contrastes ainda não •C'es-
saram de viver e agir, -ele modo ·que se -~ese·nvolverão no 
futuro, como fizeram n6 passa.elo . füio tanto mais vivas 
quanto mais -caprichosos zig-zags descreverem, quanto 
mai~ densas forem 3!S pop\üações ·e quanto maiores dif-
ferenças humanas se i:mhlinhar.em d e um e outro lado 
do limite politico. 

O estudo superficial da·s fronteiras vivas ·conduz ao 
erro profundo em que se iabysmaram os moTaHstas da 
Paz Universal. E vem a •ser o de terem\:rido que as fron-
t eiras traçadas entre populações numerosas, unidas por 
laçb$ intellectuaes economicos e sociaes, ·e ta-ntas veze 
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ligadas pelas relações ,de parentesco, que essas frontei-
ras politicas - dizemos - não passavam de linhas ar-
bitrarias, destinadas a proxima extincção. 

Ingem10s ! Não viam que quanto mais po1rnlosa a 
fronteira, ta;nto mais activa é a 'Circulação e tanto mais 
·en~rgicos ·são os g;r-upos de um e do outro lado que se 
forma:m .pelos interesses materiaes, inteUectuaes e mo-
raes, os quaes, -cada vez mais se prendem estreitamente 
com a politic.a g:eral do E·stado a que pert·encem. Nestas 
fronteiras, .como· nas ·Capitaes, o regionalismo desap-
parece ·e ·campêa, :altivo, o ·nacionalismo, a larga noç,ão 
de uma patri a extensa, forte, rioa. 

Finalmcnt«~, as fronteiras mm-tas são aquellas em 
que as energias do E·stado .arrefecem ou dormem por 
longo periodo : a linde se immobiliza, a. fronteira se fos-
siliza, esperando um dia em ·que, ·de noYo, uma força ex-
terna venha infundir-Hle vida e vigor . 

O prof . Vallaux, d('-pois ·M expl icm' as fronteiras , 
te1·mina obsernmclo que "as fronteiras não são mais 
do que a transcripção concreta, sobre o mappa, das op-
posições que se grupam nas grandes zonas de contra!s-
tes e ele .din~rsidades, e, bem assim, dos contactos e rnter-
lf>C'll'etrações quc> são produzidos pelos moYimentos po-
1 iticos acceleraclos." ( 5) 

9. Os ·socioiogos têm muitas 'Vezes estudado ·as 
fronteir.as, sob o aspecto politko ou ·ob o ponto de vista 
juriclico, e têm procurado fOl'mular a ·que devem ellas 
satisfazer. 

Un.-; quer·em qll'e .sejam constituiclas por elementos 
geographicos, ,pensando d este modo evitar a guerra e, en-
tão, a.ttribuem á geogTaphia physica o encargo ele dis-
cri)llinar os EstadO's . E' a famosa theoria, elas frontei-
1·as natitraes. 

Outros dcsejmn ver as fr.onteiras determinadas pOi' 
considr-rações sociaes, isto é, pelas Taças, pelas linguas, 

('5) Y A LLAU X . ov. cit., :pags . ·384~3 9 2 . 
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pelas religiões, por motivos economicos e pelas institui-
ções juridkas ·que regem as populações. E' a theoria 
das fronteira ele c1ivil'isação. 

111 ui tos pensam que as fro'Il t;eira:s devem ser fixad; .... ~ 
7or méo de tratados e ·convenções internacionaes, vi-
sando especialmente a oClefeza nacional e a sepai·ação ef-
fectiva :entre Estados ·Cont'fguos e para isso vropfiem. 
ás vezes, a formação dos Estados-ta11izJões . E' .a theoria 
dct·s f1'onteiras estrntegicas oii poriticas. 

Os pa:rtidarios da:s fronteiras natura0s ·esbarr JLYJ. 

logo com a insoluvel difficuldade ·de saber que acc:i-
dente's terrestres elevem ser aceitos ·como limites . E ;;e 
querem .ser logicos •chegam á eústenda de poucos Es-
ta.idos, fortes e extenso·s, quasi 1continentaes, ou, ao con-
trario, a uma infin:i:clacle de pequemos. Estados, fracos e 
minusculos . 

Os proselytos ·elas :fronteiras sociaes encontram, na 
])ratica, a impossibilida,cle de sua'S utopías . Effecti;va-
mente, •se o criterio -da sepa'l'açf'to dos Estados fôr o 
etlrnographico, ·como à tantos compraz, formulam-se 
logo irreisponcliveis objecções sobre o que se deve enten-
der ·Como :raça, :sobre quantas e quaes são as raças . 

E as mesmas objecções, mtttcit1is miitandis, são op-
·postas ao cr.i:t~rfo ünguistico, ao\ religioso e jmidico. 

D f t . 1 • + ~ . as 1ron . . eua;,s sociaes, res...a.-.p.os exam1nm· a eco-
~1'omica que, de mO,clo geral, se define a fronteira que 
ab1·a:nge um territol·io capaz oCle fob1ecer á população 
todos os meios necess.arios 1para viver'. Se a vida de um 
povo é como a de um rebanho de ga,clo, apenas a sua 
exi1stenda a:nimal, tal theoúa pode ser applica:da de 
\1ma infinidac'Le de modos; ise, porém, e é este o facto, a:s 
associações humanas não vivem sómente uma vida m.s-,, 
terial, mas tamhem espiritual, a theoría rúe, pois não 
ha tem·itorio que por si só baste a "~odas as necessidades 
ecanomicas ela civiHsação hodierna . A conquista das 
regiões ricas ou ,fü1quellas que fornecem productos ute '.s 
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ou especiaes pelos po·vos for tes seria a consequenci.a fa-
tal <la·s fronteiras economicas . 

A theoria elas fronteiras politicas é de to·da a mai . .:; 
sympathica e a que na applicação pratica pmece estar 
mais concorde com os principios elo Direito Publico , 
Inf~lizmente, porém, mm1 sempre repousam ·na justiça 
ou na equidade e muitas v·ezes escondem, sob uma forma 
juridica, extorsões elos fortes ·sobTe os fracos . 

Balanceando todas estas theorias, pai·ece que as 
fronteiras elo Estado devem ser d eterminadas ou· pelos 
li111ites que a in·opria N·ature·za impõe á:s terras por 
meio de algum grande accidentc geographico, comtanto 
que não offenda a direitos adquiridos, o que raras vezes 
se <lã; ou ipor limites convencionad1os livremente entre 
os Estados, isto é, por sua evolução historica. 

1 O . Os Estados poclem regularmente .accrescer 
seus territorios por um dos seguintes modos : o origú'ba-
rio ( OCCUPAÇÃO) ·e os derivados ( ACCESSÃO, 'l'IlATADOS e 
POSSE DDIEN:ORIAL.) 

11 . A occuP AÇÃO con;siste n.a tomada de posse de 
territo1·io que não está sob a soberania e jurisdicção Jc> 

• tel'Ceiro e na ·consequente pratica de actos que revelam 
a intenção de aidquirir. ( 6) 

A occupação exige actualmente : 
I) Que -o t erritorio occupaclo •sej·a uma região nJo 

sujeita aos Estados, membros .da Sociedade inter-
nacional . 

II) Que haja uma tomada ele posse 1·eal e effectiva. 
A Conferencia Internacional do Congo, reunida 

em Berlim (1885), tratanclro da occupação das costas 
africanas, accresc·entou á segunda condiç:ão a e:s:igcncia 
tambem da 7JOsse ininteq,1·iiptci e pennaqier1tte com a exis-
tencia de autoridade sufficiente para fazer r espeitar os 
direito'S adquiridos e, quando necessario, a liberdade elo 

(6) LAFAYETTE, op. cit., § 89. 
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commercio e do transito, nas Tegiões a occupar. Egual-
mente estatuiu uma nova <:: ondi çüo: notif'icar a occitpa-
<;ão aos d emais Estados para ·que possam, se fôr o'caso: 
fazier valer as sua:s reclamações, isto é, quaesquer di-
r eitos que lhes a:ssistam s-0bre o territ orio occupado. 

E' cla:r·o que ·estes out ros requisit os criam um di-
r eito par ticular , a,pena·s applicavel aos E sta:dos que a s-
signaram e ratificaram ou adher ira:m ás resoluções da 
Conferencia Internaciona·l d e Berlim . 

O conceito de occupaçã-0 co·nsagrado em 1885 não 
era o que até então fôra a:dmitti.do pela jm ispr udencia 
internacional. 

No mundo occident.al, até o seculo lGº, a idéa r eli-
giosa dominou nestes a·ssnmptos. O Papa era considé-
raido soberano d e todas . as t c.»rras dos infiei!';, nüo só 
pelos 1dil'eitos que a Santa Sé tinha soure tocla:s as .re-
giões e >o'bre todos os reinos do Mundo, o que era in-
discutive11 ·como ta:rnuem pela doação de Constantino 
l\Iagno qqe concE'dera ao Papa S. ·Sylvestre e a seus 
successores, entre outras regiões, as ilha." O Summo 
Pontífice podia dispôr ·das terra·s como quizesse e natu-
\1.'alme·nte ·dis1)lmha em favor dos ·EstaidO'S mais ·capazes 
e melhor appar0lha1do~ para diffandir a fé ·catholka. O 
titulo definitivo em uma b illa, a investidura religiosa 
do Papa, e a occupação ju. ct:ificav•a-se pela chr istiani-
sação. 

i\Iais tar·de, um novo principio foi estabelecido para 
ncquisição <lo territorio: era (! do Estado ot:cupante 
justificar a oc·cupação do ter:ritorio por meio de um 
titulo ·capaz, tituílo que não dependia de um poc1er es-
trangeiro. 

A principio, bastava a ·simples descoberta que se 
apresenta dest'arte como a primeira forma da. occupa-
ção. Entiio, chegou-se a reclamar regi.ões oRde o navio 
não tinha. abo11cl31clo e que pol'ta:nto só podia~1 ter :Sido 
apropr1adas oculis et a.ffectUi. Foi o casü da I glaterra 
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pretendendo a Am.erica do Norte, porque Caboto, em 
1496, navegára ao longo· da costa, do 56º ao 38º lat. N. (7) 

Em breve, pediu-se mais. Além ela descoberta, exi-
giu-se uma certa app rehensão mate1·icil, uma certa posse 
que podia ser apenas momentanea. Tmnou-se preciso 
e sufficiente que o navegador .entrasse em -contacto com 
o p.aiz descoberto, «J.ésse-lhe o nome e erig·isse um sym-
bolo, a cruz ou um padrão, para que o Estado, de que 
era agente, adquirisse pa:ra sempre a sober ania. Era 
uma occupa\ão nominal . 

Assim, ainda em 1767, Dougainville occupou as 
ilhas ~Ialvinm;, em nome d e Luiz X•V, por nella:s t er 
abordado; foram, porém, t r es annos depois, entregues á 
E spanha , pois se verificou que ali tinham estado l'ia-
j antes espanhoes, dois seculos e meio antes . 

Sob o domínio ai1nda. da occupac;:.<:l.o nominal, os E s-
tados que se t ornaram os concurrentes d os })Ovos ibrTi-
•cos nas navegações ultr amarinas, movidos pelos l)ro-
prios inteires-ses, vigorosamente sust entaram uma nova 
theoria, ou a ntes, um novo principio de o·ccupa\ão. Sub-
stituiu~se a posse cff ecti lia ·que é uma realidade á posse 
noniúwJ, que era uma ficção . 

A posse ctfectiva, que se justificava pela necessi-
dade de diffundiT a civili.sação européa, exigia, pelo me-
11 os, um inicio de ·colonisação que se fazia sempre com a 
coHabül"ação das missões r eligiosa:s paT·a cathechisarcm 
os iTudigenas . Construiam-se foTtcs e estabeleciam-se 
entrepostos e feitor ias . 

Já victor ioso, nos princípios do seculo 19º, o con-
ceito da posse effectiva implicava a exist encia de posse 
continuaua, seguida d e ad os r epeti.elos, emanadof'\ elo 
Estado. 

Consistia, conseguint~m1ente, em uma ·questão ele 
facto. 

(7) P Au r, FAUCHILL.E ; De /.i.tig e an.g lo-brésil ien, ed. Pcdone, P a ris 
(1905); .pngs . 27 et ' seq . 
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Vê-se, portanto, que a Conferencia de Berlim con-
sagrou theoria já ac.eita, po1·ém restringindo-a em crois 
pontos importantes, a saber: I) A realidade .da posse 
resulta de acto·s precisos, nitidamente determinados, 
pois diz o artigo 35 da Acta, Geral: "é nec·essaria :a exis-
tencia de uma autoridade sufficiente para fazer '.respei-
ta:r os direitos .aidquiúdos ·e, quando necessaria; a liber-
dade do commercio ·e do transito em condições que serão 
estipuladas". , 

II) A autor1dade instaHada deve ter caracter de 
permanencia e de c-0ntinuidade, pois diz o citado art. 35 
"estabelecer e 11ictnter a .existencia de uma autoridade .. . '' 

12. A occupação só é legitima, quando realizada 
por agentes ou representantes dio Estado occupante. 

Fundarp.enta-se este principio na propria razão; 
pois sómente os Estados podem exercer direitos sobera-
nos; logo, sómente elles podem adquiri-lios ou directa-
mente por si, ou indirectamente, por meio de represen-
ta;ntes para tal fim commissiona·dos. 

13. 'l'ern ·Sid-0 objecto de serias .füvergencias sa-
ber-se até OfKle ·se extend~ a , ·ccupaçã:o fictiicfa. 

Duas theorias 'Surgiram . Uma, dizia ad~uirida a 
soberania 1só nos fogaires pr·ecisos em que ·se deu a des-
coberta; e a outra extenfüa as\ berania a todos os ter-
ritorios vizinhos. 

Ambas forail11 repellidas, pois uma, a restrictiva; 
reduzia a occupação a um territorio .effectivamente in-
signifka;nte; e a segunda, a extensiva, abrangia tama-
nho territorio que <Clesapparecia a idéa de uma appre· 

·hensão. 
O costume intcrnacio1nal consagrou uma ·solução 

intermédia que pode ser assim formulada: "Quando o 
Estado occnpa um territorio determina,do, :presume-se 
ter adquirido iam.bem todas :as terras delle dependen-
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tes e com as quaes cunstitue unidade geographica, com-
tanto que possa defende-las." 

Desse principio ,decorr.e que tanto mais poderoso é 
'lm Estado quanto maior é a i·egião que poderá defen-
der e por conseguinte occupar . 

A iwatica tem acloptado certos preceitos sobre este 
assumpto; enuncienw-los: 

ci) A occupação de um ,ponto ele uma ilha induz a 
occupaç.ão ele toda a ilha, salvo se a ilha tem considcra-
vel ·extensão e •Contém regiões <listindas por sua oro-
graphia ou liydrographia e se diversos Estados nella 
occupam diversos espaços, ,caso em que vigora a occupu-
ção de ·cada um, servindo d e limites a li.nha elos m.ais 
altos cumes ou o divoi ·t,iwn aqfü111"u1n. 

b) Quando um Esfaclo occupa uma extensão d,, 
costa maritima, a occupação extencle-se paira o interior 
do paiz até ás ·n3Jscentes dos rios que vão ter á mesma 
costa, incluindo as respectiv.as bacias. 

o) A prioridade da descoberta ou ela nascente de 
um rio ou seguida do estabelecimento .dentro de um 
prazo Tazoavel, principalmente se nenhum affluente do 
rio foi explorado antes dessa descoberta, dá o direito 
·ele occupação sobre o paiz banllaclo pelo 1'io e affluente . 

Esta ultima regra não é applicavel aos grandes rios. 

14. AccESSÃO é o accrescimo do territorio por 
um facto .physico, obra elas forças da natur{'Za ou pro-
dueto do trabalho humano . 

Dá-se .accessí±o : 
I) Pelo prolongamento de terreno que se O'Pera 

nos rios fronteiriç:os, devidos a all uvifio, isto é, ao ater-
ro lcvntamente formado ou ú r etira,cla insensivel das 
aguas. 

II) Pela porção de terreno estrangeiro arrancado 
violentamente ( wvulsão) quer pela forç.a d:a·s aguas, 
quer por um ·catacl:vsma qualquer e juxfaposta ou su-
perposta á margem n:acional. 
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III) Pela formação d·e ilhas nos rios fronteiriços 
entre a ma1gem e a linha di,visoria e a parte d.às que 
surgem no centro até a mesma linha ,di. viso1·ia. 

IV) Nos mesmos termos, pelos ac:cl'esdmos de ter-
ritorios devidos a alluvião, ;a avulsão ou formação de 
ilhas nos lagos contiguos. 

V) Pela porção do Jago que pela <l:estruição in-
sensível d-a margem estrangeira se ju.'rtapõe ou super-
põe lentamente no territorio nacional. A invasão, po-
rém, <la·s aguas do lago no territorio estmngeiro, quer 
abrindo novo lago, quer cobrindo parte c>0nsideravel de 
terras não altera os limites preexistentes. 

VI) Pelos aterros naturaes ,e artificiaes sobre os 
mares territoriaes, peJos espaços que a retirada das 
agua;s deixa a <lese.aberto e ,pelas ilhas quE> nascem den-
tro dos l jmites dos mesmos mares territoriaes, ainda n~ 
parte e'lU que elle;<:s se extendem além dos ditos limites, 
isto é, pelo mar alto que a ninguem pertence. 

, 
15. O territorio pode ser · 'adquirido legitima-

mente pclos TRATADOS E CONVEKÇÕES que transferem di-
reitos e que, no dizer do Conselheiro Lafayette ( 8) se 
r eduzem á cessão gratidtci) com:pra e vq.1tda, /J erniutct, 
transacç'(í,o} pa1·tilha e cle1l\aroação ele lin 'tes. 

O o·bjecto de tae-s trataic os e ·convenções consi te na 
renunci4 que a nação ·Cedent faz á cessional"ia do direi-
to de soberania no territorio e nos bens patrimoniaes 
pertencentes áquella que os cede a esta . ra actuali-
daide, a cessão de territorios por qualquer titulo deve 
depender para sua validade do 'ª recordo e consentimento 
das populações que o occupam, para o que ha diversos 
meios, quaes sejam a expatriação, o pJebiscito, etc. 

Poq.e-se referfr a este modo ele acquisição territo-
rial a a.nnexação ·que geralmente é, como a conquista, 
um acto de força e de vioJencia, mas que algumas vezes 

(8) f'AFAYETTE, ov. cit., § 92 e 184. 
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é legiti.:ma e de acicoDdo ,com o sentimento da:s popula-
ções. A ,conquista diz-se legitimada por ,cessão expr:essa, 
estipulada em tramados de paz. 

Os tratados, s·abem-no todos, dassificam_;se de di-
versas ma:nei1ra:s, conforme o criterio a:doptado. Ra, 
:porém, uma da:ssificação de alta importancia; é a de 
tratados preliminares ·e trataxlo.s definitivos. Os primei-
ros, charna!d!Os tambem pro;visorios, ad interim, de con-
ventiones preparatoriae, não regulam o rassumpto de um 
modo definitivo e permanente e rapen:as consagram 
a:justes provisorios que dependem de ulte1·iores estipu-
lações, emqua:nfo que 10S definitirvos ~egulam o :assum-
pto de uma maneira definitiva . ·Estes se reomplet:am 
em um só momento) de um só golpe, por um só ado; 
aquelles envolvem necess:1daides de ra:ctos e ajustes para 
mais tarde ,haver o tratado definitivo . 

Os direitos resultantes dos tr.afados definitivos fi-
~am logo absolutamente :adquiridos, em.quanto que o 
mesmo não iacontece com os dos p1·eliminar:res. EX'emplo 
typico de um tmtaJdo :preliminar é o de Santo Ilidefomio 
( 1777), ,celebrado entre Espanha e PortugaJ.; os diver-

SO·R tratados de demarcação que o Brasil tem assignado 
com as republicas ilirmitrophes 1são rtr:atados definitivos. 

i 6 . 1Entre úS Estados nãJo :se pode admittfr nem 
a usucapião, nem a pre&c'ripção acquisitiva, por ser a 
soberania imprres-criptiv.el. Ha, toda:via, uma ultima 
forma de acquisiçã:o te1·rirtorial, e esta vem a ser a PRE-
SCRIPÇÃO IMMEMORIAL . 

. E' oriunda do Direito privado romano onde con-
feria 'ª aiito1'itas vetitstatis, e:Njerceu papel imp(n>tante no 
dirreito canonico onde foi a pres01·,iptio citjits contrari·i 
memor·ia non exta,t e tev,e no Sacro Imperio Geirmanico 
larga .applkação, ,como meio de adquirir em Direito 
Publico. (9) 

(9) !S~VIGNY, Droit Ro11uz,i1i, tra.a. Guernn1x, Paris (1856); t. JV, 
paig . 49'5. 
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O instituto juridico da prescripção Í'1'Yl!me?norial 
constitue ·rro Diil'eito Internt3Jdonal uma garantia pre-
ciosa de estabilidad:e e ordem e dá á organização política 
o :aspecto de UmJa protecção juridk.a . 

Se considerarmos tal instituição em si-mesma, rcon-
duimos que, de facto, nãio é um modo de aicquisi'ção, 
mas, segundo observa Rivier, consagra pefo tempo um 
estado de cousas inconteste que, :precisamente porque 
não é contestada, presume-se ter uma origem legaJ e 
justa ou pode legitimamente .ser ·considerada tendo um 
c.a.racter justo. 'Sua 1duração traz em isi mesmo um attes-
tado valioso. A posse dura tanto tempo que nenhum 
dos vivos se .J.embr:a de iter 'Visto um e1:1fado de cousa dif-
ferente, nem de ter ouvido fallar por ialguem que o ti-
vesse vi:sto. Esta instituiçã:o ·impõe :a conclusão que os 
Estados tendo respeitado o facto tem .por isso mesmo 
reconhecip.o que não .foram lesados. ( 10) 

17 . A determinação da linha divisoria é feita em 
virtude 'df trata)(Jos) ditos de liiimites, que têm pocr obje-
do a f~:x<a.ção <los limites duvidosos e 'incertos ; o esta-
belec:bnento de novos limites por não ise prestarem os 
existente~ a uma ·boa demarcação ou poJ.• não attende-
rem a interesses da administração ou da defem in:aicio-
nal; e, emfim, ia delimitação de terrenos que se acha;m 
em commum. 

A linha div:isoria é fixada com maximq cuidado, 
de accorclo com actos intern~icion:a , os quaes se ba-
sêam quasi 1sempire em trabalho·s scientificos. E:m falha 
ou falta ~esses 13Jctos :e quando ha 9-uvidas ou contesta-
ção ;na fixaçãio da linha ipel:a prescripção ou posse im-
memorial, recorre-se ás e<ondições geographires. 

En~o, uma preoccupação deve dominar : a de não 
dividir o~ territorios que formam de a1gurrn modo um 
orgãnismo unioo . Sob este aispecto, na maiària dos ca-

( 1 O') ([f:RN. NYs, CLe Droit Jlntnewatim~aJ, !HruJOellas ( 1~ 2 ) ; t. JI, 
'Pag. 43' 
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sos, a bacia hyrdrographica apresenta-se ,como a melhor 
unidade geographica. 

Por 1consequencia, é uma linha traçada sobre as 
montanhas e não trac;:a<la nas margens ou no ru veo dos 
rios que deve ser a linha limitrophe. 

E isso é tanto mais "."erda<le por .;erem as 1co:vdilhei-
ras excellentes fronteiras estrategkas e quando eleva-
das e long,as, ve:vdadeiras separatrizes de climas, isto é. 
de fl<>ra ,e fauna e de raças; emquanto que os rios, como 
já foi observado, em vez de separa:r os pov<>s e protege-
los, rcontra ras aggressõ'€1.s mutuas, parecem convidax a 
penetrações ~·eciprocas ·e apenas excepcionra~mente sepa-
ram dimas. 

18. Convendonando passar alinde sobre as :mon-
tanhas, levantarm-se logo duas hy.pofü:eses : a della <:o-
incidir com a crista ou ciimiada das nionta;nhas, ou, <:om 
a linha d!ivisoria das aguas ou a do divortium aqiw,riir11r . 

Antigamente, icon:siderav.am-'se ·estas duas linhas 
eoinci:d:indo, .lndistinctas. Era, observa Moulin ( 11), 
um erro traidiciona:l que apparecira sempre nos tratados 
<le limites . 

. Hoje, sabe-se que a:s montanhas offerecem enorme 
v.ariedade em suas form:as primeiras 1e que os agentes 
naturaes a:s modelam de tal maneira que seus füancos 
apresentam os mais variados aspectos e que numerosos 
rios têm nascentes na vertente opposta á que vão 
banhar. 

19. 1Se os li'llites convencionados são os rios, duas 
situações se 1apresentam : ou o rio pertence inteiro a um 
dds Estacl:os; ou a linha di'visorria passa pelo ·centro, pelo 
talvegue ou por uma ,(Las margens . 

Outr'ora, lembra Nys, apresentava-se ainda outTa si-
tuação: o rio era considerado não 'Pertencente a nenhum 
dos Estados ribeirinhos e, então, em cada uma das mar-

(11) H. IA.i. 'MoULrn, Le litige cM'Lo-an·gentim, ed. Pédone (1904); 
J)ag . 60. 
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gens devia c·or.rer uma Unha divisoria, o que se vê em 
Otto de Fr.eisingen (•seculo XII) ·que idiz, referindo-Be 
ao Rheno: "Rhenus ex ima ripa Galliae) ex altera Ger-
nianiae li1nes". O espaço intermedio era .considerado 
neutro e ;provavelmente apresentava um caracter sa-
g:rado, razão pela ·qual :se expHcam as entrevistais dos 
prindpes e as negociações dos tratados em ilha-s ou no 
a:neio de uma ponte. 

Grocio escreve: "Ainda mesmo iquando a jurisdi-
cção dos dois povos se extenda dos dois lados ·até o meio 
do rio, pode icomtudo acontecer que o rio na sua totali-
dade pertença a um <SÓ delles ." 

Nesta época, a Jin1ha divisoria pa:ssava ou numa 
das margens, ou no meio do rio; pouco depois, porém, 

I apipa:receu uma nova doutrina: a Jinde, ao envez de ser 
a mediana geometrica do alv;eo do rio, pa<Ssou a ser a 
mediana do que chamavam THALWEG (talvegiie, cami-
nho do valle) . 

O talvegue ·era "o 1cami~ho\ variavel que seguem 
as emb:ar·caçõe.s •qua ndo descem o rio", isto é, o que 
hoje ·chamamos- "canaI prrindpal de um rio" ou "o braço 
princip.a:l". :Mais tarde, oomo ·se vê pela Convenção de 
Limites entre a Frainça e o Grão:Uucado de Baiden 
(1827), o tailvegue d d\Rtheno foi definido: "a via mais 
propria á navegaç..ão <l'e jusante dmante as aguas bai-
xas ordinairias" ; estipiíla ainda esta .0onvenção, "em 
caPo de ·contestação entre dois braços do rio, aquelle dos 
dois que, no c1mso do eixo de •seu talvegue particular~ 
offerece1~ a sondagem mais profunda, iserá 1consider~do 
COtJlO o braç'O do tal'vegue do rio." 

Annos depois, em 1840, ·.ioutra Convenção nova-
mente estabelecid:a 1enil'e os pois paizes, appareee a no-
ção do erno do trulvegue que "é a linha do curso deter-
minada pela s:érie ininterrupta das sondagens mais 
profundas . " 

Esta ·noção é hoje .a dominante e, em nossa Patria, 
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denomilna,...<Se talvegite de um, rio. o lagar geonietrico elos 
pontos ele cóta 11iini'fn·a elas secções tra1isversae.s dos al-
veos fliiviaes. 

E' .uma linha vaeiavel, pois :co·ntinuamente muda de 
posição e de direcção, por depender da descarga do rio 
e da mobilidade dos ;sedimentos . Além deste inconv·e-
niente, o talvégue geralmente approxima-ise de uma das 
margens, de sorte que as ilhas fluviaes apparecem perto 
da margem opposta, não havendo, portanto, equidade 
na pa:riilha das ülms, que a mór parte fica pertenc·endo 
a um dos lE.stados. 

N:a Eurorpa, ultimamente, o eixo do talvégue tem 
sido eseolhido para ilinde; porém lá ~s ilhas de a:1gum 
valor já estão distribuidas entre os E·stado·s ribeirinhos; 
dahi, não existir motivos de queixa, nem ataque á equi-
dade. Na Americ.a, porém, onde eguiabnente tem sido 
a{;ceito o talvegue eomo linha divisoria, e onde ha enor-
mes rios <!Om grandes e numerosas ilh:a:s, a equidade 
tem .sido immensamente .ferida, eiomo a:wnteeeu nas 
nossa:s fronteiT.as ·com ~ Arg~ntina e o Uruguay . 

Outra questão importante que :apparece nos rios 
tomados para limites, é a do abandono do leito, forman-
do no interior dum dos ·Estados novo leito . Neste •caso, 
a linha divi-sO!I'ia não muda, <!ontinuain,do a occupar o 
leito posto a secco o logar primitivo que occupava quan-
do o leito tinha agua ; o Tio é que dei:x;a de iser fronteira. 

·Nos Ja:gos e l1a:goas, a linh:a divisor~a é fixad·a .pela 
convenção 'OU pelo uso . Não havendo ·convenção ou de-
termin:ação :pelo UJSO, o lago e a lagoa rpertencem aos 
Estados ribeirinhos por partes divididas, a agua ,sendo, 
porém, ·commmn . A linha <livisoria passa 'POr uma Unha 
equidistante áis margens de 1cada ·Estado ou pelo rba1'Ve-
gue do canal mais profundo. 

20 . Quando ·o territorio é limitado 1peJo mar1 aiS 
fronteira;s ,fü:õem-se maritimas. 
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:No principio da edade moderna, os povos que em-
prehenderam os grandes descobrimentos queriam ter 
dominio exclusivo dos mares e oceanos que tinham des-
coberto ou que tinham, entre os europeus, ·sido os pri-
meiro·s a navega-los . Assim, o rei ide Portugal} "senhor 
d'aquem e d'.além mar", julgava-se proprietario do Mar 
das Indias . 

Log;o depois, porém, foram obrigado·s ia modificar 
suas pretenções . Formulou-se a theoria d.a sobenania 
nos mares .e partes do Oceano vizinho,s aos territorios; · 
e haseou-se tal .soberania já •na necessid:aide de ·Suppri-
mir :a pir.atairía, entãio mui frequente; já na defeza pro-
pria que exigia a guarda <las costas ; já em motivos va-
.rios ditaidos pelas necessidades m.ateriaies .ela :população. 

1 IContr.a a theoria av.assalaodr.a dos ma•res, ·ergueu-
se •qutra, em vh--tude da qual .a sober.ani.a dos Estados 
terminaria com a terra firme, fica'Ildo •livre e commum 
a tq.dos os EstaJéJ.os as .bahias, os g~olphos, os m!ares e os 
oceanos, po'I'qu:e, argum:entavam •seus adeptos, o mar 
não é sómente um meio de livre tommuniooçã-0} por:ém, 
tarqbem é uma re·serva de alimentos e, a:ssim sendo, deve 
pertencer a todos. 

Como geralmente .aicontece, após violentos embates: 
viugou uma theO'I'ia média . 

'Em 1609, Grocio nublicou o para sempre memor.a-
vel "MMe Liberwm" ·em ·que ip~egou ia liberdade de todos 
os m.air.es ·e oceanos . 

Muito discutida, :a these do Hlüstr.e hollandez1 teve 
do}s puj:antes ·contr.a;dictore :1 J .ohn Selden que, em 1635~ 
escreveu o "Mare Claii,sii,rn"; em que revida muitos argu-
mentos do "Mare Lvberum" ; ·e 1Seraphim de Freitas, dou-
tor pela Universidade de Coim'pra, e que, ~tes, ·em 1625, 
<lef-endeu brilhantemente as pretenções portuguezas de 
·Se assenho:vearem dos mares que o glorioso pavilhão 
d.as iqui'Ilas desven<lára no "De justo 1!Jnperio Lusitano-
rum asiatico .adversus Grotii 111are Liberum)) . 
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O alto mar foi, ali[11s, declarado livre, 1apoiando-se 
os políticos e os tratadistas na opinião de Grocio, porém, 
uma zona acompanhando o littoral Teconheceu-se fioor 
sujeita á soberani arlo Estado, pos·suidor das costas. 

·E' o MAR TFJRRITOIUALJ denominação impropria ·e que 
para os hydrograiphos convém ser •substituída pela de 
1nar littoral) pois .esta denominaçãio põe em 'l'elevo o fa-
do de que se trata de mar littoraneo. Os internaciona.-
listas ·Chamam-no mar jur·i·sdicional) prejulganclo uma 

. questão importante : a nature.m do für.eito que sobre 
elle ;e:x:er.ce o Estado . 

.O ·conceito da zona marítima pertencente a um Es-
tado não era .exacto, porque tannbem -exacta não era a 
noção do direito que sobre ella ·exercia o Estado. 

·Para uns, esse d ireito era o de dominação: nia;re 
iniperare videttllf' q'UJi in continenti proximo iniperat. 

Para outros, era o de proprriedaide: rnare est ej'us 
cujus est terra cwi adjacet. 

1E paira muitos era o de jurisdicção; ea q.iwe fi.iint 
in mciri adjcicente territorio diciintiw fie.ri in ter-
ritorio. 

Ainda hoje identica:s theodas são discutidas, sub-
sistindo nestes assumptos as antigas divergencia:s, 'Vis-
to os Estados ·nãio serem .unanimes em r econhecer o di-
r eitq que lhes .assi•ste sobre esse marr territorial. 

21. J>To·curou-se determinar a lwrgura do r1uM· 

littoml. A·ceitou-se, a principio-, a opinião de Bartholo 
(seculo XIV), 1que adopatava cem milhas, -rsto é, me-
nos de dois d ias de 1navegação. 

Nia Escossia e na Se:andinav:ira, -0 1costume estabe-
lecia como sutmettida á isoberania a extensão· do mar, 
visitvel da costa) .criterfo que foi adoptado por Feli.p-
pe II, da Espanha, ·em 1565 . 

Em 1702, o notavel jmista Cornelio Bynkershoek 
estatuiu a distincção entre m1are terrre proxinium e 
mare externuni) fixando nitidamente a noção de mar 
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ter.ritoTial ou littoral. E depoi1s de ter ·Criticado as 
di'Versas tJheorias até ~mtão apresentadas sobre a. la:r-
gura deste mar, iconcluiu ser mais justa :a ·soJução· de 
extender :a 1soberainia até o 1ogar onde alca'llçam os 
canhões. 

Bynkershoek tem o cuidado de observar que se 
refere sómente ao akance que em .sua época tem o ca-
•nhão, mais pensa que o principio ge1~a1 deve ·ser enun-
'Ci:ado de modo que a soberam.ia 1sobre o mar lindeiro 
deve ·extender-se até ·onde expira a força das armas, 
terrm potestas firnitur iibi C111''Jnorii1n vis. A força das 
armas é, effectivamente, o que assegura a paz . 

Em nossos dias, geralmente, duas soluções se 
:apresentam :par:a :a determâ.n:ação do m:ar JittoraL Uma, 
quer o maio1r alca:nce do canhão, de aicco'l"do com o 1)r0-

1 gresso da :arte militar em ·caida época. Outra, concor-
da:nte com a ructual tendenci:a scientifica que quer me-
di<lf!S fixas, propõe uma largur,a fixa, que infelizmente 
não foi ainda determinada, sendo acceita frequente-
mente h•es ou quatro milhiais, aliás julgadas insuffi · 
d.entes; de sorte que muitos theoricos e praticos ten-
dem a augmenta-la pa'l'.a seis ou mais milhas mari-
tilli~s. 

O Instituto de J?ireito Irrterrracicmal, em sua re-
união de Paris, em 1894, aventou a adopção d1a facha 
de seis milha'S, como sendo "o alc:ance médio do ·canhão 
moderno" . 

A milha de que se trata é a nvilha 11va;riti11ia de 60 
po;r giráo ou o arco do meridfano de um minuto, -cor-
re&"pondente a 1852 metros . 

<Em ambas as 1soluções, imaginia-ise sempr.e a icon-
t:ag.em tendo inicfo no batente da 1nais baixa maré. Se 
no papel são facei.,s estas estipulações, offerecem ella:s 
na ipratica intramsponiveis difficuldades, rporque, em 
;primeiro logaT, gr.a:nde numero de constTucções mo-
dernas {>diques, quebra-mares, molhes, docas, fortale-
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zas, curraes de peixe, etc.), demoram muito além desta 
linha. 

Em segundo logar numerosas ,costas são acompa-
nhadas por ffi'Chipelagos, por baixios e bancos, poT li-
'llhias de recifes, etc., que isão d ependendas das costas a 
que 1se acham fundamentalmente Egaiclos . 

Consequentemente surgiu '° problema de saber 
onde acaba, de facto, a terra e eomeça -0 Oceanq . A 
sciencia ensina ·que depois das r egiões puramente ter-
restres, onde realmente não se sente a influencia ocea-
nica, seguem~se as 1·ibancei:raJS que são regiões ainda 
continentaes, 'Sempr·e sec·cas de aguas oceanicas, po-
rém, com fauna, flora e clima maritimos, geralmente 
habitadas por populações que viv.em á custa dos "fru-
ctos do mar", na ,phrase itaJ.iana (12). 

Em seguida, vem as praias ou plagais, ora nulla.s, 
ora baistamte extensas e ·que ·são as iregiões ;que pelo 
jogo da·s marés e das vagas, ficarm. alternativamente 
secca:s e molhaidas. 

Estas duas 1divisões têm r·egimens nítidos, peculia-
res, differentes entre si e diff e1~entes das outras partes 
da superficie teTr.estre . 

O zero da:s ·caTta:s mai'itima:s está :coUocado no Ji-
mite inferior da rplaga, is.to é, no batente das mais bai-
xais maxés. 

As praias verdadeiramente são limitadas pelos 
dois batentes ( 13) : o d'a:s mais altas marés e o da·s 
nuvis baixas 1nC1Jrés. 

Depois, 1segue-se a região clramad:a em ac.oepção 
restricta .littoml, comprehendida entr.e o batente das 
mais baixas marés e uma :profundidaide proxima de 
vinte metros ( -eerc:a de dez bra~;as ingleza:s), onde ·&e 
nota um r egimen de a:gitação acrtiva e, para bem dizer, 
continental, drus aguas . N ella, a engenharia moderna 

(12 ) THOULET, L~Ocecin, e d. H ac11et te, Paris (1904); pag . 4S . 
( 1•3) Os f 11ancezes dienomrl!nam as p lagas, asstm definidas, de étrOJin; 

e os batent<;s d e laiisse de ha1•te m er e de laisse de bMse 1ne·r. 
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tem levantado um mundo <le construcções com os mais 
diversos d•estino1s; e nella a pesca, a caça de 1a11:i.maes 
marinhos, a 1colhe:i.ta de seres orgarrizados 1s!í.o geral-
mente feifas em giriande escala pelas populações iribe·l-
rinhas 1e 1exigem rappm•,efüo1s 1especiaes ISÓ em taes re-
giões 'applicavciJs, implicando muitos delJes con ·tru-
cções fixas no fundo do mar. De ,sorte, que essa r egião 
é vei:vdradeiramente .occupada re 1de modo ef:Deetivo pelas 
populações ribeirinhas. 

Perante ra 'Sciencia, a ·ribanceira, a pra:la e o litto-
ral restrictu sensii, fazem parte do littoral ;propria-
mente dl:to, isto é, constituem a fronteira que sepam 
o contirrente do Oceano. 

Por ic.onsequenda, scientilicamente era da linha 
que limita as profundidades de vinte metros que S€ de-
veri1a principiar a 1conta'r a la:vgura <lo mar territorial, 
p'orque, de factó, dessa linha .em diante é que desar)-
parec~ ü predomirnio da terra firme sobre o Oceano. · 

Em 1893, um ·competente profissional, T. H. Hay-
nes (14) propoz COlllS:ideraT 1COIDO aguas tenitori::tes~ 

isto 1é, ieomo dominio fora do mar •littoral, porém com-
pletaµi,ente 1submettido á isoberania do Estado, :a por-
ção 40 mar c.osteiro 1que ~ão atti'ngir certa 1profundi-
dade . O ·criterio seria ·dado pela prof~ndida;de até onde 
podem r0hegar os anerg~lhrudores e resta zona formaria 
mais um dominio ;para q Estaido : o sub1ne;rso. 

Um mergulhador tralbal1ha a perto de 40 metros de 
profq.nd:id-ade, porém Hajnes propõe 'apenas a prof un-
didiade na maré baixa de 7 toezas ingl~zas, ou sejam, 
cer.ca de 12 metros e 80 ,centimet~os. Ohama o ieompe-
tente marinheiro a attenção que nessa profundidade é 
possivel ,com facilidade utmz:ar o fundo do ·mai· e ahi 
estabelecer a ieonstrucção. 

22 . Infefü~mente, nã:o são i0s princ1p10s scienti-
ficos1 ou :as ;preoccupações technkas que rregulam. pre-

( 14) HAYNES, Territoi·ial waters and ocean fishefly ?'i{Jhts, 1..893. 
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sentemente a determinação d:a largura do mar littoral, 
domirn.a:ndo, ao ,contraTio, o arbitrio, ditado ,qua:si sem-
pr·e pelo opportunismo. 

Assim, tem-:se formuk1ido Tegras que, aliás, uão me-
receram o ~ssentimento universaJ. Mencionemos <luas. 

Em geral, a distancia rconta-se 'ª partir do bafonte 
das mais baixas marés, o que nas co. tas regulares vodt: 
deixar de apresenta1' irnconvenientes; porém, ·se ellas 
são i.T.vegulares, tem-se rque 1attender ao.s accidentes en-
contraidos . 

Assim, se ha saliencias (pontas, cabos, peninsu-
las ... ) , :a di&'ianda é calcUJlada a partir ele uma linha 
indo de pornta a ponta, de cabo a 1c-abo, etc. 

·No Brasil, a materia é :apenais -regulada pela Cir-
cular do Ministerio da Guerra de 31 de Julho de 1850, 
a qual determinou aos Presidentes das Provindas ma-
ritimas do Imperio que dessem ordens terminantes, 
afim de 1que ais fortailer.t:as dos 1portos, rd:as bahias e das 
costas ,empregassem os meios de força de ·que dispuzes-
sem para evitar a captura de navios brasileiros ou de 
qualquer outra nação, que se achassem em mar terri-
torial, "protegidos pelas baterias". Dahi infere-se que 
o Brasil aicloptou o prrncipio· 1que limita o mar juirisdk-
cional pelo :akance dos ,canhões postos no littoral, diz 
o ·Dr . Clo;vis Bevilaqua ( 15) . 

23. Os ilhéos, ilhoitas, recifes, baixios, situados 
em frente á embocadura dos ·rios e ao longo da costa, 
f.azem parte do territorio, e o mar litwrrraJ. -começa na 
extremidade que mais penetra mar a dentro, comtn.nto 
que não estejam distantes da costa mais de tres milhas, 
ou, •no ·caso de haver ·diversas linh:as de recifes ou ban-
cos entre si ·não estej.am ·separados tambem por menos 
de tires milhas . 

·Na;s cartas de doações feitas por D . João III con-
(15) rCLOVIS BEVILAQUA, Dir. Piibl. Int., ed. AI;ves, lfüo (1911); 

pag. 321 do tomo I. 
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sideravam~se pertencentes á:s capitanias hereditarias as 
ilhas que füstassem até dez. leguas da costa ,contiinen-
tal. (16) 

24 . Quanto aos estreitos, eleve dominar o prin-
, cipio do "niwr livre) estreito livre". E' preciso, porém, 

não negar ao ·E:Stado certos dirreitos w respeito ; po·is 
seria (fostru'k a jurr:i:sdicção e o imperio ·que exerce so-
bre. as aguas teITHoriaes e que pode dominar das mar-
gens. Oaibe-lhe aidoptar todais as medidas necessaria.s á 
segurança do territorio, l:i:mitar o 1num8'1~0 d~ naivios de 
guerra que o podem atravessar, emfim, regulamentar a 
navegação dos ·estreitos . 

25 . Quando se formam1 Estados novos, ou se se-
parando dos outros, ou 1se emancipando, considera-se 
que cx;cup:a:m o territorio em que se •Constituem, pelos 
mesmos limites que antes possuíam os Estados de que 
fazia:m parti; ou ia que estavam sujeitos. 

Quando n0Js possessões desmembraidaJs, se formam 
cli'verS\'.}S E·stados, 1subs:i:stem entre elles os l:i:mites que 
os separavam na época em que eram isimples divisões 
aclministrativrus . 1 ' 

2~ . ·Na America Lat1na, os Estados que se 
emanciparam ou que ·se e8dobr~ram tiveram numero-
sas questões. ·sob'r.e limites, orqu~ muito mal definidas 
e conhecidas eram -as fronteiTa:s que .separavam não só 
os do:q1inios esp:amhoes dos portugueZies, ·Como taro.bem 
as diversas circumscripções da Amerka Espanll'Ola. 

A1}plicou-se então para ·e es novos Estados uma 
admiravel instituição, 2 _Q_TI-POSSIDE TIS, que evitou ·nu-
meros~ guerras e permittiu a determinação de rmuitas 
linhas divisoriais . 

O uti-possidefJÍJs foi uma phrase tomada ao Direito 

( 16) 'V .ARNHAGEN, H~9t. do B .-asiZ ( 2• ed.) ; I, 13 4. 
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Romano e lembra um dos inter<lidos a:ssecuratorios 
da posse. 

Na .An:nerica, o uti-possiclet'is ·signifiic,a ( 17) a pos-
se natural da E.sparnha, isto ié, o que a Espanha possuia 
Teal e effectivamente, 1com algum titulo ou ·sem titulo 
algum e não o que a Espanha tinha dil,eito de possuir,· · 
e não possuia, ma -época da emancipaçã:o da:s colonia:s 
espanhola;s; e é por isto que é ·chamado tambem uti· 
possidetis de 1810 . 

Mais ta11d:e, inventoü-se um outro iiti-possidetis, 
o denrn:ninad'O ut·i-possidetis jur-is) invenção mal achada 
dos publicista:s e diplomatas de origem espanhola que, 
nas dis·cussões ·sobre fronteü~ais ·com o Brasil, diz o 
Barão do -Rio B11anco, queriam tomar por fundamento 
o invalido T<rafado Prelimin3Jr de 1777. 

Esse ultimo uti-possi.cl'!_t·fs foi 'Posto ele lado pelo 
B1'asil que aceitou 'O })rimeiro principio, 1adoptado pela 
primeira v·ez no trata<lo concluído ·com o Pe:rú em 1841, 
pacto aliáJs por outros 'lllotivos mão ratificl:J)do, e final· 
mente r econhec:Ldo em muitos outros solemneis trata-
dos e convenções ·com o Perú, Uruguay, E.cuaidor, ·Pa-
raguay, Venezuela ·e Bolívia . 

Em 18'54, Alexanili'e de Humboldt, ·consulta.do 
pelo Conselíheiro-:-:M:ig;7; 1 Maria LlSboa (.depois Ba:rão 
de Ja;pm•á), no·sso Ministro em Bogotá, julgou o uti-
possidetis de 1810 ·como a unica :solução á:s ·complica-· 
ções inextricruveis, em que 1se 1enredavam as desintelli-
gencirus com e entre os nossos vizinhos. "Approvo mui-
to, ·esCll'eveu o genial pensrudor, a sensatez com que 
para 1sruhir das longas incertezas ·causrudas pelas vagrus 
expressões do teatado de 1777, rudopfa:stes, nas V'OSSas 
negociações, o '}!t'i-possiJcZetis. 

Mereceu o uti-possidetis de 1810 (ta:mbem e :ainda 
chamado o ilti-poss'idetis !!._~-~echo _~}1:._~jlf!21o L uma f 

( 17) Vide a carta de 'D . A ndrés '.Bello, ao ·Cons . .Miguel Maria JJis· } 
boa, dtatruda •dJe ;v<al'J)aTaiso, aos ·2s de F ,e-ve rei·ro- de 1857, 1in Am.n. ao Rei. 
dos Est ra:nig . de '1'870 . 
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consagração, em 1848, quando aceito pelo Gongres·Sú 
de Lima, a que ·cómpareceram a;s republicas d~ N'ova-
Gr:mada, JE}cuador, Perú, Bolivia e Chile, •Como a me-
l;iior formula para deter:minar os limites, inão anterior 
e especialmente •convencionados . 

Vai.rios ·estai<'lfüsltrus \S:'ul-ame1ic:an:os aidoptaran:n-no 
calorosamente : na Bolivia Donato Mufíoz, Luiz S'3Jnojo 
na Venezuela e Lourençü Maria Lleras em Nova_ Gra-
nada ·ou 10olombiia. 

Teve, entre os nossos diplomata:s, habe:üs paranym-
phos nos ·conselheiros ·Miguel Maria Lisboa, Nalscentes 
de Azambuja e Duarrte da Ponte Ribeiro; e bem aJS·sim 
em Pereira •Pinto, o operoso <CO'ID!mentador dos nossos 
tratadüs . 

Dentre os >homens de Estado do Segundo Imperio:, 
do:üp se ay;amtajam no ter müstrado a appHcabilidade 
deste imstituto, pode-se dizer sul-americano, de Direito 
dais Geptes : o Bwrão de Cotegipe e o 'Visconde do Rio 
Branco. 

10om este ulümo, escrevamos q·ue "A:s <luas novas 
nrucionalidades herdararrn seguramente, em materia de 
limites territoriaes, 0 1s direitos e obrigações de suas 
respectivas mães .pa\trias; mas o unko ;P'rincipio que vi-
gorava na époc.a da independencia, não havendo então 
tratado algum de l'imites, era o do utiJ-p'ossidetis} já re-
conhecido por Pm·tugal e ·Espanh:a desde 1750, ·como 
a unka r.egr.a razoavel e 1segura \para a determinação 
dais suas frcmteiras •na A:merica do, :~ul" . ( 18) 

·N~ Republioa, o iiti-possiJdetis 
1
de fa:cto, foi invo-

oado vari.as rvezes, ·e foi adoptaido ·sem di.S<crepancia em 
algws tratados ilmportantes : teve appliieação, •em 1907,. 
até nas nossas :firontei:ms ·com a Ooloni_b:üa, que sempre 
tão ob~tina;éLa 1se mostrou á ad:opção do ·uti-possidetis 
de 181p, pugnando pelo uti""'possid'etis jiir:üs . 

\ 
' 

(181) .Vide os Prot-0colds das Conferencias haividas na Côrte do 'Rio 
de .Janeiro entre os Pleni'Po<f:encia1·ios do IBrazil e .d<> Paraguay in Ann. 
ao CR,e1. d-0 Min . dos !Estr. de 1857. 
r.I~l" Jc 
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27. 1Se entre os Estados vizinho"s os limites são 
duvidosos, .e não iha rpossibiHdaid:e de prompto accôrd:o, 
recorre-se, geralmente, a um dos dois seguintes alvi-
tres : a) a neufoalização do territorio litigioso até que 
a questão seja 1solucionada; b) .a determinação de um 
limite provisorio até á ·constituição do definitivo. ( 19) 

A n eu,trahzaçíio a:ssuime diversa:s formas. O terri-
torio pode ficar sob :a administração mixta de ambos 
os Estaid-0s; pode ser oc·cupaido militarmente por um 
delles:; pode ficar -nitllius jiirisclfotio'1'11is, isto é, -0s ha-
bitantes •conservam-se indepedentes e na pos·se exdu-
siva das terra:s até a decisão dos limites ·contestados. 

Não ·chegamdo, po·rém, nunca a .accôrdo sobre os 
limites, ou recorre-se, querendo solver a questão, ao 
arbitrammito, ou á ult1dma ratio regum: a giierra, o po-
der do ·canhão. 

A Constituição Brasileira estatue, no art. 34, § 11, 
que compete privrativa:mente ao Congresso Nacional 
autorizar o gove:r.no a declarar a gue.r;ra, se não tiver 
lagar ou maUogr(JJf"-Se o r ecwrso do 111rbitramento. Na 
Republfoa, obedecendo ao preceito constitucional, sol-
vemos tres .questões de limites, sujeitando-:a:s á aiI'bitra-
gem: duas vezes obtivem<0s ganho d e causa . 

28. Depois de definitivamente combinada a li-
nha divisoria entr.e dois Estados, para evifar a invasílo 
d-0 territarro .de ulm dos Estados pelos .subditos do ou-
tro, é 1conveniente clmrvarca.r a linha, o que ise faz por 
Ullli1 oomrnissão mimta, de a:ccordo ·c-Om as instrucções 
dadas em commum pelos ·respectivos govei•nos. 

A fixação dos limites se faz mateirialmente, colilo-
cando signaes ou symbolos, ditos de um modo geral 
m(JJf"cos de dernarcação, que são erigidos em determina-
dos pontos, de m-O'do a inclicaT visualmente :por -0ndé 
passa a Unha lindeira. 

'(19)" LAFAYETTE, op. cit., § 86. 
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29. Muitas vezes, as fronteiras estipuladas nas 
Secretarias de Estado ·não podem ser :tiraçaidaíi no ter-
reno, por ter havido ·erros sobre a iposição, ou mesmo, 
sobre :a existencia de icertos pontos, ou, o que é muito 
commum, por ·surgirem duvidas so·bre o rio, montanha 
ou qualquer .outro .accidente geographico, a que se re-
ferem o tratado ou ·as instrucções . 

1Suspende-se, então, o serviço de deJIDarcaçfio e os 
governos isão ·consultados, para que sejiam expedidas 
nova:s instrucções, á vista dos esdarecimentos e dados, 
obtidos in loco. 

30 . 'Mui tas vezes os signaes 'de derrvarcação sã:o 
ar1'a:ncados ou removidO's; quer pOll' 1se ter -convencio-
nado nov:a linha; quer pela .acção do tempo e dos :agen-
tes !Jl!.:'Lturaes; quer por se ter verificado enga:no ou eIT'o 

1 
na ·collocação; quer, finalmente, por má-fé . 

Entã:o, os limites ise ·confundem ·e -se faz mistér 
avivell'ta-.los. E' necessairio para isso ll'O·vo :accor.do dos 
Estados interessados, pois toda a questão de limites 
envohe a soberania dos lE·stados e UJm delles não pode, 
porlalfto, limitar a juirisdicção territorial do outro. 

E' digno dos maiores encomios o :artigo do Ti'atado 
de Limites de 8 de 1Setembro de 1909, ·celebrado entre 
o Bra~il e o Perú, no q\i.al ·se determina que todas as 
duvidrus na demarcação q~e não forem resolvida:s ami-
gavebµente pelos dois gow:~rnos, •seja:m isubtmettidas á 
decisão arbitrill de tres membr s da Academia de 
Sciencia de França ou da "RoyaJ Geographical So-
ciety", de Lon1dres, •escolhidüs 1\elo presidente de uma, 
ou outra, dessa-s illustres corporações. 

\ \ 
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Formação das. fronteiras do .Brasil 

( 1~9~-I9J.0 ) 

31. O Infante D ·. Henrique, creando o Obser-
vatorio Astrcmomico e a Esco~ de 'N:avegação de Sa-
gres, foi -0 iniciador :e verdadeiro propulsor dos des-
cobrimentos marítimos que de modo systelmatico fize-
ram os portuguezes. 

Dobrado em 1433 o cabo Boj,aidor ( non plus wl-
tra) e exploraidais as 1casta:s afrioona:s até o Equador, 
Portugal obteve do Papa Nicoláo V, em 18 de Ju-
nho de 1452, uma Bulla, em ·que o Rei de Portugal fi-
cava autorizado a ataioor e ,subjug·rur todas as iregiões 
dos infieis, a reduzir seus habitantes a escravidão e 
tomar suas pro'I>riedaides . 

Em outra BuUa, de 8 de Janeiro de 14541 o IIIlesmo 
Papa concedeu a Portugal todas a:s regiões descobertas 
e p-0r descobriir ao ,sul dos cabos Bojador e Não, em 
direcção a Guiné, e todais que estiverem "'Ila ·costa sul 
e no lado leste" . Nesta Bulla está ,exara:do que o In-
fante D. Henrique tinha a intenção de descobrir um 
caminho ao sul e leste, até ás Indias, usque ad Indos. 

Em 15 de Março de 1456, Calirlo III expediu nova 
Bulla, até hoje 'Ilão encontrada, em que mtifiicou a doa-
ção, dando ao Infante todos os direitos de pa:droaido. 

Depois da morte do glorioso Príncipe, uma das 
mais brilhantes figuras da Renascença, os Papas Six-
to IV (21 de Junho de 1481) e Innocencio VIII (12 de 
Setembro de 1484), continuararrn a ·Conceder a _Portu-
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gal as terras achadas ou por aichar ao sul do Bojador 
usque ad Indos. 

Oito amro-s após a Bulla de Innocendo VIII, a 
Europa maravilhou-se ante o genio de um genovez il-
lustre que, p['ocura:ndo o rcam~nho do Oriente pelo 
Poente, descobrfra a Amerka, a principio, julgada "as 
Indias além do Ganges" . 

Regressando á Europa, Colombo tocou em Lisboa, 
sendo recebido pelo Rei D. J :oão II, de quem ouviu a 
dedaração de que tod.as a:s ter~as que acabá:ra de des-
cobrir pertenciam a Portugal . Apenas fôr.a ás terras 
por caJminho di'Veriso aio •que costumavam seguir os 
seus marujos, pois lhe pertenciam as Indias, isto é_. a 
imme:nsa porção do globo •que, pw.rtirndo da Guiné á 
extTemidaJde •sul da ·costa da Aflrka e dahi a leste alcan-
çavl:). as mais remotas partes da Asi.a Oriental e Meri-
diOnal, ·~om seus milhares de ilhas. As terras situaidas 
a meio caminho da India, rematou D. João II, perten-
ciam a fortugal, graças não só {l!s diversas Bullas, m.as 
ainda a um tratado que .assignálra com a Corôa de Cas-
teUa en+ 14 79 . 

RetWondeu Colombo dizendo que .apenas recebêra, 
antes de partir, ordens de seus soberanos para não se 
dirigir ·nem para Guiné, nem para S. Jorge da Mina, 
conforme fôra l:ançado pregão em todos os portos da 
Andal uzía. 

De Lisboa, Oolombo e creveu aos Reis de Espa-
nha; se narrou o :que ·se passáTa, óu não, é Í!ID.possivel 
assegurar; o que se sabe é que sem ·esperar a chegada 
do grande geno'Vez a Barcelona, os Reis enviaram um 
correio .a Roma, Ie-vand'O a auspicio;sa nova ao P.apa e 
aos erqbaixadores espa·nhoes . 

N q mez de Abril, após as festividades da Pascho.a, 
D . J o~o II resolveu enviar uma frota ás regiões acha-
das por Col•ombo; mas por intermedio do embaixador 
duque de Medina Sidonia foraJID os espanhoes disso 
a'Vizados. Mandaram, então, a Lisboa um emissario 
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que obteve de D . J oã:o II o adiamento da execução 
desse projecto e a 'llomeação de 1embaixadores conhece-
dores do ca:so para que este fosse calma.meinte discutido, 
e :aissim 1se !I'euniram em Barcelona enviados espa:nhoes 
e portuguezes, aliás, na;da decidindo. 

Parece, iporém, que D. Manoel, o ,Venturos'O, em 
1498, mandou dandesrtinamente visitar as terras desco-
bertas por Colombo, pois Duarte Pacheco, no seu Es-
meralda ele sitib orbis, diz te-lo feito por Oll'dem do rei. 
Em todo o caso, tal viagem não teve influencia :sobre os 
acontecimentos posteriores. 

Neste interiJ.m, os 1embaixadores de !Espanha em 
Roma 1conseguem obter do ·so·berano Pontífice, ALE-
XANDRE V:I, da familia espanho1a ·dos Borgias, uma é-
rie de favores expressos em tres BuJlas, que em SU!b-
stancia isão apenas duas e que chegaram todas até os 
nossos dia:s. 

A primeira· bulla - Inter cretera - garantia a Es-
panha as ilhas e continentes, rsituados nas !regiões oc-
ódentaes em dkeitur,a as India:s 'llO mar Oceanico 
(versus Irvdos) 1;n 11iari Oaeano), recentemente desco.ber-
tos e por descohrir, pelos seus :agentes, des de que não 
estivessem já sob o poderío de ·qualquer outro p.rincipe 
cai:Jholico. No mesmo dia, Alexandre VI fez seguir esta 
Bulla de um "titulus", secitnxla littera, mais resumida 
que a primeira Bulla e da 1qual é :a confirmação. 

Vi'llte e quatro ho!l'ars depois, veiu outra Bulla que 
estabeleceu a !Celebre linha de demarcação entre os do-
mínios respa'llhoes e portuguezes . De accorrdo com as 
Bulla:s de 3 de Maio, o domínio espanhol podia in!defi 
nidannente ,se prolongar desde a:s 1costas da Europa para 
Oéste, só exdiuin·do as possessões dos príncipes <:atho-
licos . ·Pela Bulla de 4 de ·Maio, as possessões passavam 
a iser eO'lltruda:s a Oeste de um merjfüano, a 100 leguais 
das :illirus de Açores e Oabo-Nerde, iarchipelagos que fi-
ca;m, todavia, em latitudes e longitudes differentes. 
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Ponto interessante e talvez insoluvel, é saber por-
que fOTam fixadas p elo Papa 100 leguas a Oes..te. Hum-
boldt aventa :a hypothese de que foi maJ.1c.aida essa dis-
tancia por.que Colombo rverificou a:hi grande mudança 
mas estrella.s, no a:specto do mar e ·na .temperatura da 
atmosphera e tambem porque pensou .que coincidiría 
com o meridi<ano magnetico de declinação zero, -cuja 
exisitenda Colombo des·cobrira na primeira viagem, em 
17 de 1SetembTo . Nesta hypothese, seria sempre pos-
sivel ao rmaritimo saber onde paJSsa:v:a a linha de de-
marcação : !Seria, então, uma veDc1'aidei['a fronteira as-
tronom'ica: . 

Objectou-se (1) que estam.do o ·centro do :archi-
pelago de Açores a cerca de 5º :a occidente de Gooner.a, 
o ponto em que a variação da agulha foi ;pela vez pri-
meira ·conhecida pelos ·europeus deve ter .sido entre 250 
a 270 legoos a W. dos Açores, -conforme se aceitax uma 

1 

das diyer.sa:s avaliações do ·comprimento do grau ad-
optada:s pelos geographos d'antanho. Foi somente em 
sua terceira vi.agem, em 1498, que Colombo diz que no-
tou mudanças no mar e no firmamento e a varia~,ão 

de agulha a 100, leguas a W . d e Açores. A divergenda 
não é de extranhar, iem vista da f.ali:Ja de meios para 
medir +ongitudes; po:rém a locaHsação destes pheno-
menos -- exa:ctamente a 100 leguas a W . de Açores -
parece ser uma explicação ,dada mais tarde. Provavel-
mente, p olombo forçou um \pouco em prol tia linha de 
Ale:xancke Vil. Damais, •se a dista.nda de 100 leguas 
foi escolhida por motivos scientificos, :porque não le-
vantou protestos a remoção, logo depois feita, para 370 
legua:s? ' M:ais razo:a:vel é pensar que 100 legu~ foi o 
quantitm avaliado pelo Papa para servir de ·compensa-
ção a Pprtugal que, certamente, protestaria. 

Emquanto, po~ém, Poirtugal preparàva o protes-
to, ·surgta outra Bulla, a de 25 de Junho de 1493, Pies 

(1) \Elo. BoURNE, Essays in Historical CritiC'isni, New York (1901); 
pags. 204-20•5. 
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fideliwm, confirmando a de 4 de Maio e outra ainda, a 
de 25 de Setembro do mesmo anno, Dudum siquidem, 
a q ual attribuia a Espanha todas e quaeS'quer ifüru:; e 
terras firmes iaichrudas e por :achar, descobertas e por 
descobrir e a:s ·que, navega;ndo ou ·caminhando para 
oeste ou sul são ou forem apparecendo, ou estejam nas 
partes ocddentaes ou meridionaes e orientaes e da 
India. 

:E' em virtude desta Bulla, a mais extens iva de 
toda.S, que poude o gra nde eosmog;rapho catalão Jayme 
Ferrer affirmar solemll'emente a Fernando ·e Izabel, aos 
28 de Fevereiro de 1495, que pertenciam á Espanha 
todas as terras do LESTE e do SUL onde s eus navios, os 
primeiros, aportassem. 

A côrte de E 'Sp.anha •enviou a Lisboa, em .seguida, 
Gairci'a de Berrera para dar a noticia de outra embai-
xada que viria trat ar da questão ; esta, composta de 
Garcia de Carbaj:al e Pedro d'Ayala, cib.egou em No-
vembTo, m~s foi mui fria mente recebida~ sendo cor-
rente •que, (lllotejando d el1a, d issera D . João II "não 
tem pé n em 1cabeça", referindo~se a um dos embaixado-
res que era .coxo \l ao outro de apoucada intelligencia . 

' Em Março de 1494, l'eurnidos em NJ:.edina del Cam-
po, delegados e'spa;nhoes e portuguezes, após longas dis-
cussões, fora:m para Trülrdesilhas, ·na Oastella Velha, e 
ahi, aos 7 d e Junho de 1494, assignaram ·uma conven-
ção, fixwndo nova linha d e limites ·en:tJre os dooninios 
d e Portugal e Espamha . Esta convenção é o celebre 
TRATADO DE T,ORDESILHAS, que, pode-se dizer) sendo 
como é o primeiro rcapirtulo da histor1a diplomatica da 
America, é tambem o "regrstro de Tuascimento" do 
Brasil. r! · · 1, •}i ~ 

1Segundo o tratadü, a linha divi:soria não passaria 
mais a 100 leguas, porém a 370; não mais a W. de 
qualquer dias ilha:s de Açores e Cabo Verde, anas a W. 
do a;rchipelago de Cabo Verde . 
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O ·Papa Julio IIl em 24 de ~..l.5.Q6. san-
ccionou o Tratado de Tor,CieSi.TíiãS. Em 1514, a Bulla 
Praecelsae) de Leão X, ·ceãieu a Portugal as terras ·si-
tuadàs no Oriente a:nteriormente a elle attriblúda:s, 
bem assim todas as ·Conquistas e descobertas realil'Jadas 
;pelos portugu~es 111a:s outras partes do Mundo. Foi, 
es0reve Denucé (2), nova ·confirmação do direito de 
prioridade de po·sse e da creação de zonas de influen-
cia e de interesses entre nações civilil'Jadas ; é de al-
guma a sorte a moderna doutrina do Hinterl(//]11d (ser-
tão) . Em geral, não se comprehendeu o sentido do Tra-
tado de Tordesilhas .e pensou ... se >Simplesmente que os 
soberanos ·de Portugal e de Espanha tinham entre si 
repartido o Mundo . 

1 3.2 . A determinação '.da linha imaginaria de 
Tordesilhas gerou mq.itais duvtdas e contestações. 

De que Hha do archipelago de Cabo rVericle deveria 
começar a ser contada? Foi o que 1J1ão se determinou, o 
que aliás não significã'Va muito, \visto a distancia entre 
a mais oriental (1Sa1) e a mais ocddental (1Santo An-
tão) das ilhas ser apenas 2º45'. Mais sério foi · não ter 
:sidq prefL~ado o valor da legua, pois na oc·casião vaTia-

1 \~ 7 ' 
vam de 14 - a 21 - \ m um_ gráo do equadoT . 

Outra :uestão ~m~ rtante foi devida aos astrono-
mo${ não possuírem aind instr11mentos nem saber bas-
fant e para determinar longitudes no maT, porquanto, 
rpar\'1 mar.earr, 1por exemplo, m:pa distancia qualquer se-
gundo os parallelos, o proce:~so se~uido era o da mar-
cha ·dos navios, p·rocesso in,Cior~~cto ·que aos pToprios 
que o empregavam não inspirava a mínima confiança . 
O 1c~ronometro moderno data de 17 48 ~ e, conforme lem-
bra Rio Branco ( 3), um illustre especialista, M. Gran-

(2) JEAN DENUC:fl M<igellan, L a Qiie8fti01i des Maluques, Brux., 
(1910) ; IPlllg, 47. 

( 3) iRJO BR.ANCO, <«E'Xpos'ição» ao Presidente Cleilef1nd, II. 1 7. 
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didier - autor da "Historia da Geographia de Mada-
gascar'' - ·comparando as posições indica:das em cair·-
tas do sec. 16º e 18º, encontrou difforenças para miais 
de 32º «:le fongitude . 

Effectivamente, a determinação das longitudes foi 
o magno problema da arte de 'Il:avegação do sec. 15, do 
sec. 1~ e ainda do isec.. 17. No seculo 1'6, Fernão de 
Magalhães e Sebastião Caboto suppuzeram ter encon-
tnado o meio de marcaT os meridianos, que este ultimo 
julgara ter obtido por inspiração divina. Eisse meio, 
hoje Teconhecido falso, era fundado na declinação da 
agulha magnetica e consi·ste em •que a agulha da bus-
sola se não dirige prop1·iamente paTa o N., mas um pou-
co para NE. ou para NW., v;ariaç,fí.o que os pilotos do 
sec . 16 frizavam, dizendo que a agulha nordesteia ou 
noroesteia. 1Supunham os mareantes que havia um me-
ridiano, onide o a;ngulo foDmado pela direcção· da agu-
lha com a linha lllorte-·sul do globo era de zero gráo, e 
que esse me:ridkmo pwssava por Tenerife . Ora, com-
mettiarrn o erro de suppor que as linhas isogonicas, 
isto é, a:quellas em que é idenüca a declinação da agu-
lha, coincidiam com os meridianos e por essa •supposi-
ção se queriam guiar para maTcarr as longitudes, e por 
isso durante muito tempo o meridiano da:s Canarias 
serviu de ponto de partida para a demarcação das lon-
gitudes. Até o sec . 17, se não sabia que as linhas iso-
-gonica:s mudam de posição, que todos os ·calculos de 
longitudes ba;seaidos nesta 1supposição erronea eram 
por conseguinte incxructos. M;rus, antes de Magalhães, 
nem mesmo esse ;processo er.roneo se empregava ( 4) . 

·Dahi, uma série de linhais foram traç,adas para 
representar o combinaido de Tordesilhas. 

·Em 1495, opinou Jayme Ferrer deverem ser as . 
370 leguas contrudas a partir da ifüa mais cenwal do 
grupo cabo-verdeano, que é a ilha do Fogo, a 15º lat. N. 
e a 24º25' long. W. de Gr. 

( 4) :ANiDRADE CORVO, Roteilro de D. J oão de Castro. 
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Ferrer attribue quatro 'Comprimentos diversos á 
legua; Hiarrisse (eminente autorid3Jde na 'ftlateria) , 
após exame minucioso de todos esses va.lQ;res, diz que 
se deve aceitar a d-0 gráo do ,equador ,conter 21 1. 875, 
tendo a esphera por elle i:magina:da o meridiano de 
48 :542. 050 ms. empregando-'se a ·nossa a.dual uni,da:de 
de eomp:rimento. 

Assim, a linha de demarcação passaria na esphe-
ra que elle imagina na longitude de 42º25'W. de Gr., 
emquanto que na esphem que 'hoje aceitamos, isto é, 
n~quella eujo meridiano é 40. 000. 000 de ms., passaria 
a 45º37'W .. de Gr. Este ultimo meridiano -corta a costa 
sepentrionai do Brasil entre 31S banias de M.aracasumé 
e ·Pira:cauá, 85 milhas a W. da entraida do golphão do 
Maranhão e 120 milhas a E. ido rio Pará; ·e, no sul, a 
cetc.a ·~e 150 milhas a W. do Rio de Janeiro e cerca de 
25 milhas a E. de 'Santos . Como se vê, o Brasil fi.caria 
insiginific.amte compairado com quasi 8.500.000 km2. de 
hoje . 

Nos mappas até os nossos dias ·coru;ervados, a pri-
meiira vez que apparece a linha de dema:rcação é no 
chamado Mappa Cantino ( 1502) , de origem portugue-
za, que faz pa:.ssar a linha na esphera actu:al a cerca de 
42º 30' W. de Gr. 

Em 1'518, Enciso, o notavel autor da "Suma de 
Geogq.phia", -concebendo a esphera terrestre ,com :me-
ridiano de 36.915.840 ms. e contendo o grau equatorial 
18 1., 0498, fez passar a linha de üemarcação a 4 7º24' 
W. de Gr., equi'Valente em nossa esphera a 45º38' W. 
de Gr. Este ultimo meridiano corta a bahia de Mara-
ca:sumé, cerca de 35 milhas a E . da entraida do :rio 
Pará e eerca de 180 milhras a W, do golphão do Ma-
ranhãq. 

Em 15.24, os peritos da "Junta de \Badajoz", es-
crevendo, . na phrase expressiva de Harrisse, o 2º Capi-
tulo da Historia Diplomatka da Amerka (as nego-
ciaçõeB) ·o·ccasionadas pela grande viagem de Maga-
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.Ihães), estabeleceram 'I1a esphera que c-onceberam com 
o meridfano de 38. 759. 728 ms., va1'endo o grau eqna-
toriaJ a 17 112 legu:a;s, a linha de Tordesilhas camo sen-
do a do meridiano de 47º17' vV. de Gr., o que ·corres-
ponde na nossa e:sphera a 46º36' W. de Gr . Este ultimo 
meridiano corta, ao Norte, a bahia de Priatinga, afas-
fa.da 80 a 90 milhas E .. da embocadura do rio Pará, a 
cerca de 160 milhas a W. da entrada do "rio Marafíon''. 

Diogo Ribeiro ( 1529) ·e os hydTographos de Se-
vilha fizeram P'assa:r a linha além da foz oriental do 
Amazonas ( 49º 45' W. de Gr.) e Alonso de Chaves, se-
gundo os informes de Oviedo (1545) localizou-a a 45º 
17' W. de Gr., a este da:s bo•cca:s do Amazonas. 

:V~rnlhagen diz que o grau equatorial do Endso 
tinha tambem 16 213 leguas (quando as actuaes leg11as 
marítimas contam-se 20 por grau) e assim passava a 
linha pela ilha de :M:arajó, sendo o rio "Mara:õon", a 
que se Tefere a ".Suma" o Rio-'Pr31rá e não o golphão 
do Maranhão ou bahia de S. MaTcos, o que Harrisse 
contesta . 

.Como •se vê, a:ccolldaviam todos ·em que a linha di-
visoria ficava a leste, pelo menos, da vevdaieira foz do 
Amazonas; porém, a insufficieucia dos conhecimentos 
cosmographicos impedia :imd,icarem ·com precisão e au-
toridade por onde atravessava eHa o continente da 
America do Sul. 

A ciTc.umna:vegação de Magalhães, collocando a:s 
duas -nações ibericas face a face 1J11.os antipodas, deu 
nova importa:nc:ia á 1questão do mm'idiano, p0'rquamto 
sustentou a Espanha que iaJS Molucas ou ilhas das Es-
pecrru;ias, oc.cupaidas pelos portuguezes, estavam den-
tro do hemispiherio espanhol . ApÓ's longa discussão, 
conseguiram com a ·capitulação de Saragoça, em 22 de 
Abril de 1529, resolver .a questão, pagando Portugal 
a Espanha 350.000 ducados, preço pedido pelas Molu-
cas e transfeTii11do-se a linha de demallcação na Ocea-
nia :para 17º a E . dessas ilhas, ou sejam 297 leguas, das 
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des de 17 Yz ao grau no equador . O novo limi'i;e no 
Oriente ficou passando pelas ilhas de Vela.S, hoje_ l\Ia-
ri'anas ou Ladrones) na Polynesia. 

Se mais farde verifkass·em a não existencia de 
taes direitos, a Espa:nha restituiria a somma recebida. 
No hemi.spherio americano nac1a :se decidiu. Entremen-
tes, •Convém dizer, ·conforme recorda Ha1r:risse (15), que 
se o circulo iniciado em Saragoça tivesse sido logica-
mente 1continuado e fechado, o meridiano incidiria 1no 
mar alto, 13 milhais a E . do cabo Branco, assim vir-
tualmente exduindo Portugal do continente sul-ame-
ricano. 

Em ·compensação, porém, se a linde passasse, 
como pretendiam os es1)anhoes ·no sec . 16, entre Java 

1 e 1Sumatra, quasi toda a America Meridional (grande 
parte da Patagonia e elas provindas do Prata, T.u-
cuman e Paragnay) estaria dentro do 180º de long. at-
triquidos a Portugal. 

A Espanha e Portugal ficaram, entretanto, neste 
ponto, ex:acta:mente, onde estavam em 1494. No· he-
1JIJ.ispherio austral-asiako, a JDispanh.a ·poucos •annos 
após Saragoça, violaindo o que alli e em Tordesilhas 
fôra combinado, occupou ~. FelipJlinaiS que estavam, 
como a:s Molucas, denfa·o da demareaçã;0 portugueza. 

E' fora da linha de T,or.desilhas que se vae fazer a 
formidavel ·expansão portugueza na nossa Patria . 

33 . Foi no decursb do domínio espanhol ( 1580-
1640) que começou o al:arga;memto das fro·nteÍl'füS' do 
B1•flsil, ainda então indefi.nida,.s, visto não se saber ao 
certo ·qual a verdadeira posição \(lo meridiano de To:rde-
silhas . ' 

Reunidas as duas ·corôas ibericais sob o mesmo sce-
ptro, para Portugal o grande problema ficou sendo a 
posse exclusiva do Amazoo:as, disputado pelos france-

(.5) HENIRY HARRISSE, The D iplomatic Hist<Yry of A11ierica, I ts fi1·st 
Chapter . Londr.cs (1897); pa:g, 140. 
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zes, hoUandezes e inglezes . Expulsos os primeiros do 
Maranhão, fundada a ó dade do ·P31rá ·co:m Castello 
Br.anco, Felippe IV de E-spanha e III de Portugal am-
pliou o dooninio portuguez nessrus paragens, creand-0, 
a lém .da capitania de Cametá, limitada a W. pelo Xingú 
e concedida a FeHciaino Coelho de Carvalho, a do cabo 
d o Norte, concedida a Bento Maciel Parente, e limi-
tada a W . pelo rio P.arú e ao N. pelo Oyapoc ou Vicente 
Pinzon, reconhec1do, llllais tarde, pelo tratado de 
Utrecht ( 1715) como limite a Guyana Franceza e o 
Brasil. 

Em 1639, !,'.,ech·o Teixeira;.... após ter subido o Ama-
zonas, transpondo a :a:ctual fronteira do Brasil e p er -
correndo o N.apo até a ·confl.uencia elo Coca .e do Paya-
mino, ·chegando a ·cwca de 150 kms. de Quito, tomou 
posse, ·em ·nome do rei de Portugal, de va:sta região 
runazo·nica, levando, _ assim, o limite occ:Ldental de Por-
tugal, ao N. do Rio-Mar . 

Data de 1693 o posto de Arrp,car (depois Carvoei-
ro), isobre o rio Negro, quasi defronte da 1confl uencia 
do rio Branco, e de pouco mais tarde a exploraç;ão 
pelas "tropas de resgate" do alto E-ssequibo ou Sipó. 

E' de 19 de Março de 1639 a Carta Régia que, em 
vista de concorrerem á cathechese mis-sianarios de diver-
sas ordens religiosas, delimita a jurisdicção territorial 
de cada uma ,fü,,llas, -concedendo l!~S .;resuitas a_margem 
meridional do Amazonas, ~os Fra:nciscanol?_ ·as terras 
do cabo do Norte até ao rio Urubú e ao-s Carmelitas - -o rio Negro. 

No Sul, o movimento foi mui lento, acompanhan-
do os portuguezes o littoral do P.araná e d e Santa Ca-
tharina. :Só em 1684 é que os paulistas fundaram 
Laguna .· -

Do lado de W., -0s PUJulistas com as "entradas" e 
"bandeiras", á ·cata de inclios, e, mais tarde, á p.rocura 
de metaes preciosos, já iniciavam a penetração no in-
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terior do paiz, o ique os levaria a triplicar a área con-
cedida pelia prdmiti'Va lirnha de demarcação . • 

,.i§:m. 16Ji'.[,....'.as portuguezes fundaram o porto, militar 
dos Prazeres, junto á serra de Maraciajú, na "estrada 
do I O'uatemY.:" . 

---º-~ --.#.~ 
Em 1640 os portuguezes já extendiam •sua influen-

cia 'ªº "far-west" brasHeiiro e ao trecho do Paraná en-
tre o Paranapanema e o Iguaissú. Eram regiões repu-
ta:das suas pelos portuguezes que traçavam o meri-
diano de Tordesilhas pela foz do Prata ou pelo golpho 
de São Mathias, na Patagonia. O Rei de Portugal ou-
torgou mesmo uma capitania, balisando-a pelo estuario 
platino ( 6) . 

O tratado de.J&.68,:.:_entre Portugal e Espanha, san-
ccionando a revolução de 1640, nada deliberou sobre li-
mites. O .art. 2º determinou a mutua restituição de pra-
ç,as cdnqu:üsta:daS' "dur.amdo a guerra", devendo ficar 
os doiis Reinos :eom os limites e confrontações que ti-
nharrn antes da mesma. 

·E;m 1679, a Corôa de Portug.al'mandou D. Manoel 
Lobo-·funuaí' na margem esqueT<da do Prata, inoccupa-

' da pelos espanhoes, uma fortaleza, •Sita a dez leguas de 
Buenqs Aires, e qu\ teve a denominaç,ão de D.o~ 
Sacra1,nento.. · \ 

Ainda em 1680, a fortaleza foi tomada pelos es-
pa:nhoes de Buenos Aires pelos gu.aranys das Missões 
jesuitkas do Paraná e d@ Uiruguay, mas restituída, 
logo em seguida, pelo tratado de 7 de Maio de 1681, até 
que rse conseguisse determinar a linha de Tordesilhas. 
Ainda desta vez, o debate 1sob e o alcance da linha de 
1494 não deu, poT1ém, resultado. Até 1705, na·da per-
turbou o posto avançado, mas ditra:.ite a guerra da 
Succer~são de Espa:nha, tendo PÓ~uga\tomado o par-
tido qo A:Iichiduque Oarlo·s 1contra as pretenções do 
Duque d'Anjou, neto de Luiz XIV, os espanhoes sitia-
---'-· \ 

(•6) .e u>ISTRANO DE ABRfilU, Ca,pitu~os de Historia, Colcmi<Ll, !Rio 
(.1907); rpag. 179. 
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ram e afacar.BJm a Colonia. Em 1706, evacuada pelos 
portugue21es, por o:r:dem de Pedro II, que não tinha ele-
,men tos paJ:ra .soc·core-la, cahia a Colonia em mãos dos 
Bspanhoes que a :retiveram até que o tratado de Ut:recht 
a :restituiu a Portugal, sob a condição unka do rei de 
Espanha poder offerecer, dentro de anno e meio, um 
equiva1ente ·que o de Portugal aceitaria ou não, pelo 
Territorio e Colonia . 

Duv1da'S swrgiram ·sobre o ique <Se devia entender 
pelo Tie:r:rito:rio e Colonia . 'Tüda a margem esquerda do 
Prata, p:rentende:ra:m os portuguezes; mas os espanhoes 
sustentaram ser apenas o espaço akançado por um ca-
nhão da fortaleza do 1Sac:ramento; cousa analoga, já vi-
mos, ainda hoje ·se debate sobre os mares te:rritoriaes. 

Venceram os espanhoes, que se estabeleceram na 
.enseada de Montevidéo, onde Zabala, governador de 
Buenos Aires, lançou os fundamentos da ddade que se 
tornou o maior centro platino após a ·capital argen-
tina. De 1735 a 1736, ·o suc·cesosr de Zabala pretendeu 
apossar-se da Colonia que resistiu heroicamente a um 
sitio fortíssimo, sob o commando do governador An-
tonio Pedro de V1a:sconcellos. Era a Colonia mui pros-
pera, já .devido ao contrabando que se praticava em 
larga es·cala, já devido aos grandes lucros que se obti-
nha ·com os •Seus principaes productos: carne secca, 
courama e trigo. 

Neste interirrn, por or.derrn de Gomes F1,eire de An-
drade, ü brig.adei:ro José da Silva Paes oc·cupou mili-
tarmente (J~ de [_evereir~fl37.22 a b.arra do RiQ 
Grande e estabel·eceu os postos fortificados de Tahim, 
Chuy e ·S. Miguel, povoados, a principio, quasi que ex-
clusivamente por ilhéos (açorianos e filhos de Madei-
ra). Os novos estabelecimentos tornaram-se o élo da 
Colonia do Sacramento com a villa de Laguna, isto é, 
"a guarda avançada, a ligação ·entre a 'costa oriental e 
as aguas platinas" . 
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34 . Pelos meia:dos do sec . XVIII, o Brasil at-
tingiu ao maximo ide •Sua expansão territoritt:l, defi-
nindo, de certo modo, a sua lin.ha de frornteiras, co·nso-
lkl.UJda pela diplomacia. 

A linha de T1ordesilhas já era uma ·categoria his-
torica. A expansão, obra id:as entradas e bamdeiras, dos 
Pauli-stas e mission.arios, emmoltdurára o Brasil, ·exten-
dendo-o ao 1Sul até a margem septentrional do Prata, a 
Oeste até o Piar.aiguay, o Guaporé e o Javary, e ao· N . 
até o alto rio Negro e alto rio Branco. 

A hisfaria d esta prodigiosa expans&,o, que está 
ainda a fazer-se, apezar dos ·valiõsos estudos de uma 
meia <luzia de in·signes :Sabedores, d eimonstra á eviden-
cia o •que de verdade ·ha no ·conceito de Ritter de que 
a historia não se avisinha, inclue na natureza. 

iEffocti<va:mente, poder-'Se-ia escrever, e seria obra 
de gig;~ante, a h:i!storia da colonisação e da expa:nsão 
do Brasil, encarando-a :sob o ponto ·de vista da influen-
cia exercida pelos grandes factos da geographia phy-
sica. 

Por exemplo, o Tieté, o Piarahyba do Sul) o São 
Feandsco e o Amazonas, entr·e dezenas de outros rios, 
repre~entam papel proem~nente no ·deva:ssamento do 
nosso sertão. O S. Fra:Q.cis·co, já o ,füs e o illustre . pro-
fessor João Ribeiro (7), foi o ugrande caminho da ci-
viZisação brasileira". N s sua cabeceiras passaram 
_grantqes ·bandeiras, e ·dahi .se expandiu o impruls-o das 
rninas,· .foi do seu .curso médio e inferior que se expan-
diu o ~mpulso da criação, os dois maximO:s 'factores do 
povo::i-mento. 

O estudo dos rios do Norte e do Sul demonstra 
por r~ue coube a S. Paulo ó papel preponderante na 
historia ·da formação territorial do Brasil, torna11L1 0 

synonimos "paulistas" e "bandeiirantes". 
1'{o Norte, os rios desembocam em estuarios que 

só d~o aecesso para o interior até as pririleiras cachoei-
(7) J'OÃO RIBEIRO, H'ist, do Brasil; 3• ed.; Rio (1909)' 
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ras. Desse ponto em· deante, as successivas quédas quasi 
que impossibilitam 1penetrar nos sertões galgando ou 
vencendo as correntes fluviaes. O Amazonas é uma ex-
cepção; mas nos outro·s :rios menos favorecidos o povoa-
mento fez-s·e ao longo 'das margens l)OÍ' via terrestre. 

No Sul deu-·se o contrario : o homem do littoral 
como ·que do a1to das mcm.tanha:s dominou o sertão, 
paTa onde :segue pelos "caminhos que andam", pelos 
grandes ·Caudaes . Aqui, a.inda que tenha ·que vencer ca-
tara:tas e saltos, o conquistador, wm Paes Leme ou um 
Anhanguera, não interrompe ·de todo a caminhada flu-
vial. 

Depois, ás catingas estereis, atormentadas pelas 
seccas ·e que só o gado ponde vencer, no Norte, succe-
dem, no ,Sul, os ex.tensos ·campos gra:mmad-0s, permit-
tindo evitar ias mattas com grandes extensões. 

Os .acc'identes geo'graphicos actuaram, tarmbem, 
ond·e -ha ausencia <la:s malttas favorecendo a criação de 
gado; a1i, na Amazonia, com a falta de campos tornam-
do o peixe base da .alimentação; além, na proximidade 
das cachoeira:s formando nucleos de povoação, a ·contar 
do ponto de partida, 1como Crato, Santarém, Penedo, 
Cachoeira (quantas?), Itú, etc. Foi a estructura mas-
siça do nosso 1ittoral que estorvou o desenvolvimento 
da marinha ( 8) . 

iO prof. Capistrano ·de Abreu •condensa assim a 
área pei~corrida pelas expedições do .sec. XVIII: "Os 
bandeirantes, deixando o Tieté, alcançaram o Par:ahyb?. 
do Sul pela garganta de .S. Miguel, desceram-na até 
Guayapacaré, a:ctual Lorena, e {lali pa·ssaram a Manti-
queira, approxima<lamente por onde hoje a transpõe a 
E. ide F . Minas e Rio. Viajando em rumo d e Jundiahy 
e lVIogy, deixai·am á esquel'da o ·salto de Urupungá, che-
garam pelo ·Pai·naihyba a Goyaz . De Sorocaba, irnrtia 
a linha ele penetração que levava ao trecho supel'ior 

(8) ·CAPISTRANO DE ABREU in S.ELLI~, GeogrCDphia Physica, Rio 
{11889) . 
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dos affluentes Ol'ientaes do Paraná e do Uruguay. 
Pelos rios que desembocam entre os sa1tos ide 1Jrubu-
.pungá •e Guayiriá, tra111sferiram-se da bacia do Paranú 
para a do Par.aguay, chegaram a .Ouyabá e a J\ifatto 
Grosso. Com o tempo, a linha do Parahyba ljgou o 
planalto do Paraná ao do S. Frnncis·co e do Pai'nahybn, 
os de Goy.az e :M:atto Grosso ligaram o planalto am~ 
zonico ao rio-Mar pelo 1\fadeira, pelo T.apajoz e pL·Jo· 
T.ocanrtins". 

·Foi enorme o rush, exclama o prof . Baisilio de ::\f ;1-
galhães. ( 9) O ·Conselho Ultra:mariino, justamelii"e alar-
mado, pediu providencias ao soberano para que este pu-
zesse pa1'aldeiro á emigração que em consequencia dos 
descobrbn·entos de ouro e diamantes, cada vez se fazia 
mais · intensa para o nosso sertão. A fama das riquezas 

1 

convidava os reimóes a ·se imssarem para o Brasil a pro-
cura-las . "Por este modo, escreveu-se no tempo, se ·des-
povoará o Reino, •e em poucos annos virá a ter o Brasil 
tantos vassallos brancos como tem o mesmo Reino". 

O espantoso movimento de irradiação dos portu-
guezes µa America do Sul .creou um novo estado de 
cousas. Exigiu que as ·duas metropoles ibericas en-
tabolas!ii·em um .accôrdo regulando as linhas limitro-
phes de sua;s respectiv:as, possessões . Ats im, surgiu o 
TRATADP DE MADRID (13 de Janeiro de 175.0) que, pode-
se affiqnar, ·consignara no ·. eu todo e com }Joucas diffe. 
renças, a configwração cwtual do B1·asii. 

35. A Hnha de limites ·estabelecida em 1\Iadr .. l 
foi a qµe ·se •segue . 

Partindo de Oa:stilhos Grandes~ ia a linha á!:> nas-
centes do Ibicuhy e acompanhava este rio, o Vrn.guay, 
o 1Pepiri üU Pequiry, o Santo Antonio (affluu1te lto 
Igua:ssµ), o Iguassú, o Paraná .e o IgUTey f\U• ás mui-
centes na ·Chapada de Amamb:ay. ·Seguia dahi. pelo rio 

( 9) BAZILIO l!lB [\/[AGA.UHÃES, ElX)JO·nsão GeograJJhiOa iLo Brasil 'arté 
fins do eo. ){;VIII. iRio, 1915. 
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.•J1~1is proximo até a foz, acompanhava o Parag·rny até 
a boca do Jaurú e ,em linha rrecta ia demwndar a con-
fl uencia do Savaré com o Guaporé (10). Acompanhava 
o Guaporé até a ,confluencia com o Mamoré no Ma-
deira. Descendo ü :Madeira, do ponto médio entre 
aquella confluencia e ia, foz no AmazO'Ilas, a linha segui-
da .até o J:avaTy e por elle até sua embocadura no Ama-
zonas e ~ seguida pelo Amazonas até o J apurá, su-
bindo este para o norte até :as cabeceiT:as; e ·depois pro-
t uraria o clivortiimi aquarirni entr·e o Orinoco e o Ama-
zonas . 

Estabelecendo essas frO'nteiTa:s, confessaram Por-
tugal e Espanha a violação do meridiano de Tordesi-
lha·s ·que decidiram :abolirr, já ·porque se não declarou de 
qual das ilhas de Cabo Verde 'Se havia de começar a 
conta de 370 leguas; já porque havia difficulclade de 
assignallar n:a costa da Ameriic.a Merildional os idois 
pontos ao Sul e ao NoTte, donde havia de principiar a 
linha; já, finalmente, pela impossibilidade de estabele-
cer ·com certeza pelo meio do continente uma linha me-
ridiana . 

Pelo Tratado, cedeu Portugal a Colonia do Sacra-
mento e a margem esquerda do Amazona1s a W. da boc-
ca mais ocêicl'ental do Japurá, renunciando :aos seus di-
reitos sobre as FPlipinas e desistindo da restituição 
dos 350.000 ducados indevidamente pagos a Carlos Vr 
em virtude do accoTdo de Saragoça. A Espanha ficou 
com a navegação exclusiva do Prata, ·cedeu, em troca 
ela Colonia do Sacramento, o territorio da margem es-
q ueDcla do Uruguay ao norte do Ibicuhy, e rrewnheceu 
todas a·s posses portuguezas na America. 

Os acódentes da Nature21a passaram a ser de pre-
ferencia adoptaclos ·como limites e, salvas mutua 
concessões inspiraidas por .conveniencias communs 
para a linde ficar menos sujeita a conrtroV'ersia, ficou 

(10) N a r cdacção dclin'itiva do t r atado r csalvou-se o dire'ito d e 
m<V'l.Lfõcar este trech'O da .fronteira . 
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.cada 1parte ·com o que possuía na occasião. Foi a ad-
opção <lo itU-possicletis. 

A navegação dos rios linid:eiros ficou sendo com-
mum quando ·cada uma das partes contractantes tives-
se estahele'Cimentos ribeirin;Jios; se pertencessem ao 
mesmo Estado .ambas as margeins, só eHe poderia n.ave-
g'aT pelo ca~nal . 

O Tratado de Madrid teve como negocia<lo:i.'es o 
Mestre de Gampo General Tihomaz <la .Silva TeUes, Vis-
conde da .Villa Nova de Cerveiras ·e Embaixador Extra-
or<linario de Portugal em Madrid, e por parte da Es-
panha o Ministro de Estado D. Joseph Carvajal y Lan-
castre . Seu inspirador foi, porém, Alexandre de Gus-
mão, irmão de - Bartholomeu de Gusmão, nascido em 
Santos em 1:695, e um dos maiores diplomatas <lo seu 
seculo : foi Ministro do Conselho Ultramarino, Minis-
tro de Portugal em Roma, e era SecTeta;rio particular 
de D. João V, por occasião da assignatura do Tratado, 
quando lhe foi offerecido pelo Papa o titulo de Prín-
cipe que recusou. 

Sout:p.ey elogia sem r·ebuços a linguagem e o tom 
geral do Tratado que, diz, dão testemu;nho da since-
ridade e boas intençõeS dt\s durus Côrtes; demonstram 
que, na verdade, os dois :so·qerano . contTactantes, Dom 
João V e Fernando IV, fora: muito além de seu tem-
po. O ar1. 21 reza : "1Sendo a guerra occa:sião principal 
elos .abusps e motivos de se alterarem as regra.'3 mais 
bem ·Con erfadas, !querem Suas Majestades Fidelíssima 
e 'Catholica, que, se (o que Deus não permitta) se che-
gasse a l'omp·er entre ·as duas Óorôas, se ma.ntenharn 
com paz os vas·sallos de ambas estabelecidos em toda a 
America Meridional, vivendo un e outros como se não 
houvera tal guerra entre os Soberanos, se.ip fazer-se a 
menor hostilidade, nem por 1si sós nem juntos com os 
seus Alliados. E os motores e cabos .de qualquer inva-
são, por leve que seja, serão castigados com pena de 
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morte irremissivel; ·e 1qualquer preza que fizerem, será 
restituida de boa fé e inteiramente." 

IEm marcos divisorios es·creveu-se "Justitüi et Pax 
oscitlatcie swit". 

- Ironia d:as pal•avras ! A expa:nsão portugueza ainda 
perdur.a:ria. Mas, mesmo sem ella, uma d eterminação 
do Tratado o invalid.aria : a troca da Colonia do Sacra-
mento pelas :Jíissões ·da margem esquerda do Uruguay, 
com a imposição aos habitantes destas de entregarem as 
terras, d eixando tudo quanto tinham, desencadeou uma 
das gueuas mais fanest.a:s da ·noss-a hist oria. 

Duas commissões mixtas foram nomeaicl.as para de-
marcar as fronteiras : uma para. o Norte (Amazonas) 
e outra para o Sul (Prata) . 

A commissão do Amazo·nas não poude ·siquer ini-
ciar seus t rabalhos em ·consequencia do d esencontro do 
commissario po~tuguez, Francisco Xavier ele Mendonça 
Furtado, irmão ·do :Marquez d e Pombal e governador 
do Pará, substituído ·em 17-58 por D. Antonio Rolim 
de Moura, governador de :Matto Grosso, e mais tarde 
vice-rei ·do Brasil e ·Conde d e Azambuja ·com o com-
missario hespanhol, D . José d e lturriaga. A esta ·com-
missão cabia solver tres questões: a do rio Negro, a do 
Japurá e a ·do Macleira e Javary . 

A' commissão do Sul ·cabia demarcar -a fronteira 
que se extenclia desde Ca.stilhos Grandes até ao Jaurú. 
O trecho coinprehendido entre o Jaurú e o Ibicuhy, 
no Urug11ay, era o mais difficil d e ser demarcado, pois 
consistia elle em remover os Sete-Povos cfas Missões 
J esuiticas ·do Uruguay, pois que o territo:rio das mes-
mas deveria passar par:a .Portugal. 

Os 'dois Esta.dos, para cumprirem o tr.atado, a.p-
pellaram para o geral dos J ·esuitas, afim de que obti-
vesse dos ·Subordinados obediencia á dausula do mesmo. 
Da parte dos J esuitas não houve resistencia, ipelo me-
nos procva.da; mas houve um levante dos indios da.s Mis-
sões •que não queriam abandonar a terra, em que se 
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tinham estabelecido desde 1687. ·Em prindpios de 1756, 
,foram, 1fiualmeru.te, dootruti..clas as iM'issõ~s; em_ 17·61 
annuUou-·se o tratado que as cedia ·e ficaram eni po:a:er 
elos espanhóes, até 1801, 1quando José Borges do Canto 
incorpoTou-as ao domínio portuguez. 

36. Durante todo o 1sec. XVIII, o curso in'teiro 
do r1o Branco e s·eus principa:es affluentes foi reconhe-
cido pelos missionario:S e pelas numerosas tropas de 
resgate. 1Só no período de 164•2 .a 1'75'7, vinte e quatro 
padres, sendo clezeseis jesuítas e oirto de outras commu-
niclade·s religiosas, ·erncontrar::rm o mm'tyrio nas mãos 
dos índios selvagens. ( 11) 

·Em 1740, 1JVfanue1 da Silva Rosa vai até o Tacatú) 
o :Mahú, o P irára, descendo o Rupünani e o Essequibo. 

1;N'o tempo de Mendonça Furtado, a Carta Régia 
de 3 de Março .ele 1755 estabe1'eceu a ·Capitani:a ·de São 
José elo Rio-Negro, cuja crupital foi .Mari>uá (hoje Bar-
cellos) ·e; que comprehendia o adudl Estado .cto Ama-
zonas . .qs portuguezes, explorando a bacia do Tio Bran-
co, fundaram na confluencia destie com o ·T;a;catú o ·cele-
br.e forte de .S. Joaquim, que represemtr- i}apel saliente 
na historia da penetração do se1'tão guianense, visto 
ser o po~.to que duranté cl~C(·aclas é décadas ~o'minou toda 
a bacia do Alto R.io Brnn\;o ou U rarkoe~a e ·de seus 
affluentes, emfim, ioda a .e; tensa região en que corre 
a divisoria entre as aguas d~ l;iaci~ do Ama~onas e as 
do Essequibo ·e Orinoco. 

' 1 

A penetração pelo intfrior de i.Matto Grosso in-
tensifica-se; os Pau] istas vão até 1 ~ws\ estabelecimentos 
elo P·erú. E' de 1 US a instaHtlção ·rua Capitania das 
"Mina:s de Cuyabá e M1atto Gros\~o"\;, a ' séde relo· gover 
no foi Yilla Bella, hoje a decil'epita ' dcklde de :Matto 

· Grosso . ' \ 
Funda-se no Paraguay o . presidi o de N\ova Coim-

' 
(11) lRro BRA~.oo, QitJ.eBti.on elas limites entre le BréB·ib\ et la Guyane 

Brita'/1/nique (18917); pag. 45. ~ 
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bra ( 1775) . No Guaporé ergue-se o forte do Príncipe 
ela Beira (1776). Luiz de Albuquerque funda Corumbá 
( 1778) e Ca!etano Prnto, na :margem direita do 'Miran · 
da., affluente do Mondego, em 1797, o porto de Miiranda. 

-Com Mello . Palheta ( 1723) , enviado por Wfaia da 
Gama, governador do lPai·á, o :iYü.udeira -é percorrido e 
alcançada ·Santa ·Cruz de los Cajubabas: era o primeir'o 
que <Cresbravav.a essa grande .a:rteiria fluvial, depois es-
trada for<;:x'Uda a todas as viagens entre as planuras bo-
livianas •e aJS plank~es do Amazonas . 

Em 17 42, o portuguez l\'fan uel Felix de Lima atra · 
vessa o ·Ba>raré, o Guapor:é e o Madeira e vae até o Pará. 

37 . Mas volvamos aos tTata:dos de limites entre 
as duas po•ssessões iberic:a,s da .Sul-America . Em 1761, 
regendo o throno de Portugal D. Jos'é I e o de 
Espamiha Oarlos III, o Triafado üe l\lfa,drid foi annulado 
pelo de PARDO) .assignado· a 12 de Fevereiro de 1761) 
dispondo que voltariam a ·vigorar todos os actos reg11-
ladores de fronteitra:s a principiar pelo de Tordesilhas. 

A guerl'la da Inglaterra ·contra os Bourbons, a que 
adheriu Portug.al, repercutiu na America Meridional, 
apoder.ando-•se o Gener,al D. 1P1eclro de Cevallo1s1 gover-
nador das Proviill.cias do .Prata, da CoJonia do Sa<:ra-
mento (17·62) e invadindo o territorio do Rio Grande 
do .Sul, o-c.cupando :as duas margens do canal desite 
nome, entre a laigôa dos Patos e a lagôa "Mirim (1763). 

O tratado de Paris (10 de Fevereiro de 1763) man-
dou 'Voltarem ais ·cousas .ao estado ·anterior á guerra, o 
rrue, aliás, 1não :se •Cumpriu, porqua:nto ·Cevallos ·SÓ res-
tituiu a Colon1a do Sacramento, conservando as ilha.s 
de Martin Garcia e Dos Hermanos e deixando aos por-
tuguezes do Rio Grande apenas as fortalez.a;s do Rio 
Par.do e as cercanias de Viamão. Em 1773, Vertiz y 
Sakedo, novo governador espanhol, atacou o Rio Pardo 
com inslrnces·so; desde 1767, o·s ·portuguezes tinham re-
tomado a margem esq uerda do Rio (}rancle do Sul. 
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Em lYfarço de 1776, ,cahe em mãos portuguezas a 
villa ,de S. Pedro e ,sua quéda reboou na Espanha. com 
tal estrondo que Carlos III, indignado, enviou 'Contra o 
Brasil U'ma grrund-e expedição, comm.a:nd.ada por Ceval-
los que conquistou a ilha de -Santa Catharina e a praça 
da Colonia, demoliu a fortaleza, obsfa·uiu-lhe o porto e 
coagiu as familias a emigrar, uma:s pa:ra o Brasil, ou-
tras para Buenos Aires, onde distribuíram-se ·pelo cami-
nho ido P erú ( 1777) . 

Fa.llecia D. José I ·em Portugal, subindo ao throno 
D . Maria I e com ella v-eiu, a 1 ·de Outubro üe 1777, o 
'l'RA'l'ADO PRELDIINAR DE SANTO ILDEFONSO) negociado 
pelo ·Embaixador de Po1'tugal Souza CoutinhQ e o :i\li-
nistro de Estado ·Conde de ·Floriclablanca por parte da 
Espan;iia. 

O novo T.ratado modificou o antigo traç.ado da 
fronteii·a meridional desde a costa do mar até a foz do 
Pepiry-Guaçú, estabelecendo que a nova linha diviso-
ria, depois de alcançar, partindo do Atlantico, ·as cabe-
ceiras ,dos rios que correm para o Rio Grande e Jacuhy, 
sc-guiria por ella., passando por cima elas elos rios Ara-
ricá, affluente do Jacuhy e das elo Piratini e Ybimini, 
affluentes do Uruguay, }Jroseguinclo até fil margem es-
querda deste rio em frente ú foz do Pepiry;-Guassú. 

Portugal perdeu territorios no Rio Grande elo Sul, 
mais ta1~cle reincorporados ao Bra. il pela ·campanha ele 
Manuel Mai·ques de Souz·a q traç u bravamente a 
fronteira do Jaguarão ·e <lo ,Chuy, no ·esmo anno em 
,que desertores e aventureiros, 1commanclados por San-
tos Pedroso 'e Borges do 1Canto conquistavam para Por-

' tugal as ,Sete 'Missões e toda a IJ)arte occiclental do Rio 
Grand·e do Sul ao norte do Quarahi'm. 

O Tratado estipulou a neutralkla:de da lagôa Mi-
rim e da Mangueira, assim 'cO'mo .a do terreno que as 
separa ou que está situado entre ellas e o mar . 

O Tratado de Santo Ildefonso, "capcioso e leoni-
no", era urp. tratado vreliininar) conforme se lê m seu 
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pre-ambulo onde se ·diz que "servirá ·ele bas·e e funda-
mento ao clefir1;it,ivo de limites que se ih.a de extender a 
seu tempo ,com a individuação, exacção e noticias neces-
sarias". 

A' simifüança do tratado de Bcidajoz que, iassigna-
do aos 6 de Junho d e 1801, fez do ATagu:a:ry o limite 
septentrional do Brasil 1com .a: Guy:ana Franceza, do 
de j_J1focl1r-iJd, de 29 d e Setembr.o do mesmo anno que o fi-
xou no Carapanatuba e do ele A.11iiens, de 27 de Março 
de 1802 que nov·amente o tr01uxe para o Araguary -
o. tratado de .Santo Ildefonso ,caducou porque jani·ais 
teve ·cumprimento. 

Todos aquelles tratados luso-francezes caducaram 
com o de Fontainebleau, qué pretenicleu Tiscar Portugal 
do mappa da Europa. O ele Santo Ildefonso, desrespei-
ta:do, annullou-se ·com as conquistas de José Borges do 
Canto e com outras expedições portuguezas que ·con-
tinuaram ia di1atar as rnia·s da Anrnrica Portugueza. 
Além disso, ·não se fez o tratado definitivo. 

Verdade é que for.a:m ,creaclas quatro "divisões" ou 
commissões encarregadas da demarcação das frontei-
ras: trabalharia uma do Chuy ao Iguaçú, a segunda do 
Igurei ao Jaurú, a t er ceira do Jaurú ao JapuTá e a ul-
tima do Japurá .ao rio N'egro . Muito dis·cutiram e pouco 
cleciclir1am, mas as ·excursões geogTaphicas que fizeram 
e .as explorações que levaram a termo immortalizar:am 
o 'frataclo .ele Santo Ildefoil'so, reputalclo sempre })elo 
Brasil prejudicial aos seus interesses, de tal ·sorte que 
sempT'e o repelliu nas negociações ,com todas as repu-
blicas da Ameri·ca 'Esparnhola. 

!Entre os demarcadores espanhóes, .salientaram-se 
D. Felix de Azara, notavel por estudos geographkos e 
zoologi~os no Paraguay; o piloto D. Andrés d·e Oyar.:. 
vide, D. Jos1é :Niairià Cabrer, D. Juan Franrcisco Aguirre 
e o brigadeiro D. Francisco de Reiquena. 

Entre os nossos, basta citar os nomes de Ricardo 
Franco, ·do mineiro Silva Po·ntes e do paulista Lacerda 
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e Almeida, 1que hom_·am a cultura portugucz.a pelos tra-
l>albos geoclestco"s .que executaram. 

1Citemos ainda José Joaquim Victoria da Costa 
que levantou oito cartas, ·comprehenclenclo o Amazonas, 
da foz ao rio Negro ; e o :celebre naturalista bahiano 
Alexandre Rodrigues Ferreira, -chefe duma notavel ex-
pedição que explorou o Amazonas, os rios Negro r 
BTanco ·e desceu, .pelo Madeira, até Cuyabá, ·deixando 
de toda essa longa Yiagem ( 1775-1790) uma copiosa 
8omma de o•bserva~Õef> ünportantes sobre a geagraphia, 
a flOTa, e a fauna elo interior do Brasil. 

38. !Seguiu-se ao T.1ratado de Santo Ildefonso o 
tratado, tambem luso-espanhol, de amizrude, gaTanti.a e 
commcrcio ( 11 de Março de 1778), no qual ficou rdeter-
mina(j.o que, ·se UJll!a d.a:s dua.s nações tives,% guerra ·com 
uma t0.rcei 1ea, a outra se conserYaria neutral; prestaria 
auxilio á .sua alüacla, c;aso esta precisasse, e não ·con-
sentiria, em •seus portos os navios da inimiga . Foi em 
consequenda deste artigo que P ort ugal .a.uxiliou, •a E-s-
pa:nha ·contra a Rc1publica Franceza, em 1801 . 

. No ·CO'rp.eç.o do sec. XIX ·po1r d nas v-<:>z~s o Bra:sil di-
latou as .suas fronteiras, UJclquirindo ep~<leme_rameniJe 

territorios . Em 1809, 'ª 1 Glwana F,r.ancez-i\ oi tomada 
\ . 

pelos l)Ortuguezes q1w a resti'tuirau sómente pela coin-
venção :rudrqkional de Viennru ~ 28 d·e Julho <l~ 1_817) ~ 
De 1821 a 1828, ·cspontameame"1t<:> ih ·orporou.,,~e-nos a 
banda Oriental elo Uruguay Olf Pro15h:ncia 0 1isplntinci) 
incluindo f.t Colonia do Sacramento. \ 

,, 
39. Da 1'll'clepenclenda aos i10ssos ·dias, que'r· no 

Imperio, •quer na Republica, .a política i1µternacional elo 
Br.asíl, sempre coherente ·com os dictmnes do Direito e 
do r·espeito ft soberania elos Estado~\ clr-crt~nvizinhos, 
p"l"01cu-rou solv·er de modo definitivo as nossa,S humero-
sais .questões de limites . \ ' 

Feliztntemte, todos os liti.gios de fronteira. estão 
~ 
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dedrucfos, faJ-Oa:ndo iapena:s, em íctlgumai;~ o· trabalho' 
complementar da demarcação. E' ·com justo orgulho 
que o brasileiro ufan.a__,se ·de rver a Patria integraliza{].a 
sem já:mai·s ter violado os princípios imman ntes da 
Justiça ·e da M omal . 

E não é possivel tratar idas fronteiras do Brasil 
sem •que o espirito se r ecorde do 1J1ob1'e Oirda;dão que, 
wm a maxima propriecliade, foi •chamado o "Deus 'l'er-
minm;" da 'llossa Nacionalidade - Rio B1·anco, o Se-
gundo. 

40. A America do Sul pertence, pelo desenvolvi -
mento das costas, aos continentes d e.sherdados, apr,~

sentando o aspecto de um tron·co sern ramos e corpo 
sem membros. 

Exceptuancl:o-,se ·o -Chile Meridional, a Pa:tagonia e 
a Fuegia, o littoral offerece poucas reintrancias e a 
maioria destas vem a .ser grandes estuarios fluviaes, 
que o•s depositos de lodo transformaram lentamente em 
delta, como no Orinoco, ou em planicies alluviaes, como 
no velho -Colorado . 

·Similhantemente á Africa e á Australia,, tem a 
America do 'Sul pobreza em ilhas e archi.pelagos, pos-
suindo, porém, ao S., uma grande ilh a : T;erra do Fogo 
ou Fuegia. 

A America do 1Sul comprehende rtres massiços: o 
dos Andes, o do Brasil, o da Guyana . 

A extr.aorclinaria sim'pli.'Cidade da b.ydTographia e 
da orographia e a actual constituição dos massiços 
explicam as intercommunicações, ainda sobreviventes, 
·entre todos os gra.ndes systemas fluviu;es da SulJAme-
rica. . 

Intercommunicarm-se, não em suas embocaduras, 
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como o Ganges e o BraJimaputra, mas em suas nascen-
tes. Pelo Cassiquiare, o Orinoco aconchega-se ao Ama-
zonas e este ao Paraguay, por intrincados canaes e .col'-
l'entes, seguindo ora uma, ora outra ,fürecção . Ahi, o 

d ivortiuni aq11arwn é tão mal definido que méra eleva-
ção ou uma ponta de terra, se não a <liirecção <lo vento 
ou uma arvore atravessada, attira as aguas para este 
ou aq_uene lado. 

Pela horizontabilidade, as planicies do Pilcomayo 
ú embocadura do :Mamoré ficam inundadaFi ele Março J. 

Outubro, apresentando, no dizer <le Castelnau, o im-
ponente aspecto de um vasto Oceano 'Com grandes 
ilhas . 

41 . O Brasil compr·ehende quasi todo o massiço 
brasileiro, parte do massiço da Guy.ana .e da depr.essão 
amazo~ica que delle o separa, e parte <la depressão do 
Paraguay :~ue o separa do massiço andjno. 

Pela superfície, occupa o Bra:sil o primeiro logar 
na America do ·Sul e só lhe são superiO'res o Imperio 
Britannico, a Russia, a ·China e os ·Estados Unidos, 
entre todos os paizes do globo. 

'Com prehendendo a mór parte da costa odental e 
tendo uma área equivalente a quatro nonos a área to-
tal da America do Sul, confi · a o Hrasil com aiS tres 
colonias ·européas e com todas -as na~~ões h:iisipano-ame-
ricanas do ·continente merk1ion::i.~, excei)Jção do Chile e 
elo Ecuador, o qual disputa ao Perú e á Colombia o 
territorio que ora se interpõe entre as suas e as nossas 
terras. 

Ficam-lhe, ao N., as tres Guy(JIJWS ( Franceza, 
Hollandeza e Ingleza) e a republi<ca de · Veneziiela; a 
X \V . , a OolomNa)· a W ., o Perú e a Bol,imia)· a S. W., 
o Paragiicvy e a Repitblica Arge·ntihia)· ao S . , o Estado 
Oriental do UrugU(///Jj e a S. E., a E. e ao· N. E ., Ocea-
no Atlantic9 . 
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42. ,A linha divisor ia com os diversos EstadoB 
lindeiros é a seguinte : 

Com o URUGUA.Y -Da embocadura do arroio Chuv . ' no 'Oc.eano, a-0s 33º 45' lat. · S . e .aos 53º 25' 05" long. 
W. de Greenwich, sobe pelo dito arroio até ao seu Pas-
so Geral; deste corre rrumo di:reito para o Passo Geral 
do arroio ·S. Miguel, na costa meridional da lagoa 
:.\íirim. Da fóz do arroio S. Miguel, onde .se acha o 
Quarto Marco Grande, ahi co1locado p.ela Commissão 
:M:ixta Demarcadora de 1853, atravessa longitudinal-
mente :a · lagoa Miirim .até a a ltura d.a ponta Rabotieso, 
na margem uruguaya, por meio de uma linha quebra-
da, definida por tanto·s alinhamentos rectos quantos 
são necessarios para conse·rvar a meia ·distancia en-
tre os pontos p1·inc:itpaes daJS duas margens ou, se o 
·rund;o Jfôr ~scasso, por tantos allinhamentos irectos 
quantos são necesisarios para acompan'har o ca.na.l 
.principal da referida lagoa. Da altura da ponta Rabo-
tieso, a linha divisaria se inclin.a na direcção do N oro-
este o que fôr p:recis-o para passrur •entre as ilhas cha-
madas do T.aquary, deixando do lado do Brasil .a ilha 
mais oriental e os dois ilhotes que lhe ficam juntos; e 
d.ahi irá .alcançar, nas proximidades da ponta Parobé, 
tambem situada na margem uruguaya, ·o canal mais 
profundo, continuando por elle ai:Jé defrontar a ;ponta 
M uniz, na margem uruguaya, ie a ponta dos Latinos, ou 
do Fanfa, na margem brasileira. 

Desse ponto intermedio, e passando entre a ponta 
M uniz e a ilha bra;sileira ·do Juncal, irá bus·car a fóz 
do Jaguarão, em que se acham, á mairgem esquerda, ou 
brasileira, o Quinto Marco Grande, de 1853, e, .a mar-
g·em direita, ou ul"Uguaya, o Sexto Marco intermédio .. 

Da fóz do J aguarão subiirá a linha diviso ria pelo 
talvegue desse rio até a altur.a d.a confluencia do arroio 
Lagoões, na margem esquerda . 
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De. se ponto para cima, seguirá a meia distancia 
{las margens ·do Jaguarão, depois, a meja distancia ãas 
do arroio conhecido por Jaguarão ·Chico ou Guabjjú: 
affluent0 {la ma1rgem direita do Jag'uarão e em cuja 
confluen'Cia está o Sexto Marco G:rancle, de 1853. De-
pois, , ubirá pelo alveo do arroio da Mina, assignalaclo 
pelos Marcos intermédios Setimo e Oitavo, até as suas 
mai1s altas vertentes. Dalü, por uma linha recta pelo 
Aceguá á barra do Arroio 1S. Luiz, no ·rio Negro. Se-
guindo por este arroio até proximo á cochilla de Santa 
~nna, toma a direcção rectilinea entre os .seus dois 

galhos principa;i=•s, e vae á me:,,wa cocbilla pelo monte 
( hamaclo elo Ü<'miterio. {'outinuando .pela linha. do~ 
mús altos cume~ da cochilla de S. Anna, a linha passa 
junto á cidade de S. Anna do J,ivramento, continuando 
pela me mo cochma até á de Haerlo, por cuja linha elos 
mais altos ciuJ11cs prosegue até encontrar a cochilla de 
Belém. Junto a esta reunião Re encontram as verten-
tes do anoio dos Manecos, galho do Invernada, e pela:s 
aguas deste vae iSahir ao Quarahim . Finalmente, pela 
meia distancia da·s agna>s do Quara!bim abaixo prosegue 
até ao Uruguay. 

Com a HEPUBLICA ARGENT NA começa no io Uru-
guay, de:fr.onte ·da fóz do Quara im e egue pel~ talve-
gue daquelle rio até encontrar a fóz do Pepiry-(}uassú, 
cujo •curso remonta até sua nasc nte (210 kms.), de 
onde continfta pelo .mais alto terreno até a cabeceira 
principa·l do S. Antonio artravéz o Campo · Erê para 
clescel-o até sua juncção com o Iguassú ( 135 1.'lns. ) , o 
qual, 110 kmN., mais longe de. agúa no Paraná. 

ü talvegue do rio Iguaissú na parte {:mper19r ás ca-
taractas, lvulgarment~ chamaidlas Sallto Gran~e (ie 
Iguassú, está ,<situaclo no salto União; por ahi, pa:ssa-
portanto, a linha clivisoria, e, na iparle inferior, cq,meça 
no soipé do referido salto União e continúa deixando do 
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lado !occidental o'u argentino al'l oufras quédas, até 
transpoér .a Garganta <lo Diabo. 

•Com o PARAGUAY ·começa pelo alveo do rio Paraná, 
desde a fóz do Iguassú até o •Salto grande ·das Sete 
Quédas ou Guayra; continúa p<.'lo mai. · .alto da serra de 
llfairacajú .até onde ella finda; iclahi, em linha recta pe-
los terrenos mais elevados va.e encontrar .a •serra {fo 
Ama:mbahy, até ·onde ella rucaba. PTosegue pelo mais 
alto desta serra até á nascente principal do rio Apa, 
cujo curso desce até ·sua juncção com o Paraguay, ante. 
de subir este a bahia .Negra. 

Toda:s as vertentes -que •Correm para o N. e E. per-
tencem ao Bi'asil e as que coITem para o S. e W. per-
tencem ao Paraguay. A ilha do 1'"'Bciho dos Morros é do 
domínio do Brasil. 

Com a BOLIVIA •principia na lat. de 20º 08' 35" Su·l, 
cm frente ao desaguadouro da Bahia N egr.a, no rio Pa-
raguay; sóbe por este rio até o ponto da suá margem 
r1ireita füstante 9 kms., em linhas rectas, do forte de 
Coimbra. Desse ponto s·egue, 1)01' uma linha geodesica, 
a encontrar o ponto existente a 4 kms. e no rumo ver-
dadeiro de 27º 01' 22" N or-cleste do fundo da bahia N e-
gra onde eJl1 1871 foi levantado o ma1'co divisorio. 
Desse ultimo ·ponto segue no azim.uth verdrudeh'o de 
24º 37' 19", 78 Norc'Leste a encontra:r o parallelo de 
9º 02' Sul, pelo ·qual segue rra direcção de Este a encon-
trar o arroio Conceição e, .a_iepois, pelo alveo ideste ar-
roio até a sua boca, na margem meridional do desagua-
,(] ouro da lagoa de Caceres, chamado tambem rio Ta-
mengo. Segue, então, parra W. pelo meio desse des-
aguadouro até o mer1diano da ponte do ·T.amarindeiro 
e, por este ID.'erMiano, na direcção do Norte, até o pa-
rall.elo de 18º 54' .sul, pelo qual •segue })ara W . .até en-
contrar a linha 1que une a lagoa de Caceres á lagoa 
Mandioré. Do ponto de interse-cção <lesse parrallelo com 
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a referida lin'ha, segue no :rumo verdadeiro de 18º 53' 
45", 8 :Nordeste até encontrar o parallelo de 18º 14' Sul 
e, por este parallelo pa.ra Este até encontraT o desagua-
douro da lagoa :Marnclioré, pelo qual sobe atraves·sando 
a lagoa em linha recta em dh'eicÇ<1-o ao ponto médio da 
linha que divide a meio a dita lagoa . Desse ponto mé-
dio segue pela recta que divide .a meio a elita lagoa. 
Desse ponto médio rsegue a linha divisoria pela recta 
que divide a la:goa ~Ianclio1'1é até o seu extremo :Norte 
na ilha do Marco. Dessa linha segue no r umo vercl·aldeí-
ro de 28º 11' 14", 06 Noroeste até enrcontrar o pa:rallelo 
dre 17º 49' Sul e por este parallelo até o meridiano do 
extremo Sudeste da lagoa Gahyba e, depois, par este 
meridiano, até encontrar a dita lagoa, de onde conti-
núa, atravessando a mesma lagoa, a ·encontrar o ponto 
médio da linha recta que divkle a lagoa Gahyba a meio. 
Desse p0nto médio segue .em linha r ecta em brusca da 
rentracla meridional elo canal "Pedro II" ou "Rio Pan-
elo" e, depois, pelo meio deste canal até a lagoa Ubera-
ba, seguindo 1clepoi•s pela recta que divide a meio esta 
ultima lagoa até a ·collina dos limites. · 

Desta collina prosegue a fronteira em linha recta 
a.o extremo ·Sul da Corixa Grande e, pelo leito desta 
corixa, até a corixa de De~tacamento e por esta corixa. 
até sua nascente no extremo ~ul da serra Borburema, 
e por esta s~rra até o cerrinho de S . Mathias . Deste 
cerrinho deS'fe por uma :pequena, corixa que na ce em 
sua base :até encontrar a corixa dre S . Mathias pela 
qual continúa até sua confluenciai. com a do P einado. 
Dessa confluencia segue por uma linha geodesica ao 
morro ·da Bôa Vista e deste, por outra lin'ha geodesica~ 
ao mono dos Quatro Irmãos e, ainda, ~or uma linha 
geodesica, ás cabeceiras do rio Verde . · 

Destas cabeceiras continúa a linha divisoria pelo 
leito do rio Verde até a sua confluencia icom o ~io Gua-
poré e, .depots, pelo leito d este e ·do l\Iamoré até a sua 
confluencia ·cÓm o Beni, onde principia o rio l\fa,~eira. 
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Dahi desce a fronteira pelo alveo deste rio a:ilé onde 
desagúa, pela sua mairgem esquerda o rio Abunan, su-
bindo pelo alveo deste rio até á bocca do Rrupirran, em 
sua margem esquerda, por cujo alveo segue até sua na-
scente principal. 

Ainda não está escolhida a linha a mais convenien-· 
te para o Brasil e Bolivia entTe ais nascentes principaes 
do rio Rapirran e do igarapé Bahia. 

Da nascente principal deste igarapé segue pelo seu 
alveo até a sua confluencia com o rio Acre ou Aquiry e, 
depois, !pelo alveo deste ultimo até onde recebe pela 
sua margem direita ou austral o arroio Yaverya e onde 
principia o territorio do Perú. 

Com o 'PERU' -começa no rio Acre ou Aquiry, cujo 
alveo acompanha desde o ponto em que o rio pela mar-
gem direita ou austral -rece'be o arroio Yaverya até ás 
nascentes. Daihi procura a nascente do Ohambuyaco, 
ajustando..Jse ao merMiano dessa nascente, até encon-
trar a marg.em esquerda do Acre, ou, se a nascente ·es-
tiver mars ao oriente, até encontrar o parallelo de 11 º . 
Se o dta:do meridiano da nascente da Cham'buyaco 
atravessa o rio Acre, descerá este rio até ao ·ponto em 
que comece a fronteira perú-boliviana, ·na margem di-
reita do Acre. Se o ID1eridiano da nrus-cente do Oham-
buya:co não atrave$sar o rio AcTle, isto é, se estiver .ao 
oriente desse meridian'O, a fronteira desde o ponto de 
intersecção diaiquelle meridiano com o parallelo de 11º 
proseguirá pelos mais rpronUil'cirudos accidentes do ter-
reno ou por uma linha recta, como aos commissarios 
demarcadores dos dois pai.z.es 'Parecer mais 1conveniente, 
até encontrar a nascente do rio kcre, e depois descen-
do pelo alveo .até ao ponto em que -comece a fronteira 
perú-boliviana, na margem direita do Acre . 

D.a nascente do Chambuyaco desce pelo alveo desse 
·<>Úrso dagua até ·sua boca, no Purús, de que é afflu-
ente na margem direita, entre Catay e Santa Rosa. 
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Dahi continúa na direcção Norte, e descendo pelo tal-
:vegue do Purús, corta O· mesmo até ao meio do caual 
mais fundo, em frente á boca do !Santa Rosa ou Ouri-
nahá, seu affluente na ID'a!I'gem esq·uerda e por eujo 
alveo sobe até a nascente. 

Da nasç·ente do :Santa Rosa vae 1pelo cUvortium 
•ctqu(J;rurn entre o affluente da margem esquerda do Pu-
rús, chamado Oaranja ou Ourumahá, cuja ba'cia per-
tr.nce a0 Perú, e o E-nvira. Passa enti~e a:s cabeceiras 
do Envira e do Tarauacá, do lado do Brasil e a dos 
Piqueyaco e T.orol'lmc, do lado do Perú; prosegue no 
rumo do Nocrte pela linha que div1de as agua~ que vão 
pa.ra o alto-Juruá, a W . , das 1que vão para o mesmo 
rio, ao N., até a cabeceira rprincipal do Breu. 

Se as cabeceiras do Envira e do Tarauacá estive-
rem ao Sul do parallelo de 10º, a linh:a divisoria partirá 
da nascente db rio de Santa Rosa pelo divortiimn aqua-
rii,m entre o Ouranjá e o Envira e .cortará esses· rios 
pelo citado parallelo 10º, donde, pela linha ·que divide. 
as aguas que vão para o alto-'Juruá, a W., e das que 
vão rpara o mysmo rio,, ao N., proseguiri no rumo do 
Norte até a iei:ybeceira principal do Breu. 

1Da ealYeceira principal do rio Breu, desceirá pelo 
alveo deste na <lir:ecção W. até encontrar o :parallelo 
9º 24' 30", 9 1q11e é o da boc:a do Breu, affluente da mar-
gem diTeita do Juruá . 1Depors, ,seguindo a direcção 
Norte, pela linha divirsoria das aguas qu~ correm para 
o Juruá das que vão para o Uca.yal· , até 4 nascente do 
Javary, cujo i;urso a;companha ~uté a confluencia com 
o Amazonas, em Taba tinga. 

De Taibatinga para o Norte segui1 á em linha recta 
atravéz um terll'itorio 1contestado ao Perú p~la Oolombia 
e pelo Ecuadar até encontrar o Jaipurá ou Oaquetá, de-
fronte da fóz do Apaporis. 

·Com a OpLOMBIA 1começa na confluen1cia do rio 
Apaporis até sua fóz no Tara.ira, pelo seu talvegue até 
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o ponto em que é cortado pelo meridiano da nascente 
<lo Capury, mais ou menos aos 69º 30' W. de G. Desse 
ponto acompanha o dito meridiano até a nascente do 
Capury, cujo talvegue é a linha divisoria, até desaguar 
perto da <:achoeira Jauarité, no Uaupé, de que é afflu-
ente da margem direita. 

Da confluencia com o Capury, subirá o Uaupé até 
a confluenicia do Kerary ou Cairary; e pelo meridiano 
que passa nessa confluencia sobe a encontrar o paral-
lelo traçado pa•ra W. da confluencia do Pégua no 
Cuiary ou lquiare, a es«ruerd.a deste. Da confluencia 
pelo talvegue do Cuiary até encont rar-·sc .a ·confl uen-
cia do seu tributario mais proximo da cabeceira do Me-
máchi. Sóbe este affluente até a ca!beceira principal e 
dabi pela parte mais elevada do terreno vae em busca 
da naiscente principal do Memáchi, situada aos 2º 1' 
27", 03 lat. N . e 25º 4' 22", 65 W . do Rio de J aiieiro. 
O Memáchi é affluente do rio Naiquieni, q1ue por sua 
vez é affl uente do Guainia -0u alto-rio Negro. 

Da nascente princiipal do Memáchi segue pela di-
visoria das aiguas que vão para o Cuiary ou Iquiare 
das que correm pa:ra o Tio Guainia, e continiuará sem-
pre pelo mais alto do terreno até encontra o cerro Ca-
parro . 

Do ·cerro Caparro 1continúa pela parte mais alta 
do terreno sinuoso que separa as aguas que seguem 
para o Norte d.as que seguem para o Sul, e ;passa pelo 
caminho 1que une a 1ca:beceira do rio Tomo, affluente do 
Guainia, á cabeceira do igarapé Japery, affluente du 
rio Xié, continuando pelo divortiwni aqiiarWJn até a ca -
beceira do peiqueno rio Macacuny ou Mac·apury, afflu-
ente da margem direita do Gu:ainiia, affluente que fica 
em territorio colombiano. 

Da cabec·eir.a do Maicacuni e d esta em linha recta 
com rumo Éste <lemandará a margem direita do rio 
Negro,- cortando-o aos lº 13' 51", 76 N. e 23º 29' 11'', 
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51 W. do Rio de Janeiro, na ilha de S. José, em frente 
á pedra de Cucuby. 

Com a VENÉZUELA .principia na pedra de 'Üucu'hy, 
de onde se dirige em linha recta até ao grande salto de 
H urá, no ,canal de Matur.acá; .conrtinúa dahi por outra 
recta até o serro Cupi, na ma-rgem esquerda do Baria 
ou Bahiua, na lat. Oº 48' 10", 26 N. e 22º 53' 36", 75 
W. do Rio de ·Janeiro. Ahi começa a serra que serv~ 
de divisa aos dous Estados e que ·pertence ao grande 
sysrtema orogra'Phico de Parima. Do serro CU!pi segue 
;pelo divortia aquarum, passando .pelas serras Imeri, 
Tapir.apecó ou Tapura e Curupira, -correndo no rumo 
geral de W. par.a Éste, exceptuando, porém, na serra 
Imeri, onde corre de Sul ai Norte. Da extremidade ori-
ental da serra Curupira á linha que corre desde o serro 
Cupy na direcção geral de W. 'Para Éste, muda de rumo 
e iuc'lina-se para o Norte, percorr·endo a serrania de 
Parima, onde se dividem as aguas do Orinoco das do 
rio BraJ11co. . 

No serro Mashiati ou Mashia.ry ( 4 º 31' O" N . e 
21 º 39' 0'7 W . do Rio de Janeiro) , torna a linha diviso-
ria a co11;er np rumo g.eral de W. para És,te, percorren-
do a grande cordilheira de Pacaraima e descrevendo 
uma linha cheia de sinuosidades, a qual ;passa pelo ser-
ro Piá-Shaun.1. (3º 52' 24", 3 N. e 19º 44' 27" W . do 
Rio de Janei110), proximo ao camínho 1que do Urarica-
pará vae ter ao Anapirá, affluente do Parana,muxé, e 
vae terminar no monte Ro.raima ( 5º 9' 40" N. e 17" 
34' 20" v-V. dq Rio de Janeiro), onde convergem as di-
visas da Venezuela, Brasil e Guyana Ingleza. 

'Com a q-uYANA lNGLEZA ,começa p~la fiJ.eira tle 
morros 'qllle liga o monte Roraima ao monte Yakonti-
pú; segue, na direcção de E . , a divisoria das aguas até 
as nascentes do Ireng ou M.ahú, icujo curso desc~ até 
sua confluencia com o Tacatú, sóbe o Tacatú até os 
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nascentes. 'Dahi até ás na:scentes do Corentyne, segue 
a lin'ha divísoria das aguas entre a bacia do Amazonas 
e as do Essequibo e Correntyne, sobre os montes Aca-
ray e Tumucumaque. 

Com a GUYANA HOLIJANDEZA é a serra de Tumu-
cumaque, desde as nascentes do Corentyne ás do Ma-
roni, pela linha da divisoria das aguas entre a bacia do 
Amazonas .ao 1S. e a bacia dos cursos dagua que af-
fl uem para o N . , no Atlantico. 

Com a GUYANA FRANCEZA é ainda pela serra de 
Tumiucumaque ·e pelo cUvonii/lln OJqwM1JJYJi desde a na-
scente do M>aroni até a ·Cabeceira do rio Oyapoc, ipor 
cujo talvegue corre a linha lindeira até a fóz no Atlan:. 
tico . 





\ 
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O littoral 

43. A E ., o Brasil é banhado pelo Oceano Atlan-
tico numa extensã:o approximada de 8.000 kms. 

"Como o ·Cabo de Orange dista 37 graus do Chuy, 
salta logo aos olhos a insignifica:ncja dra periphéria ma-
TWma; repete-se o espectaiculo observado na Afri'Ca e na 
Austr,alia; nem o mar invade, nem a terra avança, fal-
tam · mediterraneos, peninsula:s, golphos, ilhas conside-
ra veis; os dois elemento·s ·coexistem quasi sem transi-
ções e sem penetração . " ( 1) 

A ·costa brasileira segue dois rumos principaes: o 
de N. W.~S . E ., desde o Oy:apoc á 'Pointa ido Calcanhar 
e o de N. E. -IS. W .. desta ponta, até a fronteira medi-
dional . 

Póde-se, pois, :pela configuração geographica, divi-
di-la ~ dUJas g;randes secções: a primeira, a de Nor-
deste, rica _em materiaes marinhos e sedimentos flu-
;viaes, pobre em portos, {enecendo os rios em emboca-
duras com bancos e baixio's; e a segunda, a de Sudoeste, 
de aspecto variado e com bons portos, algumas ilhas. 

O mesmo criterio divide 'cada secção em quatro 
sub-secções ; a saber, em relação á primeira: 

I) Do oabô de Or.ange ao cabo Razo do Norte. 
II) Do cabo Razo do Norte á Ponta Tijooa. 

III) D(Í) pont.a Tijoca ao delta elo Pwrnahyba. 
Ii\T) Do delta do Parnahyb(i á ponta ão Oal-

canhwr. 
(l) ·Ler a admh·mvel synthese do P .rof. Capist rano de .A.b!reu 'ÍllL 

Oap. da Historia ·Oolonial . 
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E a segunda, a ele .Sudoeste, na:s seguintes : 

:V) Da ponta do Oafoanhwr cio aabo de Swnto 
Antonio. 

:VI) Do aabo de Santo An,tonfo cw cabo Frio. 
V)II) Do aabo Fr·io á barra do Araranguá. 

WII) Da ba·1ra do 11ramng1iá á do arroio OhWIJ. 

44. A ,costa do acvbo de Orcmge ao ,cabo Razo do 
-~No1 ·te é mui baixa, 'Visivel do mar a curta distanda, de 
topographia variavel, .ar.fada de mangues, semeada de 
lagôas e alagados que os sedimentos e a 'Vegetação vão 
conquistando. E' acompanhada po:r extensos bancos de 
Io·clo que ·se extenclem pela terra dentro e pelo. mar a 
fóra; é trabafüada pielas correntes marinhas ·:e pela 
pororoca. O mar é muito razo até longe da terra e tem 
perigosos bpxios de areia . Os ll'ios, na isecção inferior, 
mud$11 de }lirecção, uns para o N. e outros abrem ca-
mi'Ilho perpendiculi:cr ao mar. A flora e a fauna tem 
aspecto esp~cial. O <:araieteristico desse trecho littora-
neo é a agu11 depositando os sedimenfos e assim .accres-
cendo o co'Ij.tinente. Em 1sum'ma, é uma aostci de nw;n-

' gues. \ 
A costa do aabo Razo 'do N arte á ponta Tijoaa ·com-

prehen:de o estua:rio amazoni<:b. E' . o 1scenario da luta 
formidavel do Ocea'Ilo com o AmaZiona.s . Baixa, roída 
incessantemente pelas correntes marinhas e <:om i'nter-
mitencias p~la pororoca, é região que se transforma de 
dia para dia . Tem ilhas ·numero1sas, antigas e recentes, 
epheme:ra:s ·e permanentes. O Amazon3;S e os rios seus 

\\ 

afflueniJes ~ue desembocam no enO' me estui:crio divi-
dem-se em galhos ·e em braços, e se ligam por meio de 
paTanámirins e de ,furos, dos q uaes, uns apenas dão 
passagem a ,canôa:s - são os igarapés; outros permitti-
riam a tra:qsatlanticos navegarem sem ir ao rio prin-
cipal. O mar é improfiundo até longa distancia e sua 
agua é doce; dahi, o "Mar Dulce" de Pinzon. A flora é 
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grandiosa e a fauna, riquissima, é princialmente notavel 
pelos animaes que parecem ele outras épocas e que con-
stituem talvez o unico signal de repouso nesta agitação 
espantosa que é o estuario do Rio-Mar. E a agitação 
natural 1corresponde até certo ponto á historia. O cara-
cterístico do trecho littoTeano é a agua arrancando se-
dimentos e assim ·é uma costa :que decresce .. Classifique-
mo-la entre as costas de estuCl!rio. 

A costa: da p'onta Tijoca ao delta do ParnaJiyba 
continúa a ser baixa, ora ·escura pelos mangues1 ora es-
branquiçada pelas 1arei1a:s . E' acompanhada parallela-
mente por hamcos tle a;reia com grandes a:rrebentações 
e que forma:m com o .continente uma série de bahias ·e 
canaletes, ilhas e ilhotas, todos ele aspecto variavel de 
maré ;a maré. Sentem-se ainda a pororoca e a erosão 
fluvial. As ilhais se parecem umas ·com as outras, são 
difficilrnente reconhecíveis e se rsepruram do ·continente 
por meio de ·estTeitos, ·cheios de baixios, de sor.te que 
constituem embaraço á navegação, em vez de rriqueza 
da ·costa. Os rios, outr'ora rsujeitos ao Amazonas, em 
virtude ·da ld:es'truição marinha, torn:ar.am..,se indepen-
dentes; •são volumosos na época <la:s chuv:ais, muito ra-
zos na ·seoca. iE' uma região de transição : rtem aJreia e 
lodo, estuario e delta, mangues e cajue:üros; ne1le, a ter· 
ra firme transforma-se ·em lodo e o lodo tra:nsforma-se 
em delta! rü •Car.acteristico é a luta entre a areia e a 
agl]la, -e, por is·so, talv·ez, rse possa dizer que é uma costa 
mixta. 

A 1costa do delta 1do Parnahyba á ponta elo Calca-
nhar é bai:im, excepto ·no littoral cearense, aliás pouco 
eleviado. Monotona pela:s dunas, possue algumas escar-
pas avermelhadas. Não tem verdadeiros 1portos ; os me-
lhores são fluviaes. Corre com lev·es ondulações, onde 
se formam pequenas ensea:das, á sombra de curtas pon-
·tas arenosas terminadas em recifes de ar-enito. Os rios, 
verdadeiras torrentes ou Tavinas, são barrados e m~s
mo tapados IJJOI' bancos de areia; as embocaduras a vV. 
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tem tufos de 'll1angue, sendo a de E., desnuda. Os ban-
co·s e recifes de ai'eia são numerosos e oppõem difficul-
dades a navegação pela ·di'l:ecção dos ventos .reinantes 
e pelo mar grosso. E' de pobre vegeta\:,ão (·coqueiro, im-
portado; muricy, ·salsas e ;plantas que retêm .a areia) ; 
é rica na fauna ichtyologica. O caracte1'istico desse tre-
cho littOTaneo é a acção eolia sobre as areias e a costa 
cresce, graç:as á acção •Conjugada do vento com o mar. 
E' uma costa ciwiosa. 

A costa <la ponta do Calcanhar ao cabo de Santo 
Antonio tem fraca eleva\:..ão, tal ·qual o paiz interior. 
·Entre Pernambuco e o Cotinguiba rvem-se, aliás, alguns 
grupos de montanhas. Aqui e ali, colinas arborescentes, 
medões de a:reia, bairreiTas ·vermelhas em média de 60 a 
80 ms. IE' dividida em doi'S trechos pela foz do ·São 
Francisco : o do Norte, bordado de filas de recifes icom 
solu\:,ão d·e ·pontinuidade, com alguns portos (Recife, 
Tamandaré e Maceió) e lagôas, que tendem a sec-
car e foram, em eTas paissa·das, valles que depois sub-
mergiram. 

Do iS. francisco para o 1Sul, o aspecto muda, ha 
plag.as desertas, grandes dunas, costa não abordavel 
nem habitada, rios barrados; e 'llO mar, baixios e ichape-
rões. •Egualmente, o S . Francisco é uma divisão phy-
tologica: ao norte, flora analoga ·a do trecho anterior 

\ \ e ao sul, rqanchas de floresta; com arvores robustas 
hoje reduzidas pela avidez agr·!cola. 'A fauna é rica 
em pei:x,es e molluscos. Na facha marítima, notam-.se 
o·s organismps coraligenos. O carructeristico desse Iitto-
ral é que acima do S. Francisco cresce, protegido 
por um pdderoso d.i'que exterior; é té :ahi uma oosta 
1nadreporica ou ooralina . E abaixo decresce : tem o as-
pecto de cosfa dwnosa. 

A .costa do cabo de Scinto 'Anton)io ao ' Cabo Frrio é de 
mediana elevação e consta de tres trechos . No lº, pla-
gas successiva:s de areia, barreiras Vel'!Jllelhas e, no inte-
rior, montan,has de 500 a 600 ms. de altura, mas que, 
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afastadas do mar, parecem outei'l'O'S ilha'd.os; ha sulcos 
profundos que indicam os rios. 

No 2º, ia ·costa é muito baixa, havendo, '3.Ji'ás, bar-
reiras vermelha'S e algumll!s outras esbranquiç.a;das, atraz 
dos recifes; a .plaga é guaT'necida de pauperrima vege-
tação e parece limitar v.astas planicies p:antanosas ; é 
vizivel a 15 ou 20 kms., iappareeendo qual uma linha 
de arvores uniformes e bosques um pouco mais eleva-
dos. O fundo eleva-se subitamente e forma um planal-
to de 250 kms., que serve de base aos Abrolhos . 

No 3º trecho, ha uma série de altas montanhas que, 
a principio, iso1ada:s ou reunidas, formam, a partir do 
Parahyba, a grande cadeia dos Orgãos, notavel pela 
forma dos picos, que, apez.ar de terem a altura de 1.200 
a 1.700 ms. e de serem cobertos de nuven:s, não são, em 
geral, mui visiveis do mar; grande'S planicies ala.g.a:das 
se extendem de seus pés até o mar, formando os terre-
·nas baixos ido cabo de S . Thomé. A flora e :a fauna são 
;ricas . A ·costa principia a ser uma costa concordante : 
effectivamente, sua expansão subo1·dina-se aos_ •capri· 
chos da serra do Mar. 

A ·costa do cabo Frio á barra do Arr.aranguá prin-
cipía elevada, murada pela cordilheirra, -cortada em 
arestas vivaJS, com rochas escarpa:das nas aguas pro-
fundas, com bons portos, magnificas bahia'S e numero-
sa:s ilhas. De 1Santos pama o Sul, apparecem terras are-
nosas, ·pouco visiveis do mar pois estão recuadas para 
o interior. Do sul da ilha de S . Francisco, voltam as 
montanhas a mrurgear o Atlantko, até á-s alturas do 
cabo de ·Santa Marlha Grande. Os ·rios mais importan-
tes 'que vencem a •Serra Ido l\fa'l' são o Para'hyba, ia Ri-
beira de Iguape e o Itajahy. Um grande •caudal, o Tieté, 
nasce q1uasi no littoral; ipo1'1ém, volta para o o•ccidente 
para cahi'l" na bada do Paraná. As b:ahia-s, •as melhores 
da America, ·São viaHes ·submersos; numerosas -são as 
angras de .abrazão e as extensas restingas. Flora e fau-
na ricas. E', francamente, umia costa concordante. 
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A costa da barra do rio Arwrang-uá á do wrroio 
Ghuy volta a ser baixa; é uniforme, de areia branca e 
brilhante ·e se a:ssimeliha a uma plaga que parece emer-
gir pouco a pouco do mar. Extenso colldão littor:al se-
parou deste vastas ext·ensões que se transformaram em 
lagunas e <:uja ma:ss.a liquida co'Il..tinuamene renovada 
pela descarga dos rios torna-se salobra e pouco a pouco 
doce. Não tem portos, •com excepção talvez de Torres 
e ·dum •C<anal que é o Rio Grande. Em summa : é uma 
costa deserta) arenosa) inçada de lagunas . 

Do cabo de Orange ao cabo Razo do Norte 

45. Ao Norte, o littoiral maritimo principía no 
Gcibo 'de Orange) situado na margem direita da foz do 
rio Oyapoc, cuja talvegue é a linha lindeir:a com a 
Guyana Fra'Ilceza. 

Deste ·cabo, cujas coordenadas são 4º21'1",9 N . e 
51 º31'7" W. de Greenwich ( 1), a costa corre na d ire-
·cção ·S . .S. E . por 190 milhas ( 352 kms.) até o Gabo 
Razo do Norte, hoje •commummente ·denominado Gabo 
Norte e que é o limite í!leptentrional da actual emboca-
dura do Amazonas.. \ 

1 
Este tFecho do littoral b\rasileiro é geol~gicamente 

de formaçfj.o terciaria ou d\ :alluviões quaternarios, 
sendo alguns de époc;a recent~. 

A costa ·é baixa, ·chata, ·vi:sivel de 20 a 24 kms . de 
distancia, orlada da basta vegetação typica dos terre-
nos denominados MANGUES) a qual apenas rompe--se em 
poucos pontos para apresentar dun s1revestidi:rs :ele her-
vas rasteiras. 

O •contorno não é fixo, sendo, ao •cbntrario, essen-
cialmente variavel. :Nesta região de mangues, invadida 
pelo fluxo do mrur, descoberta pelo refluxo, :suj·eita a 
grandes ·chuV1as, á inundação dos rios, á acção energica 

( 1) [Estas icorn·deirnad•llJS 1fo.r-am dctel'm<ina·d,as '.];i.or •Costa iA/zevedo 
(B. de La,clario). P,an·a Mouclrnz, a ~at. 'é 4°20'45».N. 
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da abrazão, ao deposito amazonico 1CaTreado pelas cor-
rentes IJllaTi1uhas e aos ·choques formidaveis da pororo-
ca, trava-se lucta entre a terra e o •mar : ora vence este, 
arrancando, dispersando e arrastando muitos hectares 
de mangues; ora, é ivenddo e, então, a ter:ra domina-o, 
repellindo-o e esta;belecendo, no leito abando·nad.o, ·com-
pacta V'egetação . 

Ao longo do litto·ral, numa facha de dous a tres 
kms. 'de larrgo, estiram-se bancos de lodo e de vasa mol-
le que uns se deslocam e outros, descobertos na baixa.-
mar, se solidificam, po·r phenomenos eolios e biologicos. 
Em ·seguida, extende...se o mar, pou<Co profundo, ac-
cusa:ndo a sonda a 10 e 15 kms . dos mangues apenas 
5 metro"s, de sOII"te que a região não offer1ece bon•s por-
tos, excepção de um exceUente an·coradouro de 6 metros 
n1a:s rri.·rurés baixas, entre a ·costa do Amapá e a ilha de 
Miara.cá . Os demais portos ·que apenas dão entrada a 
embarcações de mui pequeno cala!do são verdadeiras 
chan:fuaduras nas embocadlN'a:S dos ;i•ios que tem podido 
romper iaquella facha lodacenta. 

·Para o interior, além dos mangues, extendem-se as 
terras allagadas, ·cobertas de vegetação pantanosa e que 
são frequentemente invadidas pelo ma:r nas grandes 
marés altas e irnundadas pelos Tios na ·época das gran-
des <Chuvas . .Similhante .região, ·que se extende dou's a 
t11es kms. tem·a a dentro, perbence ao littoral, pois é 
morphologica e phy·siologicamente modificada pelo 
Oceano. N ella, existem 1rrvare11W'J1;as_, especie de ·char.cos 
salobros que sec·cam, total ou p:arcialmente, transfor-
mando-se, quando as 1aguas s.e retiram, em campinas 
herbosas, que servem de pastagens a diversas ·especies 
ainimaes . 'T,ambem Il'ella apparecem os tremedaes, ato-
leiros formados de uma terra movel e fri'avel, sorte de 
ivasa ·sem 1nenhuma .consistencia, de dois ou mais 1IJ1.e-
tros de espessura, repousando sob:re a:rgilla. Elles são 
ora desnudos, ora cobertos por espessa vegetação de 
hervas luxuriantes, de má qualidade, mas que, pela ver-
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dura e pela frescura, attrahem o gado que nelles entran-
do :se ,crava, se C'hafurda e é sorvido. 

Avançianrdo-se para o iinterior, vem os carnpos ou 
savwnas que rse apresentam sob tres aspectos, a saber: 
a) os campos salgaif;os da,s reintraincias da costa que 
tem a forma de planaltos pequenos ,e pouco elevados e 
se sobrepõem ás wstais arenosas, sendo elles proprios 
fo:r'Illados de areias áridas, a.ivdentes mo verão; b) os 
camvos baimos i1nundardos ;pelas ·Chuvas ou pelas enchen-
tes dos rios durante a estação pluviosa; e) os campos 
altos ou seacos não inundados. 

Os ,campos das reintra:nrcias da costa, visi:nhos ao 
mar, pertencem evidentemente ao littoral; e o mesmo 
acontece 1com os ·campos baixos, se a:ttendermos que 
quando coind\]:em as marés maxima;s ,com as enchentes 
pluviaes, forma-se entre o Oceano e estes ·campos liga-
ções que infuem na modelagem da Tegião, e na fauna 
e flora. 

Aos campos baixos rse referem os perys ou campos 
'de assahy) ,~enominados pelos francez:es pripri ou pino-
tieres; e os all(J)g(J)dos ou lagos das vwrzeas) que se for-
m:aim ao lortgo dos rios e são panila:nos de fundo are-
rnoso ('2) . 

Os campos de assahy, assim chamados pela aburn-
danda da esbelta palmeira ( Euterp~s eclulis) ~ possuem 
solo argilüso. Estão abaixo rdo \nivel do mar ~;~d:umnte 

1 
a estação d:ts chuvas, devido :fus infiltrações e ao trans-
bordamento dos :rios, ficam cobe:rtos d'agua durante um 
a dois mez:es. 

Desenvoliy;e-se, então, nelles, rica flora aquatica, 
que attrahe peixes das montanhas e ,do mar, e outros 
amimaes de variegadrus especies. Chegando o estio, o 
leito deste a:quario 'improvis1aJdo 1desecca-se e rev·este-se 
de mna herVia baixa, ,em pequeno·s tuffos. ~ 

' ~ Os russa.hys ,creis1cem na orla destes lagos ilempora-
rios ou nas pequenas elevações do solo que não ·são co-

( 2) J. GRos, Les Français en G1tycune; Paris, ed. rP ricm«'l ; i!JaJg . 1'7 4. 
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bertas d'agua, formando a:hi, nestas ilhas ephemeras, 
el·egantes bosq uesinhos. 

A região littoranea entre o U açá e o Araguary é 
extremamente rica em ·savamas que se ligam s•em in.-
terrupção. !Sob tal ponto de vista, differe muito da 
Guiana Franceza, pois as sava:n:a:s terminam a 20 kms. 
da costa, onde .começa:m a floresta virgem: e o atrava.u-
camento dos rios. Póde-se di~er ·que a Guyana Fran-
ceza •conserva ainda hoje o aspecto de uma paysagem 
terciaria, emlquanto que a Brasileira tem um taoies lit-
toreano ou ·quaternario . 

46. O littoral da Guyana Brasileira, na zona 
coberta •e recoberta pelia maTé, pertence áquella forma-
ção que os geographos francezes denominam PALETU-
VRIERS) os allemães MANGROVEW ALDER e, em nossa lín-
gua, MANGUES ou MANGUESAL (3). E' urna região dom~
nad:a por U1Il!a floresta, cujas arvores são de estrudura 
xerophila e podem viV'er em um solo de vasa, salino. 
consta:g.temente humido e periodicamente inundado (-!) . 

Na mwré alta, a corôa de folhagerus de ver.de forte 
sobresahe d' agua; na maré baix1a, vê-se sob a folhagem 
um dédalo de ramos e raizes, estas apresentando excre-
scencias vierticaes que sahern da vaza, e são denomina,... 
das pneumatophoros . 

Esta formação littora:nea é encoutraJda na costa das 
zonas quentes do Antigo e do Novo Continente. Natu-
ralmtmte desapparece nas partes rochosas expostas á 
resaca, desenvo1vendo~.se nos golfos, nas lagunas e nas 
boc·ca:s dos rios. 

No Antigo Mundo, é rica em formas vegetaes essa 
formação, emquanto que no Novo a varidade é mP11v:•. 
A importancia, porém, que os mangues têm no littoral 

(3) ·Convêm p!'ecisaT al.guns teirmos. :MANGUE é uma planta da fa-
mfüa <l•as Rhizophoraceas: é o RHIZOPHORA MANGLE, L . 

MANGAL é 'LUlll a.gru.pannento formado por m•uitas das ·plantas denomi-
na-das ma;ngue; por extensão, é o nome •Co]IJectivo de diver.sas ..!S])'ec'i€S 
v.egeta>es que crescem nos teNenos •chamados MANGw"ES ou MANG:JESAL . 

(4) EMM., DE •MA.RTONNE, Tr. àe Geogr. Phys., ed. 1913 , pa,g. 791. 
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brasiHco e na Geographia Physica leva-nO's a expew1r.t 
algumas considerações ( 5) . 

ó solo dos mangues é .çonstituido por uma camada 
superficial de lodo negro, compado, pegajoso, aggluti-
nado em pelotões, impermeavel ao ar, com accerrtuado 
cheiros de po(kidão e maoresia . 

A ·camada subjacente é de agua salobra e pouca 
terra . O prof. Werneck determinou o gráo de ·CO'nceu-
1:Jração d':agua dos mangues : encontrou 39 % 1 icoefficien-
te ·enorme que difficulta e restringe a absorpção e retar-
da, pela ·sua forte pressão osmotica, o crescimento dos 
pellos radicaes . 

O solo dos mangues é, portanto, instavel1 frouxo~ 

de cohesão mui baixa e ensopada d'rugua, sendo que o seu 
coefficiente de embebição é '9-e 57 % . A floria distingu~ 
no de todO's os outros terrenos .allagados, pois é xero-
phila, a:naldga á :dos terrenos arenosos. 

Pela biplogia explica-se similhante phenomeno. 
As plar1tas do·s mangues mergulham a raiz n'agua 

salgada que lhes é tão prejudidal quanto a areia sec·ca 
o é ás arvores do deserto; ide sorte que os dois meios: o 
dos mangu6s e o do deserto) são physiologica:mente 
identicos . E' :assim que, dentro d' agua, em ,Pleno ma:n-
gues:al, as 1~aizes ·da planta .soff-rem 1s1Me, c'\mo a:s do 
deserto . \ 

As plantas ·do manguesal 1deveim satisfazh a tres 
condições, d<ev.iidas ao rmeio, e esta:s SfrO·: a natureza da 
agua que as ensopa; ia au.sencia de aT em dissolução; e a 
instabilid.a•de do terreno . 

A prim~ira condição corresponde á aridez do ·deser-
to, porque a agua do manguesal é impropria para Se'I." 

absorvida. A segunda, peculiar ao.s mangue·s, não per· 
mitte a res:ph~ação pelas ·raizes . A terceira difficulta, se · 
é que não impossibilita, a sustentação da planta, pois 

( 5) iconslj.Jtem-se os valõosos estudos do S·r . Hum1m n-0 Boletim do 
Mu.•e1i Pw.-a.ense e a cxceJ.Jente mon-0.gr.a,phia Contr>bui.ção ao i!Jstudo da 
Raiz nas Plant<fS dos Manguies; iRio, 1912, do 'Pro.f. ·CARLOS W.ElRNECK, na. 
qual 111os a.poiamos. 
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o systema r3Jdicular é impotente par~ manter o peso do 
reaule e ·da folhagem em um solo tão inconsistente. 

Portanto, p.ara que as plantas possam na-scer ·e 
cresceT nos mangues, é preciso que possuam orgãos es-
peciaes para exercerem as funcções que cabem, em via 
de .regra, á raiz. E' ;po-r tal motivo que as plantas dü's 
mangues tem um aspecto proprio e que as tres funcções 
da raiz - absorpção, respiração e sustentação - ficam 
dissociadas . 

Taes p1antais tem uma vida de pouparn;,a, de nutri-
ção frugal, á custa de uma .s·eiva densa e pa1~ca ; tem a 
transpiração quasi abolMa, mercê do numero limitado 
de stomas, da espessura consideI'!avel ida ·cuticula, da 
fórm.a e de numero.sa:s modificações das folhas . Suas 
raízes •são aquat icais; não respiram, ·porém absorvem si-
mil'hant~mnte ás das terras :deserticas . 

Os v·egeilaes ·característicos desta formação littora-
nea, ·como o Rhizophora Mangle (Mangue Vermelho ou 
Ratimbó) pos:suem a , raiz pTincipal ·como orgão de ah-
1sorpção. Raízes secundarias desta destacadas erguem-
•Se verticalmente, á maneira de caules, rompem a su-
perfície lodosa e vem tirar á atmosphera o ar de que 
carecem : taes raízes são aerotropicas e não geo-
tropicas, respiram e não absorvem. Por este motivo são 
chamadas pneum1atophoras. 

47 . A flora xerophila c1os mangues, posto que rica em 
individll!o.s, pobre é em especies. Nos mangues guyianos, a ve-
getação é formada de pl antas, pertencentes á:" f amilias das 
RMzophora'(;eas . Avicenniacea.s, Comb1'etace.as. Myrcinaceas e 
Sonnlfmceaceias, sendo, porém, o maior contingente o forne-
cido pelas ·duas primeiras . 

As Rhizophoraoeas p :uecem ter sido incumbidas pela Na-
tureza de fornecerem os habitantes dos mangues ; assim, um 
dos seus generos, o Brugiena predomina nos mangues das In-
dias; o Cerriops , em •outras regiões da Asia; o Kandelliia nos 
manguesaes africanos; e o Rhizophora na Aro e r ica . Deste ge-
nero a especie typica é Rhtizophora M.angle., geTa1men te co~ 
nhecida poT mangue. Tem tamh m o nome ·de mangue verme-
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lho, p{)rque do caule, por incisão, ·se extrahe um latex aver-
melhado. 

O caule do mangue é grosso e esgalhado ; os ramo.s longos 
crescem para os lados ou pa·rallelos ao solo 1ou inclinados, quasi 
tocando-o e dão á ·arvore um aspecto frondoso. 

O fructo € vivíparo e contém um.a sem.ente de embryão 
oarnudo com r.adicula supera . A semente, o qu€1 é excepci{)-
nal nas plantas vivi paras. ( 6), tem albumen; porém destituído 
de substanáas alimentares e, portanto, incapaz de manter a 
plantula em germinação. 

No interior do fructo indehiscente o embryão germina, 
nutre-se, á custa do mes·ocarpo e em poll'co transforma-se em 
caulículo, envolvido pela cotylédone d·a r adícula: esta ultima 
se alonga, cre.sce rapidamente, perfura no vertice o pericarpo 
e formando um.a especie de longa massa pontuda, dirige-se 
para o soUo . Neste momento, os fructos presos aos galhos mos-
tram. a radícula p®dente e o-scillando a{) ar. 

Continuando a crescer, •a radícula fin,alm.ente toca a terra 
e o em.bryão se desprende das cotyledonea presas ao fructo . 

Oahido no solo, o embryão penetra facilmente no lodo e 
emitte numerosas raízes, installando-se nelle definit ivamente. 
E' a razão porque ha o emm.aranham.ento consideravel de nu-
merorns arvores nas florestas dos mangues. 

Muitas vez-es, porém, a nova planta, por causas diversas, 
é •arrastada para bem longe, onde vai dar origem a uma nova 
floresta . 

Estes em.bryões ·afast;ados da floresta primitiva, chegando 
ás praias lodosas, crescem wb a pro.lecção de diversas he·rvas 
que evitam sejam elles destruid1os pela foTça das ondas e das 
correntes; na Huyana, este papel protecl:{)r pertence, segundo 
Huber, ao capim da praia ou par;aturá (Spa-';'tina brasilien-
sis, Raddi) . 

A outra especie de Rhizophoras que se encontra nos man-
gues da Guyana Brasileira é a R~'Ce711.psa (Mayer) que pene-
tra n'a.gua doce. Ha uma outra Rhizophora, na em.hocadura 
do Oassiporé (a Oanella de Velha); parece, aliás, ser não 
uma especie di·stincta e sim uma varieda·de da Recemo.sa . 

Outra familia, •a segunda em im.portancia nos mangues 
guyanos e a qµe pertence· a siriuba, é a das Avicenniiaceas. 

De.Ua conhecem-se apena,s quatro ou cinC'o especies, duas 
existentes no Brasil: a nitida e a tormentos(}).. 

A primeira acha-se mui espalhaida na Guyana, ao N. do 
Amazonas e 11ª Bahia: é a siriuba ou mangue •amarello . A se-

( 6) WERNl,DCK, op . cit., jpag. 21 et 3eq . 
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gunda especie, es.palha:da em todo o Brasil, é o mangue branco 
()U: .sli>rib á. 

Das Oombretaceas habitam os mangues. o OorwOOJrpus, 
Bucida e hanguculp1ria. 

Huber en0ontrou numerosos representantes destes tres ge-
neros . Do primeiro, a especie conocarpus erectus; do segundo, 
a; bucida bw.ce'l"a.s , e do terceiro, a langru.ciiforia r:ece>mosa Gaertz 
(ou tinteira) . 

Das Myrsinaceas, um dos generos. o Aegic,~ras, habita o 
mangue;;al, mesclado frequentem nt-0 com as a.vicenuias e as 
rhizophoraceas. Egualmente, um dos tres generos da pequena 
fami lia das sonneri.aceaceas. a sonrueraeia, faz parte da flora 
dos mangues. 

Entre os vegetaes ,subordinad'Os ao manguesal. ha o mu-
taty (PterocarpU's Draco L.) Tambem ha a envira (Hibiscus 
tib~aceus, St. Hill.) e o OJraiiJcwm-cortiça. 
. A vegetação dos mangues. guyanos apresenta~se, ass,im, sob 

dois .aspectos : ou o mangal, onde domina o mangue (R. Man-
gle) . mi..sturado com a sil·iuba. a tiuteira, o conocarpus, a bu-
cida e tendo tambem como elementos subordinados o mut-aty, 
a envira, o araticum; OU' o S!iriiib,al, onde, em vez do mangue, 
predomina a siriuba. acompanhada do mangue recemosa, da-
quelles outros vegetaes e onde .apparecem t-abocas e outros 
bambús. a auinga, -a inajá e, ás vezes, o assahy . 

O mangue (R. Mangle) vai até 20 kms. no,s rios, em-
quanto que ·a rncemosa v.ai mais longe; o que a0ontece tambem 
á ·siriuba. que domina o R. Mangle quando a agtra é quasi 
-Oooo. 

Os mangues. favorecem a sediment!ação e 'O crescimento da 
praia, onde, sob sua protecção, nascem novos individuas e ha 
um povoamento regulaT_ caminhando o mangal mar a dentro. 
Quand10, porém. em frente dum mangal, ha uma praia de 
areia, esta, levantada pelo vento e impefüda para dentro d0 
mangal quer em camadas niveladas. quer em du:na,s migran-
tes, acaba por mata-lo. ficando, todavia, a·s plantas em pé. 
galhos despidos. com aspecto de tristeza e solidão indescri-
p!IÍ.veis. 

Do lad10 da terrn, o mangal cede logair ·a outr.as forma-
ções vegetaes. Si 'ª agua das marés é muito 'salgada, .a parte 
interior do mangal, que só é inundavel nos equinoxios. definha 
e morre, deix·ando uma vegetação herbacea rasteira e escasE·a 
que forma os apicwns, onde, no verão, o so.l effloresce branco 
como neve. 1Si. porém, o domínio é d'agua dooo, o mangal ou 
sirill'bal cede logar á matta <la varzea, isilo é, á matta <los 
alluviões fluviaes. 
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O mangue. o que acontece ás vezes, apparece em terreno 
enxuto; dá-re, ntão, como observa o prof . Werneck, profu.nda 
modificação anatomica nas raizes respiradom'as, havendo fran-
ca atrophia regressiva por perda de funcção. O vegetal de-
finha,, tende a morrnr, e, con·seguintemente. o manga! a des-
apparece1·. 

·Nas tenas alagadas, domina a flora aquatica, cujos prin-
cipaes representantes guyanos são as Z~ngebera'Ceas (cana bra-
va. araruta) e as Papilio'l'lilJ,ôeas (o anil selvagem ou anafa) . 

!Nas savanas predominam as griamineas e as 'legu.minos'fl,s; 
encontram-se nel!las a g'T1(J!ma, a araaa, e o meliZoto. 

Nos campos salgados das reintrancias da costa são abun-
dantes a•s gramineas rasteiras; e nos alagados d1as varreas. além 
de juncos e canas, são dignas de menção muita·s gramine·as 
(a poa, ·a fétuca fluctuante) . 

48 . O cabo de Or.ange é uma po·nta arenosa,, formad.a 
pelo oo<liirnentp d-0 Tio Oyapoc e terminado por um manguesal 
mais alto do que •Os da proximidade . 

A costa -0ccidental do cabo forma a margem .direita da 
bahia do Oyapoc ou de Vicente Pinzon . Esta bahia é o estua-
rio de tres riqs: o Uiana'lill, da Guyana ~ranceza; -0 Oyapo·c. li-
mitl'ophe entre esta e o Brasil. e -0 U'{Lçá, da Guyana Bra-
sileira . 

O bico ·de terra arredondado (ponta Bruyere) que seipara 
o Uanari do Oyapoc. contém -0 Monte Lucas (184 ms.), per-
tencente ·á ;:F'J.Tança; a ponba de terra de bico alongado e are-
noso que .separa o Oyapoc do U açá é a ponta do U açá ou dos 
M osqu~Oos . ' 

Na margem esquel'da franceza, do estuario. vê.,se isolado 
o Monte O omaribo ( 102 ,5 ms .. segundo Cosf)a Azevedo). hoje 
Montanha de PrvJJba, por causa das folhas prateadas de arvores 
mfüa exis.tentes. ·Neste monte. em 1639, Bento Maciel Pa-
rente. donataTio da •Capitania do cabo do Norte, esculptUTou 
certas marcas numa pedra parn indicar os limites da capi-
tania . Este mal'co fronteiriço foi achado e examinado, em 
1723, pela Citpitãü P •aes do Amaral e tres ·anno.s depois foi 
rolado .ao mar, por ·ordem die Claudio .de Orviller.s, Governa-
dor de Oayena. 

O rio Oyapoc é tambem chamado Vicent.e Pimzon, por ter 
sidü descoberto· po;r esse grande viajante em 5 de Abril de 
1500. Observa Rio Branco que "Oyapoc" é o nome indigena e 
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actual ·do Tio. e " ·Vicente Pinzon" é o nome ~ecundario e ac-
cessori-0. 

A palavra Oyapoc tem sid-0 graphada de diversas manei-
ras: Japoc, Wiapoc., Wiap01Uco, eitc. e muitas pa:ginas se tem 
€.Script-0 ·acerca da origem de seu n:ome. Não seDá pefo extra-
nho animal -0 lJyap.a·c ( chironectes palmatms), que nellei existe 
abundantemente e .só ahi é aEsim .chamad-0? 

O cabo de OrOfn,g,e foi denominado por Pinzon, e de ac-
cordo com •as praxes do tempo, oobo i!Je 8. Viicent'e Ferrer, 
que é o santo inscript-0 no calencJlario do dia da descooberta; eim 
1596 Ka:mys deu-lhe o nome de Gabo OeciZ; em 1598, na carta 
da Guyana, de J odocus Hondinus. feita de accordo com W al-
ter Raleigh, vem o nome de Gabo de la o.onde, tTansformaido 
no anno seguinte em Gabo d;t~ 1,a OO'rde e, depois, por Levinus 
Hulscius Gabo• de i1a Coram . .O nome -actua1 é de 1625 e foi 
dad•o pelÔ ·bátavo J<0hannes de Laiet, em homenagem á familia 
de Orange . Os portuguezes. a principio, deram-lhe o nome 
de Gabo tkJ NorC.e. 

O Uaçá tem como affluentes o CuiÍJJY e o A71Ulcaná, sendo 
este o nome indigena que ha d'Oi,s seculos se applicava 1ao pl"o-
prio rio. Entre estes dois 1aff1luentes sente-se, posto que leve-
mente, a por10roca. 

Partindo do Cabo de Orange, cuja vizinhança é perigosa 
á navegaçã10. pois o mar, a longa distanci•a, conserva uma 
profundidade de d'Ous a tres metros, ·segue-.se uma costa baixa, 
sem accidentes. quasi i·ectilinea, onde aos 4°5'5" lat. N., 
nota-se uma pequena salien0~a . ·arredondada, que nem merece 
o nome de ponta;• ahi, .acaba 'ª .costa oriental ou maritirna do 
cabo ·de Orange e principia a; costa egualmente áspen d•o rio 
Oassiporé, a qual termina na embocadura do rio deste nome 
(3°52'15" N., 5°'14'15" W. de Gree·n). 

O Oa.s'Siporé ou Qv.Jachypwrú, com curso de 520 kms. ( ?), 
sendo 80 navega veis, tem bacia de cerca de 20 . 000 km. q. e 
uma descarga média de 400 m3. por segundo. O curso é paral-
Jelo ·ao ·do U açá e no terreno baixo e pantanoso por elle1s limi-
tado ha uma grande lagôa a do Ual}á, que se communica com 
.ambos, e uma pequena elevação o Monte Pelladlo . Nelle ·sei faz 
sentir a pororoca muito longe. 

Na foz ·do Oassipo1'é, em sua margem -0riental, extende-
se para -N. E. uma comprida linha de terra, o Ca.bo Oassi-
por.3, ou ·de Santo Antonio. A entrada <lJo rio que está a seis 
milhas ·a W. d-0 Oabo é baixa, sendo reconhecida por algumas 
·arvores alvas na margem esquerda, as quaes ultrapassam o 
mangu:esal. 
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A desolada região que dahi .se e:xtende ao Cabo de Orange 
denominQu-a Pinzon de Oosta de Sa;n,f;o AmbrOí'iio. 

Do Cabo ·Oassiporé á foz do Ounani, a costa pouco acci-
dentada coTre de N . •a S. , por cerca de 111 kms. ; nesta exten· 
são, notam-se sómente uma pequena saliencia, a ponta Gran-
de, na região appellidada "Costa dos Mayés" . 

A foz do Ouruani distingue-se da.s outras insignificantes 
reintrancias da 1·egião, por ser avistado de suas proximidades, 
na direcção S. W., por cima dos manguaes, u:m pequeno ou-
teiro: é o Mronte Mayé, o qual é coberto de vegetação e é vi-
zive~ a 29' kms. 

A embocadura do Cunani, larga de 500 ms., é perigosa á 
navegação por causa de rapido.s e bancos . 

O Alto Cunani é pouco conhecido, porém pode-se avaliar 
o seu cur.so em uns 280 kms., dos quae.s 70 navega.veis e sua 
bacia em 10. 000 km. q.; a descarga média é de 150 m 3 • por 
segundo . 

ü viajante francez Henri Coudreau. que explorou esta 
1·egião, eµthusiasmou-se pelo Cunani e a elle se refere do modo 
.seguinte: "L4rgo e protundo. s.olemne, bello, similhante a um 
verdadeiro deus antigo, o rio sempre magestoso sempre sur-
prehendente, sempre soberbo mergulha no interior des-
-conhecido . . . 

"Foi nayegado 15 dias em canôas, foram vencidas ca-
choeiras; serqpre cemiterio.s índios, florestas, campos -~·em 
horizonte. montanha.s longínquas, paysagens feericas e sempre 
_largo, tal o Sena em Pa.TÍs" (17) . 

Em frente á embocadura do Cunani, a nove kms. d.a costa, 
o mar tem a profundidade de nove metros; dentro da embo-
cadura, onde não ha manguesal, na marge,m sul , ha um porto 
_vasto; de fundo de vasa molle, pouco profundo e abrigaci'o por 
dunas que avançam sobre o mar. 

A costa ·ao sul da bocca do 1Cuna11i toma: a dire1cção S . E . 
durante algumas milhas e ·apresenta tres pequenas reintran-
cias, boccas dos ·sangradouros das lagôas do interior . 

Em seguida encontra-se o O'IJ1,çf4,3n.e, que corre de W. para 
E., e cuja en~rada é obstruída por um banco de areia que se 
extende por tres milhas e que nas marés equinoxiaes é forte-
mente atacado pelo mar, produzindo effeito .similhante ao 
das pororocas . A foz deste rio é voltada para o N., e' a mar-
gem S. ~arga-se foirrnailJdo a ponta do ·Oalçtoene. A n:avegação. 
mesmo em canôas. exige os maximos cuidados. 

(7) CoUDREAU - 1ltuàes 81111' la •G1tvane et Z'Aniazone, e<l. Chal-
Jamel (Paris). 
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Em 1797, a França quiz considera-lo como o verdadeiro 
limite estatuido pelo Tratado de Utmcht; então, chamaram-
lhe Vicente Pinzon, nome que se lê em algumas cartas. mesmo 
portw~uezas, posteriores áquella d:ata . 

49. Dez milhas, na direcção ·S. S . E., encontra-se a 
foz do M:ayacruré. s.ujeito á porOToca e de que um braço foi 
outr''Ora provavelmente o de&aguadouro do rio Amapá. Quan-
do existia essa communicaçã-0, que ·ainda havia em 1836, o 
coto de terra comprehendido entre o mar e os Tios Mayacaré e 
Amapá, constituía a ilha mal'Ítimo-fluvial, chamada pelo:; 
francezes ilha Duperré. Hoje, o Mayacaré é um simples ca-
nal que recebe o excesso das aguas dos numerosos alagados do 
interior. 

D~z milha.s adiante, em frente da ilha de Maracá en-
contra-se a foz do Amapá (ou Amapá Grande') , cuja emboca-
dura, v.asosa e coberta de mangu-es, tem 300 metros . E' um Tio 
novo, de formação recente (fins do sec. XVII e princípios 
do sec. XVIII), devido a modificações profundas que sof-
freu esta vasfa região lacustre. que tinham como principaes 
escoadouros o Miayaoaré (Maycari) e o Miinayé (Amanahy), 
de que a parte inferior é o actual rio Carapapóris . 

O Amwpá era um igarapé que ia cahir no Mayacaré em 
angulo muito agudo; houve, porém, consideravel transforma-
ção na hydrographia da região e isso em vfrtude de causas 
ainda hoje ignoradas. Movimentos vulcanicos ? Desnivela-
mentv da facha· littoranea rncente, devid;o a-0 peso dos .sedi-
mentos e á acção de alguma excepcional maré, .simultanea á 
grande cheia ? 

Facto é que, em 1836, foram reexplorados esses logiares 
e rios, reconheceu-se nelles mudança radical : •a barTa do Ca-
rapapóris estava obstruída e as aguas dirigiq.m-se para o N ., 
isto é, para -0 igarapé •ou vas·ad1o;u:ro chamado Amapá; porém, 
em vez de seguil-o até o Mayacaré, romperam .a terra, quasi 
perpendicularmente a praia, dando nova embocadura, trajecto 
mais curto e canal muito mais largo ao novo rio Amapá (1ou 
Amapá Grande). 

Convém não esquecer que similhante modificação já era 
conhecida: pelos portuguezes em 1796, se não •anteriormente ; 
os francezes, entretan1io, só a conheceram em 1835, quando, 
contra a fé das convenções, estabeleceram-se numa ilha que 
denominaram Mapá, em vez de Amapá, como é conhecida des-
de os primeiros annos do sec . XIX. (8). 

(8) IAmrupâ. ~ ·a HG!Mornia A.mapá, pJa .nta <'la familia das .A.,pocry-
illacea,s. PaTece-se com a. mangabeira, '.POrém de fructos maiores e de côr 
roxo escuro. 
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Vejamos o que •se passou. (9) . 
O Amanahy Cla 1V1'o.J1W1ye do.s francezes), -0 actual Ta:cta-

rugal, corria para o Sul indo até o Araguary, onde chegava 
com o nome de U amanachy ou Mayacary (Mayacaré do Sul; 
Batabouto dos francezes) depois de atravessaT um rosario de 
grandes lagôas, residuos de um extenso e unico lago, do qual 
fôra elle 'O primitivo sangradouro . A confluencia deste Maia-
caré era •aos 1°20'19" lat. N. e 7°4'6" W. do Rio de Janeiro, 
e, em sua parte occidental erguia- se o celebre forte poTtuguez 
do Araguary, mencionado nos tratados de 1700 e 1703 . Já em 
1728, segundo o Roteiro possui do pelo P·adre Bento da Fon-
seca e conserV'a:do na •Bibliotheca ·de Evora, ·o Aman·ahy to-
már.a direcyão differnnte e lançava-se ao mar, depois de atra-
vessar a lagôa 0de Macary ou Oamacary (hoje Lago da Jaca) . 
Anteriormente, em 1723, 'º Roteiro do Capitião :Paes do Ama-
ral assignallav•a no Canal de Oarapapóris o Igampépu'CÚ, n-0me 
que então se d·ava aJO •rio iOarapapóris ou ao igarapé Macary, 
um pouco mais a:o N. 

Muit,o ·antes de 1857, verificou-se que o Amanahy não 
tinha mais cotn-municaçãoo com o OaTapapóris, e que se· dirigia 
já para o N. atravez dos lagos Duas ·Boccas, Itaubal, Ouju-
bim, Oompridlo, Pramrba, Ouruoá (.ou Gulluxá), Redondo e 
Lago Grande do Amapá e rios Amapá P equeno e Amapá, tendo 
este ultimo, como acima dissemos, aberto uma passagem di-
rncta para o maT e tornando-se indepndentie. 

Quanto ao traço _ sul dlo Amanahy, -0 Maiacaré do Sul, 
conforme se vê no Diario da Expedição do Oapitã10 :Manuel 
J-0aquim de Abrnu, em 179'1, era a:inda um sangrad-0uro do 
lago Onçapcye'flJnjro ou lago d! E:l-Ri@i (lago Real, lago Novo) ; 
este canal, porém. em 1857 foi encontr~do o·bstrà:ido pela 
Commissão Exploradora «10 então .Capitão de Corveta Oosta 
Azevedo, mais tarde ·Almirante Barão de Ladario . Um furo 
anteriormentie ligava o lago d'El Rei ao ·das Duas Boccas e, 
portant·o, ao Mayacaré do Norte. 

50. Actualmente, vencid0a a embocadura do Amapá e 
internando-se no rio. em domínio ainda francamente .sujeito 
á acção das marés, encontra-,se a ilha dos GwamÍ.6; e, [ogo de-
pois, para o N,, um for.o qua:si entupido ·que vae para o- Maya-
caré. Pouco depois, recebe. ao S., o Armapá P,equ"em e diver-
SO•S furos, entre os quaes o l.tonguba. que communica entre 
si os dois AIIJ.apás .ou são sangr adouros do lago Grande do 
Amapá. 

( 9) B. oo Rro BRANCO - lere 111 omoire (Llm'ites entre te Brésil 
et ,Ja France) ; t. I, pags. 3 6 et seq. 



- 95-

O povoado do Amapá, que a bajulação republicana chri...s-
mou de Villa Montenegro, está no meio de pantanos, na mar-
gem meridional de um pe1queno ig.arapé la)Ilacento que com-
munica ·O ·Mbnguba com -o Maranhão, sangradouro principal 
do Lago Grande, no rio Amapá. 

Emquanto que o Amapá é largo, profundo. de margans 
frondosas, -o Amapá ·Pequeno acha-se descoberto .sem um fio 
de herva extendendocse de cada lad.o, por kilometros e kilo-
metros, mangues e pantanos, .seccando no verão um terço. no 
minimo, do cur.so, e ton1ando-se, assim, impraticavel p•or essa 
época. •a não ser por pequenas pirogas. 

A formação de teneno quaternario dá-se nessa r.egião de 
u·m modo notavehnente rapidio: os deposito.s -alluvionaes che-
gam a um metro por anno ((10). Quarenta annos atraz, innu-
meras extensões de terra, hoje marginaes e'l·am ·bacias lacus-
tres onde embaTcações encontravam dous a tres metros de fun-
do, nas aguas baixas, podendo ir até os barrancos do Amapá 
Pequeno e do Lago Grande. Hoje, os lagos se enchem, -os rios 
se obstruem. 

O Amapá vem das mattws da tena firme do interior, 
corre nos camP'os ou savanas com Tibanceiras fixas e :solidi-
ficadas e termina em alveo novo, aberto nestes terrenos de al-
luviões recentes : póde ser considerado exemp]o do.s rios que se 
soldam. com trechos de épocas e origem differentes. A 1ª se-
cçã10, onde as agu•as estão .cobertas de flornstas, é o rio antigo 
ou primitivo formado na occasião em que das aguas 1sobre-
sahiu o massiço guyanense. A 2ª secção, a das savanas, onde 
o ·alveo já estJá solidamente traçado e onde •as mm:gens já têm 
a flora ca:racteristica dos camp'os, é um 1·io que escôa as aguas 
pluviaes ·que -outr'ora se accumulavam em all•~gadlos e lagôas 
que deseccaTam - é um rio de vaTZeas. A 3ª secção é um 
rio nov-o, rncente, quasi contemporaneo, sujeito á .acção das 
marés e em cujas margens dominam ros ·a.ssahys e os 0aruns . 

O Amapá Pequeno, que teve sua época de gloria em 1857, 
por occasião da Convenção de Paris Telativa á questão de li-
mites fTanco-bTasileir.a, é um rio ·de segunda <0rdem; nasce na 
savana e corre parallelamente ao igarapé da .Serra que cahe 
no Lago Grande . As marés enchem pelos sedimentos mari-
nhJo,s, rapidamente, -o Amapá :Pequeno e seu leito tem varia-
do similhantemente ao •que acontece oom o.s rios do·s deltas . 
Suas maTgens vem a seT uma cinta continua de juncaes, além 
dos quaes ha immensos meritysaes, uns vivos, com verde fron-
de, ·outro.s mmiJos, espi·ques sem cabeça, - conjuncto e&te que 

(10) •COUDRIDAU, OP. cit. 
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lembra, no dizer de 'Üoudreau, rnina-s antigas, especie de co-
1umnas do Templo de Lucqsor. O leito, nas chuvas, deixa 
passar balsas fluctu·antes de canaranaE•; nelle, ha ·amontoaidos 
de madeiras tambem mais ou menos fluctuante.s e de hervas 
que apodre-cem; só se póde navegar em pirogas, a pangaio e 
varas longas . A agua é salobra., nunca doce. 

O furo d-0 Maranhão é recente, tendo-se formado depois 
de um abalo sismico ou de um desses movimentos d:o .solo, que 
muitas vezes dão-se em tel'l'enos frouxos adherentes ou en-
cost·ados ·a terras firme& ou a i·ochas duras. As ·aguas do Lago 
Grande abriram um caminhto mais curto pm·a o mar - é o 
Maranhão, largo de 100 metros e profundo de quatro a cinco 
nas marés baixas, tendo irummeros igarapés e furos e por onde 
escapam-se aguas, de sorte que é mai.s largo aó sahir d·o Lago 
do que ao entrar no .Amapá . Ü& ÍU'ros e igarap_és cercam iihas, 
umas fixas e outras mais iou menos fluctuantes verdaderas 
balseiras . Não ha mangues e sim juncos, aruns, 'plantas ma-
rítimas, constituindo um terreno ·que póde ser t•otalmente ar-
rancado/ e arrastado por uma grande mné. .A topogra-phia in-
dica que todbs esses furos eram •os canaes do Lago Grande e a 
superfície deste tem pelo escoamento das aguas diminuído 
consideravelmente . 

•No ÂmlJ:pá Pequeno e em muitos outros depositos la-
custres <la regiã!o, é encontrada numerosa quantidade de enor-
mes troncos seculares. em p~, que só podiam ter existido, se 
ahi, em tempos idos, tivesse havido terra firme que sU'bmergiu-
se por caus:i-s por emquanto desconhecidas . 

51 . Da foz do Amapá, ao longo do estreito canal que 
sapara do continente a ilha de Mruracá, ·a co.sta por esta de-
fendida, bordada de mangues, não muda de Tumo; nella encon-
tram-se as nontas da Reveza e Mucura, insignificantes e bai-
xas. Dogo depois, vem a foz do Oarapapóris que, em 17 45. a 
França pretendia ser o limite indicado pe'lo Tratado de 
Utrecht. 

A foz elo Oarapapóris tem a forma de um estuaTio, fü) 

qual vai teT, ao N., o igarapé Macary (erradamente o "Fre-
cha}" de alguns. mappas). O ig.arapé Macary é talvez uma 
bocca :01istnti0da do <Üarapapóris e p1or ella 1)11ovavelmente é 
que se fazia 0d escoa:mento do antigo lago •dü's Bugiie·s ou de 
Baigres, comp é indicado pelo "D'iaTio" do Tenente Francisco 
Xa·vier de ,!zevedo Coutinho (1794) . 

O Oarapapóris, tambem conhecido pelo nome de Macary, 
recebia 'ª força de suas aguas da .antiga lagôa de Macary ou 
Jaca; p1·ovavelmente, na grande transfoTmação em que o .Ama-
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naliy mudou o sentido do seu curso, elle foi um dos ·canaes 
deste rio. Actulmente, não passa de sangradouro dos alagados 
vizinhos. 

De La Condamine denominou-o "Rio dei Vicente Pin-
zon" e .sob esse nome figurou nas discussões com a França, 
em 1855 e 1856; queriam os francezes que fosse considerado 
braço norte do Araguary. Em 1845, o Oarapapóris tinha sua 
origem na lagôa Mapruene, assim denominada por Tardy de 
Montravel, e que ficava a 20 milhas ruo S. da su:a foz . Costa 
Azevedo aventa 'ª possibilidade de ser este lago o Lago d'El 
Rei . Segundo .affirma o Relatorio do Capitão de Engenheiros 
J oBé Freire de Andrade Parreiras. de 16 de Setembro de :840, 
havia para pequenas canôas communicações entlre o Oarapa-
póris e 10 Piratuha. de que elle usára; e assim, a lagôa Ma-
pruene não tinha communicação com o Araguary, mas sim 
uma communicação para o .Oriente, havendo, portauto, um 
desaccordo com o ilUu:stre TaTdy de Montravel. que diz 8Ó 
possuir a lagôa um sangradouro . E' este um problema geo-
graphico, cuja difficuldade consiste em que a hydrographia 
desta região lacustre é essencialmente variavel. 

52. Em seguida á foz do Carapapóris_ 'ª costa muda 
bruscamente de direcção 'Para E. , formand-o um angulo, onde 
o mar é bravio. Logo depois, encontra-se a peqmma foz do 
igarapé Jordão, um dois sangradouros do lago da J ·aca. Neste 
.angulo da costa, está a ilha de Maracá (do Cabo Norte ou de 
Carapapóris), .separada - ensina a geologi·a - violentamente 
do continente ta1lvez pela. acção combinada das conentes ma-
l'inhas e da erosão pelas aguas amawnicas. 

A ilha tem cerca de 20 milhas na direcção N. W. a S. E., 
e uma área avaliada approximad·amente pelo eminente Costa 
Âze'Vedo em 250 km . quadr. 

Na sua peripheria ha numerosas pontas, .sendo mais no-
tave·is : a ponta Pellada, que produz um estr angulamento no 
canal que separa a ilha do continente; a do Machadinha ou 
ponta Sul ; e a ponta Nordeste (ou o Velho Cabo do Norte, 
como se lê nos mappas inglezes), ·a quaU é o Cabo do Norte. a 
que se refere o art. 7 do Tratado de Utrecht. 

A posição geographica de Maracá é a seguinte : A ilha 
acha.-se dividida em duas partes deseguaes por um furo, o 
igarapé do Inferno, que a cort·a de E. a W. E' uma commu-
nicação estreita e pouco profunda, mas em cuja bocca occi-
dental, quasi ·defronte da embocadura do Amapá, forma uma 
bahia, ·abrigada das maré3 e das fo~·tes correntes do canal. Dá 
a ancoragem protegida que se encontra ao l ar~o desta costa . 
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. A outra foz, a oriental , é .batida, bem ciomo toda a costa ocea-
níca. pelos ventos e correntes marinhas . No ·ancoradouro, as 
embarcações de madeírn pouco se podem demorar por caus-a do 
gu.siano ( tered10 navalis), que faz nellas grandes estragos. 

A ilha é mui frond-osa e quasi todo seu contorno é acom-
panhado de siríU'baes e manguesae.s, e de bancos de lôdo e 
vaza. Ao ul, na parte mais e:levada, ha dois íga1•apés, um 
dos qua.es chama-se Cidiaàe. ·OS quaes tendem a destacar parte 
d·a i lha : estes dois ígaTapés vãio ter a uma laguna que .sangra 
para o cstrei to. 

Maracá .separa-se do co:o.tínente pelo estreito ou canal 
deste nome, ·que os geographos francezes denominam de Vi-
cente Pínzon. Este estreito, de facto, acha-se dividido em 
duas secções pela ponta Pellada, onde ·O canal tem a laTgura 
mínima. A primeira é a do Norte,· geralmente conhecida pelo 
Canal de Carapapóris e tendo uma profundidade sempre .su-
perior a oito metros e· que seria bom ancoradouro. se i1ão fosse 
a força elas correntes em certas marés; sua larg11ra média é de 
cinco mi%as. A segunda, que correisponde á entrada oriental, 
chama-se o canal Turury (Tourlourí dos francezes) e com-
prehende a narte mais estreita que chega a ser em certos pon-
tos de duas milhas e acha-se obstruida por bancos loc1osos, dei-
xando apena·S uma pequena passagem para embarcações de 
fraco cala.elo. 

A pequena secção da costa que cone no sentido E. ter-
mina em frente á ponta do·· Machadínho . 

Dahi, ínclína-·se um pouco pal'a ·o Sul, acompanhado de 
enormes baixios de a.Teia e de vasa. coberta de mangues até 
uma pequen:;i. salie·ncia, a ponta Tururi . Em frente a esta, no 
meio de um enorme banco que fica descobeTto na maré baixa, 
está a ilha Ji pi oca (a Ji.píoa das cartas ínglezas), distante 15 
milhas do Cabo Razo, pequena, baixa, inaccessível e pouco 
frondosa. 

53. D:ahi, a costa toma a direcção geral S. E. até o 
Cabo Razo ·do Norte, sendo a praia areno-loc1osa acompanha-
da de largo tiaixio . Este fica descoberto em certas marés e ex-
tende-se por mais de 55 milhas. 

Este hanco é perigoso com os ventos foTtes de E. e S. E., 
que originam grandes vagas e vagalhões . 

A enseada, limitada pela ilha. de Maracá e pelo Cabo 
Norte é modelada, ou antes. modificada pela pororoca que 
a,ge ahí com desmesurada violencia . Esta enseada, -ou melhor 
este alargament0 ·elo canal de Garapapó,ris, apparece em algun·s 
mappas antigos, · a partir de 1598. com o nome de Bah'iJa dq, 
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Pinaça (ou Pinis Baye, Pynep B., etc.), que certos escriptores 
fr.ancezes 1 queTiam ler Bahia de Pinzon, dizendo que Pinis 
era abreviação do genitivo latino Pilnzonw, e justificando deste 
modo a denominação de bahia de Vicente Pnzon dada ao es-
treito de Maracá. A abreviação deste genitivo está em des-
accordo com todas as rngras do htim, por mais barbaro que 
este fosse. O sabid Joaquim Caetano ( 11) explicQu este facto. 
Em 1597, Leonardo Berrie foz uma nova exploração por conta 
de Sir Walter Raleigh desde o Cabo <lo Norte até o Ornnoco 
numa pinuaça, chamada " 1The W atte"_ ·que esteve em uma ba-
hia perto d~ um cabo e esta bahia só póde ser a enseada de 
que tratamos . Egualmente Kemys, em suas explorações, em-
ba1,cou em uma pequena pinaça (Parvas pynas), a small pi-
r~esse, o "Discover", e por estas regiões passou. E' certamente 
a um desses navios, e provavelmente ao primeiro, que se deve 
attribuir 'O appa11e·cimento em 1597 de uma "Bahia da 
Pinaça" . 

54. A região lacustre ou dos alagados, entre o Amapá 
e o Aragua1'Y. acha-se occulta pela i%a baixa de Maracá e 
pelo territorio acha17ado do cabo Razo do Norte. Em época 
1relativamen17e recente, a zona ·amapaense das aguas extendia-
Se muito mais para o Norte, até o Oyapoc. e viagens de 300 
kilometros se poderiam fazer continuamente por lagos, la-
gôas, rios e f U'ros. 

Os lagos sitos ne'Sta extensa rngiã:o littoranea são de-
scriptos seguudo a.s épocas e ·os exploradores com dimensões 
e contornos diversos e muitas vezes com nomes diffel'entes, 
donde séria rlifficuldade para descreve-los. 

Basta notar -0 facto do illustre Coudreau ter descripto mi-
nuciosamente com o nome de lago Novo e como seu primeiro 
explorador, se não descobridor o antigo lago d'El-Hei, tão 
conhecido pPlos portuguezes. E seja-nos permittido lamentar 
a ingratidão da no·ssa r aça, esquecendo o nome daquelles ou-
sados antepa<isad·o·s que tanto e tanto dilataram e exploraram 
o nosso. paiz) quancfü com prodigalidade não regateamos elo-
gios e estrangeiros, muitos do.s quaes não tem o merecimento de 
patriciios noP.s,o.s e dos abnegados po·rtuguezes que tanto en-
grandeooram o Brasil. Seja-nos permittido prestar homena-
gem devotada á memoria de um dos brasileiros que mais hon-
raram a nossa cultura ~. que mais serviços prnsta ram á P 11 tria 
estremecida: o Barão· de Ladario, cujos trabalhos na Guyana 

(11) JOA;lUIM •CAE'.l\ANO DA SILVA - L 'Oyavoc et Z'A11iazone, ed. 
1861; IH, §§ 254'8- 2552 .. 
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e no rio .Amazonas bastariam, á nossa gratidão de brasilei -
r os se outros titulos não tivesse, para ÍI)lmortalisa-lo. • 

.Os lagos podem ser divididos em dois grupos : I) os lago.s 
em rosario da ba·cia d:o Tartaruga! ; II ) os lagos costeiros (12) . 

I) Lago'S da ba~a; do Ta;rtarugal . 

O Tartarugal, C'Omo já foi dito, é o .Amanahy, que anti-
gamente corri•a para o S., lançando-se no .Araguai-y e hoje 
corre paTa o N .. lançando-se no mar . 

Nascendo no inteTior, não mui longe das cabeceiras do 
Falsino ( aifiluente do .Araguary). corre a principio de N . W. 
a S. E ., entra na Tegião dos alagados formando uma curva que 
lhe dá a direcção ,S. W . pau N . E. até encontrar o lago das 
Duas Boccas que elle atravessa paTa dividir-se em dois ra-
mos, um, o esquerdo, na direcção S. para N . e outi·o, para 
E . Por causa desta divisão. é que o lago tem o nome de Duas 
Boccas. E' e-ste um lago livm de margiens altas e ilhas nu-
meros·d.S. O ramo principal do Tartaruga! é o que com vaTios 
nomes ~gue r a direcção S. N . 

.Acompanhemo-fo em seu curso . 
.Sahindo do Lag.o Nrovo, atraveissa o It.aubal, lagôa suja, 

entupida de plantas marinhas, que lhe dão côr de sangue e 
a fazem paraizo dos mosquitos. Dahi, com o nome de rio 
Itaubal, vae ter ao lago Cujub?Jm. Este trecho do Tio é um typo 
de rio lacustre; tem 1 km. de largura e 4 ms. de profundidade. 
O lago Ciijubim tem o centro livre, o contorno com ilhas e nas 
margens assahys e meritys . Delle, com o nome de rio Cuju-
bim, para o wgo Oo.mprido, que é um lago duplo, sendo 
a paTte alta livre de vegetação com ilhas pequenas e gr aciiosas 
distr 1buid-as no perímetro; eanquanto que '<i parte baixa tem 
nas margens assahys e aTVores flo1'8staes e ilhas no centro. Do 
lago comprido, com o nome de Pranary, passa para o Pacuba . 
O 1Lago Pacub1a apresenta uma singularidade : acha-se estran-
gulado, tendo ahi 15 metros de l argur.a e 50 de profundidade. 
Deste lago, na margem este, paTte um furo que é o sangra-
douro de d·ois lagos, chamados Sacaysal. Do [ago Pacuba. o 
T·artarugal passa ao JabV!rÚ, outr'ora tão vasto qrie de uma 
margem não se avistava a outrai. e hoje floresta de juncos e 
a11ms . Neste lago, cahe o rio Frechal e antigamente neste 
trecho, vinham sangrar muitos lagos que já de·sappareceram . 
Dahi P'assa para o iago Redondo, que comunica a E. com o 
Gulluxá. E stes lagos foram anteriormente grandes e profun-

(12) COUDREAU, op. cit. 
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dos; mas hoje tem diminuido e estãio sendo tomados pela ve-
getação marinha e fluvial dos pantanos . Em seguida com o 
nome de QiW3imado, vae ter .ao Lago G1;am;de do Atn'llapá, donde 
por differentes furos_ entre os quaes o do Ma1n01nhãio, cahe no 
Amapá. 

O outro braço do. Tartarugal vae para o Lago Novo (la-
gôa Onçapoyenna ou d'El Rei) ; este braço tem o nome do rio 
do Lago Ni()Vo·, co·rre a principio em terra alta, depois em ter-
l'as excessivamente pantanosas; suas margans acham-se cober-
tas de aruns e um pouco depois dellas, para o interior, ex-
tende-se por quatro ou cinco kms. de largul'a o meritysal que 
apresenta paysagem monotona, infinita, sem .solução . Depois, 
á medida que se approxima do lago, vêm as plantas marinhas; 
1em o arun com 1'aizes longas de quatro metros dentro d'agua 
e ~levando-se com alguns pés de caule acima d' agua; vêm al-
gas de 10 metros de caule, ahandonadas no fundo dos panta-
nos. O lago é bellio, livre em toda a extensão, sll'jeito a tem-
pestades, cheias de ilhas numerosas que o dividem em secções. 

O Tartarugal envia um outro affluente, o TartaTugal-
zinho ou Tracajatuba, que atravessa o lago Euzebio (13) e 
cahe no Lago N·ov•o . 

O Lag'o Novo communica com o Maprwene, que parece 
tender a desapparecer, se é que não <lessappareceu . O Lago 
Novo sangra, como já vimos. para o mar. 

Do que acabamos de eX.,l)Ôr, conclue-se que esta rngião do3 
lagos da bacia do Tartarugal tem actualmente a 'apparencia de 
um delta formado pür este rio e comprehendiclo entre o Tar-
tamgal propriamente dito e o rio Novo . 

II) Lagos costeiros. 

Os principaes - os que tendem a desapparecer talvez mais 
rapidamente do que os outros - se commU'nicam entre si e 
são : o da Jraoa ou Oiatnapapóris que &angra pa1ia o mal' ; e indo 
snccessivamente na direcção Sul : o do T1 &.nfo, o F'l01"ian.o e o 
Pritratuba, o qual se• e.scôa por tres sangradouros, dirigindo-se 
um directamente ao Oceano e os dois -outros (Igarapésucuriú 
e Piratuba) a:o Amazonas. 

A rngião em torno do Cabo Razo do NioQ.·te é excesEÍva-
mente pantanosa; ha nella uma lagôa, a do Urucú, que se es-
côa pelo lago Mapruene e rio Piratuba. 

Toda essa região lacustre na época das cheias acha-se ent·re 
si li~da por uma rêde intrincada de furos e nella dominam, 

(13) E' um exemplo d e q.wanto é :facil o estrnpean;iento de nomes : 
Coudreau chama-o sempre Z e<i·ba, em 'Vez de oEuzebio. 
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.em pleno Eden o peixe-boi. 9 boto d'a Guyana, o pirarucú, 
o tracajá e o medonho caimã,o . 

A modifrnação profunda e diaria desta região coTusiste no 
esgotamento de lençoes lacush·es, que pouco a pouco vão sendo 
.;;uostituidos por campos ou savanas. 

Tres facto·l'es influem. principalmente. para esse exgo-
tamen to, a ,saber: 

1°) O phenomeno eust·atico c1o mergulho do littoral brn-
sileiro, a partir do Bspirito .Santo para o Norte. 

2°) (J phe1J1omeno de colm'p,tg'l3rin, que faz com que os se-
dimentos transportados pelos rios que cortam ou vão ter ás 
lagôas se depositem em massas enormes e ahi fixados, e a<:-
crescielos pela vegetação aquatica (marítima, flll'via:l . lacustre) 
ele rapiclo crescimento. ele espantosa reproducção e de curta 
vida, e cuj-os rnstos, depois que morrem, .se acamam, se de-
positam, se putrefazem e .se transformam, produzindo volumes 
collossaes ele substancias organicas. 

3°) •Ü phenomeno do •abandono do alveo primitivo por 
muitos1 rio.s

1 
da Guyana que se curvam e se inflexionam, e~n 

virtU'ele da poderosa .conente costeirru que la;te•mlmente os 
projecta . 

.A topo,graphia e, portanto, as cartas do littoral guyano 
envelhecem c1epressa; pois não é elle fixo, e, ao contrario, é 
fuudamentaJhnente va1·iavel . 

Do ·(,:abo Razo do No·rte á Ponta Tijoca 

55 . A 2ª secção do littorftl brasileira, de,, 335 kms., 
esuá ,compr:ehem1di:da iC'/ntri~ o Cabo Ra7(01 d\o N orle 
(lº 40'10" N. e 49º54'6" W . de Gr .) a ponta Tijoca. 

1As costas são baixas, geralmente pa'Il.tanosas, roi-
da·s pelas -correntes, e muitas, quebradas pelas porm· 
rocais . 

O Baixo-Amazo·nas corre num vaUe muito longo," 
marginado 1101 ter•ras que se elevam ma:iis ou menos 
abrupfa'lU:ente. A rm(ed1da que rse ~amil11ha pai~a E ., 
afastam-se .crud:a vez mais os dois :Jnassiços de terras 
altas, que se curva:m os da margem direita ou Guyana 
para o N. e os <la margem esquer:da ou do BTasil pro-
pTiamente dito para. o S. 
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· A geologia nos ensina que em épocas antigas, an• 
tes do solevamento dos Andes, fôra um viastissimo me-
diteITaneo cujas aguas espraiadas .allagavam os valles 
do Itapicurú e do P.a:rnahyba ao S., e cobriam toda 
a actual zona littoranea da Guyana Brasileira. Mais 
ta1,de, pOl:r causas ainda hoje desconhecidas, as aguas 
romperam passagem até o Oceano e formou-se uma 
eruorme bahia o·u golpho em forma de funil, que, já 
no periodo pleistoceno, se encheu com camadas de ar· 
gila, areia e lama. Em segu:i!da, deu-se um levantamen-
to da região, o qual a transformou na:s gran.des1 pla:ni-
cies, aietualmente cortada:s pelo· canal <lo rio Amazo-
nas e pelos cursos inferiores dos seus tributa.rios . En-
tão, o Amazonas possuia um enorme estuwrio que tinha 
seus extremos so•bre o Oceano, ao N . do ·cabo de Oran-
ge e, ao -Sul, além do delta do Parnahyba. Os rios 
entTe esses limites, inclusive o ultimo, eram seus af-
fluentes . 

ii\fois ·barde houve, e parece continuar a haver, um 
abaixamento geral de toda a .costa brasilei1ra, des·de 
o Oyapoc até o E·spirito 1Santo e, por cons~quencia, in-
vasão pelas aguas oceanic1ais e lucta entre o Oceano 
e o Continente . 

O que está acima de toda a {Uscussão, pois a his-
toria e a geographia physiica nos ensinam, é que actual-
mente, 10 ·estuario derrue o littoml, engulindo ilhas e 
ilhotas, modificaindo pela ·corrosão o contorno das cos-
fas, alterando a top.ogiraphia das 'Varz,eas e campos al-
lag;ados que póde alcan«;:.;ar. 

As gerações -contempor:xneas têm visto mui tos ter-
renos desapparece'l·em devorados pelas ondas e pelas 
correntezas. A costa de Maoapá recua sensiv-elmente, 
e assim tambem a parte Este da ilha de M-arajó, a ponta 
de Salinrus, etc . , um.ais cortaidas em l1aminas, outras 
arramcadrus aos tacos.. A ilha Oavi'ana, quasi em nossos 
dias, foi bipartida po;r um canal, .que se alarga; a 
illm Uitiquara foi tripartkla. Ta:mbem tem se visto 
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o contrario, formar-se t erra fiTme onde era pantanal, 
pantanos o·nde era agua. Ilhas se formam ao w·. de 
.:\larajó; .a região pantanosa ao ·w . _elo furo de Taja-
purú, conhecida pe1o nome 1cle Laguna, em menos de 
um seculo transforinou-se em ilhas ·e. peninsula, cor-
tadas pori' varios fmos e pelo actual rio Laguna. 

A modelagem do estuario é feita principalmente 
pela er.osão, isto é, -0 trabalho pelas agua:s correntes, e 
pela ab1·azão, isto é, o trabalho pelo· Oceano . A rela-
tiva fixidez ele certas regiões é o resultado das aicções -
biologicas, especialmente das ·elos vegetaes. 

A ·corrente fluvial desgasta ·e desloca os ter.rernns 
molles e incoherentes <lo Baixo-Amazonas, solapa as 
ribanceirais 1argiaosasi e desmoro·na o:s barira\Il-CO:S que 
esoorregam pai·a. o .alveo do rio, arrastando comsigo 
as flotestas que os cobriam : são as terrcis cahidas . 

A corrente fluvial transporta, dissolvida, suspen-
sa ou arrastada no leito tamanho volume de sedimen-
tos que enche de acbniraç5.o a mais phanta:siosa das 
imagina~ões. E' sufficiente 'dizer que se avalia em 
3.000.0000 m. c. a quantidade <le sedimentos transpor-
taclo·s em um dia! 

1E:.m gerrul, as ma11és não influ,em pdderosamente 
na rnoclela~em dn,s costas, exc·epto ·quando1 estas são 
baixas, ·coitadas de canaes e \ orladas de baixios: é o 
caso do estuario amazonico ., 

Então, as mai~és executam : 1º) uma varredura, 
limpando os canaes, removendo os depositos nelle con-
tid_os; 2º) trabalham e preparam •no littoral os terre-
nos maremmaticos . 

As marés pe.Ja. dimensão e direcção d.as boc·cas do 
Amazonas fazem·'Se sentfr a 800 e mesmo a 960 kms., 
rio acima, sendo, co:mtuclo, ·quasi imperceptíveis no pe-
riodo da enchente . 

A natureza, porém, parece ter aproveitado as ma-
rés, afim de obter uma machi'Ila poderosa que fosse 
capaz de qomina!l' e abater a desmensuracla força do 
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Amazonas. E' a pororoca que arranca flol'estas, car-
rega arvor.es como se fossem folha;s, es·cava até grande 
profundidade a;s terras, transporta ·mate:riaes ao longe 
para eclif:i:car novas ilhas e entulhar velhos camtes. 

56 . A exp:lkação da poro.roca- ou 11wcc111·éo não 
está ainda completrumente feita, ape?Jar de numerosoo 
estudos de technkos de alta ·competencia. ' 

Deixa:nd-0-a de parte, sabe-se que o macaréo só se 
produz nos rios em funil, e t em como fadores: os bai-
xios ou razios '.do ·estuairio, a .v•elocidacle ela corrente flu-
vial, regímen das marés, não sendo ossivel, nem mes-
mo approúmrudamente, precisar a importancia de cada 
um delles. 

O Eng . Oomoy, affirma: 1 º) O macaréo se forma 
nas grm:ides mal'és de syzigia:s sobre .os rios, cuja em-
bocadm·a é obstruk a por uma barra; a reciproca, po-
rém, não é verdadeira; 2º) A altura do macaréo é maior 
quando o vertice da bana emerge na baixa-mar; 3º) 
O macaréo não se _manifesta commumente nos rios, cnjct 
barra está .ao largo ela embocadura; 4º) Se existe ma-
caréo nos rios <leista especie, prineiipia nos pontos ande 
o leito elo rio 'apresenta diminuição de largma ou de 
profundidade. ( 1) 

O macaréo é acompanhado de vagas secund<trias, 
de oscillação, especie de bigode (em francez, éte,,,d e) 
que, apezar ele uma .altura relativamente pequena, são 
mui perigosas . 

Obs·erva-.se o macaréo em muitos rios elo mundo. 
Já era conhecido pelos antigos, pois no 'Periplus ma-
ris Erythraei', ele autoria de um mei'caclor de Alexa'D-
dria que o escreveu alguns ,annos. a;pós .a mcirte de 
Plinio (77), descreve-se o macaréo no rio de Darygaza: 
hoj'e Nabucla, no Inclostão, onde, aliás, 1par cce não mais 
existir. 

N.a França., o macaréo é ob$erv:ado no Gironcla, 
(1) CORDEMOY - Pm·t-s .Maritiines, I , pags. •!Qol-104' 
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Charenta, Vilaine, Orn·c, 'Sena e tambem no pequeno rio 
bretão Oonesnon, ora com o nome de Mcisocvret (patavra 
vas·conça, de migem desconhecida), 01·a com o de barre. 
Na Inglaterra, vemo-lo no Tamisa, •Severn e Trent com 
a designação de bar.e. N a:s InCLias Orientaes, e o s·abe-
mos diesde Diogo de Couto ·e João de Barros, é encon-
trado no Houghly (•braço do Ganges) e no Megna (bra-
~,o do Brnhmaputra). Na Ohina, ha no Yang-tse-Kiang, 
onde o· chinez denomina-o trovão e üS inglezes the eager. 
Em rios de Bornéo e de Sumatra tambem. Na America 
do Norte, •C<;mhecemo-lo no Columbia, na costa do Ore-
gon, e no Colomdo, 1que se lança no golpho da Cali-
fornia. 

'Nestes e nos outros logares em que é encontr.ado, 
o macaréo ou poroToca earact~riza-'Se pela fronte em 
forma 1 de muro ·com que ·co·rre Jrio-adma,: .a con'tl~a

corrent.e dag·ua de traz para diante, arrebentação nas 
margens planas e nos bancos de m·eia do rio. A altura 
do vagalhão attinge a 10 metr9s no Yamg-tsê-Kiang, 
onde tem f 4 nós de velocidade; no Houghy tem 5 a 6 
metros de altm•a, no Sena e no Batanz Lupar (de 
Bornéo) ·Cffi'ca de Z, 

·Erm .muitos logares, que são sempre de fundo con-
sideravel, fL pororoca :mergulha, ma:s eleva-se de novo 
acima, em logares razo·s do Tio . Os logares tranquillos 
chamam-se na Amazonia espe1\is e sãi~ as calhetas onde 
se abrigam as embarcações, que escapam assim a de-
va:stação do grandioso phenomeno. N elles se observa 
augmento dagua, mas não J)Ororoca. 

As vagas e vagalihões, cuja acção 'sobre o mo'delado 
do littoral é sempre notavel, pela violeucia com que 
chegam ao estuario do· AmaZJonas e pela forma deste, 
aJca'D.çam por occasião da pOToroca o seu maximo poder 
destruidor , 

.1 
.57 . A~ .correntes oceanicas _estão ge:rnhnente afas-

ta:das da cpsta e ·só tra:nsporti:im poucos sedimentos em 
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suspensão; porém, no caiso do Amazonas, a coTrente 
equinoxial passa relat ivamente proxima e recebe enor-
me quantidade de lodo que vai depositar muito ab 
longe . 

Os depositas oceanicos obedecem a uma lei, elita 
de t ransporte, a saber : O poder .1necanico clag ua parn 
mover rochas varia corn a sexta potenóa dli ?;eloci-
dade. (2) 

Essa lei tem duas ex·cepções no ia veis. 
A primeira é que ci CifJHa elo 1n.ar sendo mais densa 

qne a doce transportei materiaes 111ais pe.·ciclos. 
A segunda é quando dá-se a flociilcu;ão, que con-

siste no agrupamento ou 1iga do lodo fino, quando a 
agua doce contendo esse lodo mistura-se com a agua 
salgada ; o effeito é o afundrumento mais rapido dos se-
<limentos. 

As aguas dos rios lodosos, misturados com as ::;al-
gadas, t em os sedimentos finos precipitados em um 
quinze avos de tempo·, necessario para que esse mesmo 
lodo afunde nagua doce . 

Balanceaindo a construcção e a '<:lestruição effe-
ctuada no estuario })ür esses diversos factores, chc>ga-
se á. ·conclusão de ·que a a;cção destruiclo1·a. é incoillpa-
ra.velmente maior que a constructora . 

58. As aguas do Amazonas dão uma descarga mé-
clia a:óma de 120. 000 m. c. por segundo; movem-se com 
a velocida;de média. ele 1,5 ( Herndon), velocidade gran-
de se attendermos a-o pPqueno declive do rio que é ap-
proximacla1mente de 0,02 por km. (a altitude eau 'ra-
batinga., onde o rio entra em terrifo1rio bra ileiro é 
ele 82 ms. , segundo Costa Azevedo) . 

Tal velocidaid·e .só póde ser explicada, por conse-
quencia, pelo g~rande volume dagua . Effedivamente, a 
medida que o rio enche, augmenta a V'elociclade, menos 

(2 ) .Vide a collecção da <«Rev . do ê\Iuscu Paraen-sc», rcpositorio 
magnifico para o estudo da Amazonia . 
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no frecho inferio1·, proxima á embocadura. Ahi, á me-
dida que se dá a enchente, a correnteza dhninue até 
a época das inundações, em que attinge o· minimum 
duir~nte .algum tempo, começanldo sómente a augmentar 
quando principia .a v.asante . E' uma singularidade pro-
vavelmente devida á influencia do vento sobre o fluxo e 
o '.refluxo da embocadura, influenicia benefica á nave-
gação, pois á esta a corre'Ilteza não oppõe embaraços. 

59 . O desnivelamento, devido ao regímen do rio,' 
é enorme . Ag:aissiz dá 17 ms. acima do nivel normal, na 
enchente, e 10 ms .. abaixo, na vasante, .ou urna ampli-
tude de 27 ms . - . 

A existencia de lagoa·s, bamhados e alag31dos no lit-
toral, explica-se por toa as estas condições : enoll'JJ1e vo-
1 ume dagua, pequeno declive e grande desnivelamento. 

I 
1 • J 

60. P erante :i massa euorme de sedimentos, le- . 
vados ao Oceano, pergunta ,se que destino elles tem? 
Por que termina o Grande-Rio em estuario e não em 
delta? Durante .algum tempo, . não se pouide responder 
a essas e a ·outras inter.rogações .analogas. Hoje, po-
rém, conhece-se a marcha e o destino de taes alluviões. 

A formac;..ão •de um ·d'elfa tem como prindpaes fa-
ctores .a preaipitação dos materiaes cai'1'ega:dos pelo rio; 
e a acção marítima. iE' facil ·d\e obserV1ar, porque nem 
todos os grandes ·cursos dagua, ricos em alluviões:. con-
stroem d·eltas . Nos oceanos e nos mares de ma1'és, o 
jogo do fluxo e ·do refluxo facilita o __ arrastamento das 
vasas e arei~.s, fo1~mando em vez de delta, estuario com 
baixios perigosos e movediços. De outra parte, ha os 
rio_s que, 'Pelo grande volume de sedimentos que trans-
portam, edificam deltas em mares sujeitos á acção das 
marés; .são os deltas ditos de 2ª classe ( Hoong-Ho, 
Gauges, Mississipe), desenvolvimento de taes deltas 
fica isempre limitado. 

O Amazonas, apezar de sua enOTme descarga solida 
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escapa a qualquer obstrucção que perturbando a velo· 
cida:de da corrente, t€rminaria pela formação de um 
delta, graças ao livre jogo das marés em seu largo es-
tuario e á vigorosa corrente equatorial que arr·asta O:'i 

seüimentos, ao longo dia ·costa das Guianas e aind::i. 
além. 

Alguns ·cO'Ilsiideram o abaixamento Llo continente 
como uma condição necess:arri.a á formação do delta: 
é uma opinfüo pouco provavel. 

Na realicla:de, só um abaixamento mui demorado 
e de declive excessiv.amente pequeno é compatível com 
a accumulação dos sedimentos n a.<; embocaduras, por-
que um abaixamento accentua:do teria, como conse-
quencia, a formação dos estuarios profundos. Póde, 
porém, ·haver delta sem abaixamento ·do solo. 

ro1·tanto, as duas condições da formaç-ão de m11 
delta silo a abundancia dos s0dirnento1:; e a impotencia 
elas conentes co .. tefras em trarn>p-0Tta·los . Se o eqn i-
librio ro'Dlpe-se entre e tas duas forç-as, a forma do 
delta varia e sua progressão para frente é mais ou 
menos Tapida. ( 3) 

Hel'bert Smith, attendendo ás mas. as ele aguas bar-
rentas q_ue o via.jante encontTa em pl(>'no Oceano, antes 
ele ve1· o Brasil, e que .se estendem até 500 kms., irnagi-
nou que elle estava construindo um w ntinente, que de· 
pondo-se aquelles sedimento no fundo tranquillo do 
Atlantico novas terras surgiriam, e, ao cabo de um 
c•sforç-.o nülenario_, encher-se-ia o golphão aberto, que 
se a1~quêa do cabo ele Orange á ponta do Gmupy, dila-
tando desta sorte para N:E. as terra· paraenses . The 
king is lnl'ilcling his 11von/1.i11ient!, bradou o naturalista 
transformado em poeta . 

Seria, de facto, 0 objectivo do rio, mas a fortê .wr-
eente equatorial e a energica aicção da pororoca obri-
garam-no a seguir outro destino. 

(3) •MkRTONNE - Traité de GeogrGJphi.e Ph·y&iqtui . 
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Foi formar a Guyana Brasileira e com a larga ge-
nerosidade que só se en:co·ntra nos troprcos, foi talllbem 
formar terras, lá, no continente N O'l"'te-Americ.ano, no 
littoral das Georgias e das _Carolinas, utilizando-se para , 
isso <la corrente ·equatorial, 

Por consequencia, pode-se dizer que o Amazona:s 
t em dois deltas externos : um, na:s Guyanas, e o outro, 
nas immensas planicies e nas r estingas cos-teiras das 
Geo1rgfas e das Carolinas, que recebem incessantemente 
os dctrktos destacados dia a dia .aos Andes Perua.nos 
e aos do Ecuador, 

A' similhança dos gr.a.ndes conquista:dores que mui-
tas vezes seguem ·com o grosso do exerdto para fazer 
a conquista de um vasto paiz, não :se esquecendo, po-
rém, de enviar outro exercito meno1r pa.ra a conquista 
de palli, üpubem menor, o Amazonas, além dos deltas 
externos qve está fo1'Illando, forma tambem um interno, 
a W, de Mara.jó, o qual podemos denominar delta do 
Taj.apurú. 

61. O goiphão a:mazonico que á primeira vista pa-
rece termina:r no archipellago amazonico (l\fa~ajó, Me-
xiana e Caviana), situaJdo 1J1a foz do rio, realmente ter-
mina muito ma:is para o interior. Attend ndo á mor· 
phologia da r egião, aos phenomenos provenientes das 
marés, á vegetaç.ão que se con·serva com o mesmo as-
pecto e ás transformm;,ões a ·que estão sujeitos os nu-
merosos furos e ilhas á sombra de Marajó, o golphão 
amazonico termin.a na ·confluenda do Xingú . Até ahi 
se extencle a regilão littorwnea. 

O est11ario acha-:se, portanto, divifüdo em duas 
gl"ancles secções, separadas pelas costas orien:taes das 
tres gran-des ilhas de Marajó, Mexiana e Cavia.na. 

A P ~ limitada pela costa septentrional, desde o 
cabo do Norte até a pequena ponta Jupaty, pelas tres 
g1'a:ndes ilpas e pela ponta da T:ijoca. Está quasi toda 



111 ..,.... 

ella sob o dominio das aguas, CO'ill numerosas ilhas cos-
teh'as, todas pequenas. 

A 2ª é formada pelas ilhas, acha-se comprehenclicla. 
entre a ·costa desde Jupaty até a foz d9 Jary, á es-
queTda, e pela ·com, desde a ponta da T.ijoca, pelas mar-
gens direitas do rio Pará, bahia de Marajó e furo de 
Tajapurú, e galho .meridional do Amazonas, á direita. 
Ao contrario da primeira, é essa secção constituida de 
uma immensiclacle de ilhas, entupindo o angulo formado 
pelos dois actuaes galhos em que se divide o Amazonas, 
ao S. da ilha Grande de Guru pá, perto <la confluencia 
com o Xingú . 

O rio Amazonas chega á 1" ·secção com duas em-
bocalduras, separadas pela ilha de Marajó . A primeira 
embocadura é dividida por muitas e enormes ilhas, e 
é uma rede tle canaes gigantescos, mais do que um bra-
ço do rio, e termina com tres bocca.s: o canal do N orte1 

entre o Continente e a ilha de Cavia.na ; o canal Peri-
goso, entre esta e a Mexia.na; e o canal do ·Sul, entre 
:.VIexiana e Marajó. A segunda embocadura é o estuario 
do rio Pará, ,que rec«Ojbe o Tocantins como affluente e 
communica icom o galho principal do Amazonas, por 
muitos fuTos e canaes relativamente estreitos. 

62. Questão mui discutida é a da segunda embo-
cadura elo Amazonas . Muitos queriam ver nella a foz 
elo rio Pará, que seria a 1continuaç:,ão do Tocantins, 
sendo, portanto, este um rio independente . 

O Rio-Pará é uma larga expansão entre a ilha de 
Mara.jó e a teTra firme ao Sul, tendo 61 kms. de la.J.'-· 
gura na foz, 37 kms. em frente á citdade de Belém e 
quasi 4 kms., a W., em frente do Tocantins . Hartt 
e Goeldi, estuJclando essa região concluíram que o Pará 
não é um verdadeiro rio ( 4), apezar de ter em grande 
parle flo anno a agua, pelo menos a superficial, doce, 

(4) .Já. em 1641, o P. Christov-aJ d'Acuna dizia ser o. Tocantins 
uo (lr<Jl1t<],e a,ffl'!J,81~Pe do rom1.o do Pará» . 
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pois, provavelmente, a salgada, mais pesada, acha-se 
no fundo . E' um verdadeiro estu.ario, suj ei1to á marés 
mui fortes, que se extell'dem á bahia ele Portel, e, talvez 
mesmo á de 'Üaxiuná (ou Gaxu.aná). -Bstc e'stnario re-
cebe a agua do•ce por diversos e p1•ofundos furos do 
galho superiO'r do Amazonas, .. bem .assim do Anajaz, elo 
T.ocantins, ·elo Gu.ajará -e de um grande numero de cor-
rentes menores que, vindas do Sul, nelle desaguam, cm 
geral, com largas bo·ccas e d~ outros que .até elle con-
duzem as aguas, que co1Tem par.a o Sul, da ilha de 
l\larajó . 

63. O ·estudo do rio Tocantins demonstra a sua 
q ualidacle ele rio ·secundario ou affl uente . 

·Com -e.Efeito ( 5), o Tocantins .p ertence ú. mesma 
dasse 1que 

1 
o Xingú, o 'Tapajoz, o Maué-.assú, o Abaca-

xis, o Ca.nµma e tantos outros 1que vem do grande pla-
nalto e ao .aJcarn;:.arem o limite das -rochas metarmo-
phi cas, <J.l.18 formam a base deste, c.ava:i·am nas camadas 
mais modernas e menos Tesistentes, que ficam abaixo 
elas suas ultimas cachoeiras, v.alles longos occupados 
po1· massas dagmi.. e s-i.miHi.antes a lagos, que em geral 
se commu:r+i:cam pü'l' estreitos canaes com Q Amazonas, 
cuja agua, em a lguns casos, pela .açção ela maré, nelles 
penetra por pequenas distanc~as . 

O Tocantins na .secca não é u\m. rio caudaloso. 
Nessa estação, apezar da exten'são e ~'1.rgura, é mu rio 
razo, de dtminuta velocidade e pouca descarga . 

A qufl-nticlade dagua fOTnedda pelo Tocantins e 
demais rios ,que desaguam no estu.ario elo Pará é in-
significante 1em relação á quantidade clagua que ellc 
conduz ao Oceano. 

O ·Car~cter hydrogra;phico principal do Rio-Pará é 
que a ma1~é nelle piiovoca correntes ,contrarias, em-
quanto qup no galho norte do Amazona.s h.a reprezas 

(>5) ,Vdd'e os estudos de HARTT, in vol I ·da '«.Revista <lo M useu 
Pairacnse». 
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mais ou menos fo.rtes. Provavehilente, em grandes e ex-
traordinarias marés concordantes .c.om grandes enchen-
tes, o Amazonas, reprez.aclas suas aguas, 1procurou para 
o excesso ~lellas outra ou outras sahfüas, rompeu a 
terra fiTme, abriu canaes que destacaram desta terra 
pedaços que constituiram ilhas, coililo a de Marajó, por 
ex('mplo; fez recuar a:s embocaduras dos r ios que neste 
trecho eram affluentes do Sul, e, por um trwbalho con-
structivo de sedimentação formaram a -grande r egião 
situada a W. da ilha de Marajó, e q:ue ainda está em 
via de construcção . 

64. Div.ersas objecções tem sido .formulaclas com 
o fito de consMerar O· Rio-ParáNT1ocantins, como prin-
cipal, recebendo as aguas dq Amazonas por diversos 
furos, de sorte que este ultimo ·rio tornar-se-ia, de facto, 
mn tributar.ia daquelle . 

Em interessante e erudita memori_p.., escripta para 
o 1 º Congresso de Historia Nadonal ( 6), o Engenheiro · 
Fienri1que Santa Rosa formula cons.rderações, ou me-
lhOT, objecções contra a hypciithese de ser o Rio Pará 
um estuari'o . (7) 

A ia é a differen<;>..a que offerec_en;i. .as costas ou mar-
gens da ilha de Marajó, conforme as agua:s que a ba-
nha:m, ele sorte que parece haver uma differe_nça na 
formação geologica dos te:r:renos por onde correm os 
dois rios . 

Esta objecção c.ahe, se ·considerarmos que, effecti .. 
vamente, a üha de Marajó é composta de duas partes, 
que soldadas, tiveram am1b.as origens differentes. Uma, 
a que está sendo construida, é devida aos phenomeno·s 
ele depositos dos sedimentos transportados pelo Ama-
zonas . 

·A 2ª objecção é a circumstanda_ de que, emquanto 

( 6) PTi:nveiro Congresso ele H ist. Natiiral ; t . >II, in «Rev. do I nst. 
Hist . e Geogr. », tomo especial de 191·5. 

(7) Vem a pello dize r q'lle de LA ICONDAM-INE era de opindão não 
ser o !Rio Pa rã n.tm biraço do Ama.zonas. 
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o Rio Pará, como diz Ha:rtt, é geralmente razo, os furos 
ou canae:s da parte ocddental da ilh.a e dos q uaes se 
pretende fazer o mesmo rio embocadura em continua-
ção, são toclos estreitos e mui profundos. 

Com e.ffeitJo, essa objecção merece, muito bem diz 
o Eng. Santa Rosa, .séria cogitação. Mas é preciso não 
esquecer que numerosas singularidades apparecem nos 
terrenos deltaicos, formados por galhos de rios que se 
subchv1dem ·e ·Se :anastomo am em numerosíssimos ra-
mos e que, além disso, os canaes ou furos, a que se re-
fel'{' a o•bjecçã.o, tem reghnen variado e estão suj·citos a 
p1·ofunclas modifiocações . 

A 3ª objecção é a da alta situação geographica 
desses furos ou canaes, dispostos na sua mór parte na 
direcção N.1~., ao passo que o Amazonas, logo após a 
confluencia do Xingú, assume fTancamente uma orien-
tação S.\V. e N.E. até o Oceano. A disposição de uma 
embocadura secundaria naquelle sentido seria certa-
mente anorma.l. 

:.Essa objecção, das tres a de menor valia, depende 
de estudo ma.is apro.full!dado da região de Breves e da 
do rio J_,agupa, pois, tanto quanto hoje se conhece, não 
foi apenas um galho {to Amazonas 1que se destacou para 
o Sul, porém, pelo menos, dois,,_l~gados entre si por nu-
merosos furos, formando novas ilhas e dando aspectos 
diversos á toda a topo:graphia do .!3stuario·. 

65 . O Eng. Santa Rosa aventa a hypothese de 
ter sido o talvegue elo Rio Pa·rá cavado para1lelamente 
ás margens ·~lo Amazonas e atravez do continente. Da 
ilha de 1\larajó existiam, como trecho continental, a· 
fachas orie~tal e austral •que se prolongavam até as 
vertentes do Xingú; estas rterras elevada:s determina-
vam uma depressão sobre a qual vieram C'f'tvar a sua 
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sahida commum as aguas do Anapú, Pacajá, Ja,cundá 
e Tocantins, formando o estuaTio do rio Pará. ( 8) 

As dimensões dilatrudas da embocadura do Ama-
zonas, do Xingú para baixo, teriam pela erosão destrui-
clo clia a dia a estreita facha, cavando maiores profun-
didades e desnudando a super.ficie até conseguir rasga-
las em todos os ·senttclos, precipiitando-.se, então, sobre 
o modesto curso fluvial, que se alargou consideravel-
mente . 

Por este lado, porém, ;as correntes do Amazonas 
viriam encontrm· a .acção das marés, antepondo-se á 
sua impetuosidade e dando-:se, portanto, a Teconstru- ' 
cção alluvial em foTma de ilhas _ P eila mesma razão, 
e em virtude elo mesmo retardamento da correnteza 
produzido pela maré montante até Q.. Xingú, toda a 
embocadura do Amazonas abaixo daquelle rio até o 
Oceano, intercalou-se de ilhas 1a1luviaes, termina o 
Eng. Santa Rosa, nesita luta permanente das aguas 
correntes contr'a o solo, do sedimento contra a corrente 
e elas marés contra as corrente~as, acarretando succes-
sivas mutações no seu panorama surprehendedor . 

A hyporthese off erecida só póde ser julgada poir 
geologos competentes; 1po.rém, encairada sob o prisma 
ela geo:gra1Jhia descr:Uptiva, p~ece "impossível continuar 
a nutrir a icleia de .seir o Pará méra ie1ontinuação do 
Tocantins e não uma das embo,ooduras do Amazo-
nas". (9) 

66. Outro facto nq!avel da emboÇiadura do Ama-
zona:s, é a formação geologic.a das ilhas . 

~s ilhas da fóz do Amazonas dividem-se em duas 
categorias : :ilhas anti ga~ e ilhas novas ou de formação 
recente. 

As ilhas antigas, com depositos .al''enosos e argilo-
sos são 1cobertrus de uma ou mais camadas de aTenito do 

(8) 1SANTA IRoSA, Op. C'it. 
( 9) HAJlTT, op' cit. 
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Pará, tendo na :superficie n.ma camada de areia argi-
losa amarella : é formação identica a das terras fil:mes 
do Parú. e a das terras que ficam entre o Guamá e o 
Ocea110 .. 

As ilhas novas são formadas por alluviões recentes 
e mesmo .aduaes, geralmente em frente das embocadu-
ras . A formação des:sas ilhas que pócle ser seguida em 
todos os seus períodos constructivos é _ a seguinte: 

A principio, forma-se um baixio de areia que, no 
fim ele algum tempo, transforma-se em banco ele tijuco, 
atflo:ranelo sómrnte na.s aguas baixas e sem vegetação . 
Deipois, e é o 2º per:i:oelo, apparece a vegetação consti-
tui ela pela aninga e pelo atmiú. (Drepanocarpus lunn-
tus, 1\I eyer ) . Estas plantas disseminam-se pelas se-
mentf's que boia'm e, ainda mais, a :aninga, pelos rhi-
zomas : 'umq. exclue a outra e, portanto, ilha ha de 
aningal, e ha ilh as de aturial, as quaes, ao longe, se 
elifforenciarn . 

No 3º perioelo, o baixio, ,coberto de vegetação, fn_ 
vorece o deposito dos alluviõe·s e constitue uma especie 
ele c-riYo ou -j}e peneiro que retém as sementes de diver-
sas plantas, entre as quaes muitas aptas a germinarem 
em similhante meio . Assim, apparecem as arvores maio-
res, :a pri:fic ~pio ·Salteadas, de1)ois em grupos :-1 é o man-
gue, é a siriuba. Neste mom'énto·, de longe, as- Hhas 
têm o aspeoto, já o disseram, \ie ·Um cha1)éo de abas 
mais ou menos largas. Se ha utna cor:vente lateral, o 
:aningal ou 9 aturial não s·e adiantam, ficam os man-
gues, e as iltias irregulares t em um dos lados a pique . 

Depois, no 4º ·lPeriodo, vão apparecendo as arvores 
caracteristiq1s das varzeas: o assahy e o merity. E' 
a transição elo mangal á vegetação dos alagados . 

1Finalmen1Je, no 5º e ultinio perio,do, na costa das 
ilhas, ha o manguesal e, no centro" a vegetação das 
varzeas, porém aquelle pouco a pouco vai definhando~ 
passando de facha a _fita, de fita a linha, até de todo 
desappareeer. As ilhas 3!pparecem irregulares com ar- · 



110,re~ ele muita:::. especies e de contornos differeut'"!1s, do-
minadas por merityseiros de dim€nsões excepcionaeFi 
e pelas gigallltescas su.umumeiras que sobresahem no 
matto. O aspecto, então, é o de uma collina verde den-
tro de uma floresta e, :vistas a distancia, as ilhas as-
simelham-se a cupo1a::i verdes e achatadas. 

As ilhas podem crescer, os canaes se estreitam e 
entulham-se de lodo·; sã:o invadidos pela vegetação. 
Formam-se os igapós, Clllja communicação com os ou-
tros canaes é feita pelos igarapés que, a:s vezes, se de-
nominam rios . 

·T,ornam-se .graD1cles estas ilhas e. tem rios centraes 
que foram braços do Amazonas, rios de aguas puras, 
que os fazem -distinguir dos furos, de agnas escuras, 
turrvas . 

67 . A bacia amazonica é es-sencialmente, florestal: é a 
região bot,anica •que Humboldt denominou Hy"la!f,a. 

Dos Andes ao Atlantico e dos affluente3 do Madeir,a (t 
bifurcação do Orinoco, extende-se uma matta continua, onde 
se engastam superfícies mais ou menos extensas, occupadas 
por campos. 

Se muitos destes campos são antigos, geologicamente fal-
lando, outros são recentes, conOOm.poraneos, taes os das re-
giões littoreanais da Guyana Bl'asileira, os das ilhas de Oa .. 
viana ie Mexiana, os da parte Este de Mara.jó e ao longo elo 
Baixo-Amazonas, -os da costa do Salgado, etc. 

O typo das mattas varia profund amente com o clima e 
com o solo, mas nessa vasta rngião, a vaTiedade de typo li 
menor do que n.a montan];i.a.· . 

A-o longo (lia costa e d·O'S cursos dagua amazonenses, ··su-
jeitos ao Tegimen do fluxo e refluxo, a matta das a1lu viões 
maritima.s é ·o mangal, ·com 15 . a 20 ms. de altura. Nelle, 
Huber não encontrou n~m o Oonocarpus ereictus, nem o Bu-
cida buceras, que, aliás, existem nos mangues guyanenses e 
maranhenses. 

,N.as varzea:s, a matta das alluviões fluviaes que ac@m-
panharn o Tio, ,desde Belém ao sopé do3 Andes, é mais va-
riada que a da costa . 

A matta das ·terras firmes, em que o trabalho mais im-
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portante é o da erosão, e não o da allnvião, é infinita na va-
riedade e na c-0mposição. • 

A matta que constitue a vegetação característica do Ama-
zonas é a ·da3 varzeas ou alagados, sujeitos á inundações pe-
riodicas e enriquecidas ,pelos sedimentos do rio. As varzeas 
acompanhando o rio, variam desde ·alguns metros (rios e iga-
npés) até mais de 100 kms. ('boccas do Macieira e Japurá). 

N.as varzeas., distinguem-isa os terrenos do estuario · amazo-
nico que pertencem ao domínio dagua doce, mas sã-0 iufluen-
ciado·s pelas marés e por estas inundad-0s, quer diariamente, 
quer nas sizygias, quer nas agua.s vivas d·o equinoxio . 

.Os ten~os do estuarío formam um meio vegetativo es-
pecial, cujas características principaes são: 

.ai) humid:xde constante, porque _:no estuario nã-0 se ,sen-
tem os effeitos das cheias e das v·asantes, pois o que domina 
são os ·effoitos da maré; ' 

b) iSediiJ.Ilento rico em detritos mineracs e vegetaes; e 
e) calor tropical. 
N esses terrenos eleva-se uma vegetação exub~rante, de 

forma essen'cialmente tr-0pical. E' a matta do estuario, o im-
perio das palmeira's (20 especies) e dos monocotyledonie•s de 
folhas gran~es (musaceas, marantaceas, zingiberaceas, etc.) , 
os quaes faltam ás va.rzea1s amaz·onicas que não soffrem o atta-
,gue das miti'és ~ que durante ·seis mezes recebem humidade, 
á miuclo exce3siva, e durante outros seis mezes quasi neuhum,a. 

A matfa do estua'l'ÍO conserva toda a exu'be-rancia até a 
embocadura do Xingú; dahi em diante, inuda o aspecto e bem 
W3sim ·a exuberancia. (10) 

Nas vaTZeas, ha frequentemente o igapó, )i;to é, matta 
cheia dagu·a ou, melhor, é a ma\ta que' cobre os t1errenos em 
que fica agua e.stagnad1a. \ \ 

São trechos, cujo nivelamento1 po1· seidimentaçã-0 insuffi-
ciente retardou-se ou parou no proce~so :Jlfuvi-0nario . 

Ha tambem as Testingas fluviae'~, que são ·os alagados 
formadoE· pelas chuvas, logo atra~ das margens de rios, quan-
do estes ooqertos, d1e1 mattas. · 

Eúste tambem. o sacado, que é a volta meandriica dos 
Tios, separa·da na sua extremidade superior, em geral, por um 
dique ·amor1.toaido naturalmente pelos sedimentos e vegetação 
do Tio . Quando fica tambem fecha!da a outi·a ·extremida•de, 

( 10) HUBER, sem fa11ar nas mattas dos tributarios, consid.era 
4 typos de mattas das varzeas do Amazonas: 1 º ) A do estuario; 
2º) a do Xingú ao Trombetas; 3º) a do Trombetas ao Negro; 
4º) a do Negro áls mural'has andinas. 
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o sacado a1)parece absolutamente separado do rio, recebando 
deste apenas ~gua por infiltração: é o ·que na theoria dos 
rios chama-se bTaço mort,o ou l::tgo em ferradura, Todas estas 
diveTSas construcções são communs aos deltas e nellas a ve-
getação, assemelha-se á dos panLanos. Nos ·.sacados e nos bra-
ços mortos, nota-se a transformação ·da vegetação, quie., aute-
rionnente,_ era a das margens dos rios. 

Nos igapós do estuario dominam a·s muaaceas (Pacova 
sorOToca) e a;s. marantaC!eas. 

Nos igapós modernos, que occup-am em muitos logares 
fonclos lacustres de milhares de kilometros quadrados, co-
brem-.se de hervas altas de oiranas e de encanta•clorns cecro-
pin.s, de folhas dispostas á guisa de candelabros . . 

Nos igapós antigos ·apparnce a S'eringueira · ('Hevca guya-
nensis) . 
. Ao N . do Amazonas, a. matta «d·a teTra firme acha-sé 
mui afastada e ha. campos ou ·savanas enormes que foram 
vargens e estão completamente descccados . Egu·almente, na 
região S.E·., ha uma zona de campo.s que foram varzeas re~ 
centes ou de pouca e'dade geologica. 

As pequenas ilhas fhwtuantes ou b.a.lsew·osi são, em via de 
regra, formado.s poT mururés e outras plantas similha:ntes; as 
grandes ou de 0anarana se compõem de muitos vegetaes dos 
generos paspalum e panicum. 

Deixando de la•do as milhares de especies vegetaes que 
existem já classificados na Hylaea, citemos rapidmnente al-
gumas plantas que por diversos motivos são dignas de menção 
e appaTecem no estuaTio. 

V em as arv•OTCS gigan teas : a mair.atitng,a ou arvore rai-
nha;. a sa.mGIUl/rl1a,, ·de gig_antesco porte ·e de g.alhos quasi hOTi -
2'0ntaes, enormes e a mais volumosa das arvores brasileiras ; 
a 111mssa11andub.a ou arvore-leite, a màngub:a, ·de esgalho deli-
cado e comas. grnciosas, 'lenho leve, paina sedosa e abundmlte, 
que .se distingue da maior partie da:>- essencias tropicaes, por 
per·der as folhas antes c1a nova camada de botões. 

Vem as palmeiras, que immortalizaram Martins e que 
estudadas foram por Barbosa Rodrigu.es; vemo-la .sob todas 
as forma•s, de'Sde a ·de arvores altas até a de pequenas, simi-
lhantes a juncos; desde as die feição elegante, em columua o.O· 
rinthia at•é .as de e.spique ridículo pela grossura, ou ús ·que 
tem o caule flexível, analogo a trepa·deiras. Entre as pal-
meiras sobresahem: a grnciosa assahy; a j~sam; a paxi.uba, 
erecta sobre ·as l'aizes, divergentes como fieixes de e·3pingardas; 
a jMá; a b!acal:J.a; a pi:tfiubai; ·a rrvuoa.iá; o t'licwruan-, dei rioas 
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fibra s ; a excelsa mJuc'UJry ou urícury, a mais alta de todas; 
os bactri.s, que tem o aspecto de j~nco e espiques delgados 
,que não excedem a grossura de um dedo, apezar de longJas 
de 4 a 5 ms. ;, a mara.iá; o Deam,ancus spea ou Jacil'ár1a., de 
pampanos armados de ganchinhos agarrados á caaca das ar-
vor~s; o merity, dos pantanos, de oopique verde e lizo, com 
leque de folhas e 66 ms. e mais de altur-a; os ubin:S; '° babaçú, 
nas ·costas . .Ahi, ergue-se a inlfl,já, ·delgada e mm espinhos, en-
cantadora ·aos 30 ms. acima das moitas e cujas folhas reben-
,tam do caitle suaves e graciosas e de f.ohol-Os tã-o ·d_elicados 
e flexivetis que os acurva a menor brisa. Citemos, ainda, o 
tucum · (Bactris iSetosa, M.art.), de pequeno porte, de estÍl'Pe 
e foLhas cobertas ·de grandes e rudes espinho·s ; a macahiba 
e o bwrity, com boa.s fibms . 

. Entt'l(ll as plamtas ·economica.s, sobresahem o cacaoseiro c 
as seringueiras . 

As seringueiras são euphorbiaceas do genero Heveas e 
distribuem-se em 10 especies ; sã'O aTVOTes possantes, que se 
elevam 'ª 25 e 30ms·., de dianretr-0 de 1,50ms. e 2ms.; ra-
mificação fraca e que princip1a a gramle d .. unt; sua área 
é enorme . As especies que meJhor qualidade e maior quanti-
dade produ~ ·de b1:>rracha são : · J;I. bra·siiiensis, H. di.scol,ar 
e H . Guyanensi.s. • 
, Entre as arvo1'€.s fructife1'as: o cajue~ro (A<naccardium 
occidentale), nas dunas; o guajur.ú (Ohrysobalanus icaco), 
nas praias maritima.s; o g.er1ripapeiiro; o t1aperebá ou o cajá; 
o imhú; o oity, dia beira dos rios; 0 ·1abiu (Lucuma caimito); 
o baciory (1Platonia insignis Mart.); a lhtribá (annona·cea); o 
oaz1111>.a~ú; o owpwahy; o :umJp/r1_J; o 'ringá, da beim da.s mattas; 
o .amapá, cujos fructos pa1<ecem om a mangaiba, dá uma es-
pecie de borracha; o m.u1·icy; os ma1\Q.lcuj'ás e o ananaz, sel~ 
vagem (Bromelia abacaxi). Mencionemos , ainda ai arndJiroba, 
celebre pelo oleo. 

N ais ilhas e em alguns logare.s em que exploram a bor-
racha, existem capoeiTais, on'de ·domina a embau ba branca ; 
são, poTém, pequenas .superfi.cies . 

A acção do homem sobre a ve~tação do .Amazonas é 
ainda pequena. A acção da vegetação sobre o homem é P'ª-
tente : a seringueira, por extemplo, OCCUpando laTgas superfi-
CÍes continuas, permittiu a unica industria que pro.>pera nos 
domínios do rio-mar. 

No conjuncto, ·a flora amazonica distingue-se das do 
resto do Bra.sil. Se ambas possuem muitas e.species communs, 
os cont1,astes sã-O numerosos . ·Muit-0 menror é ·a. differença em 
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relação a Guyana. Provawelmente, as especies <las montanha, 
guyanas e de su as encosta·s <lissiminaram-se de N. a S., até 
:Marajó e as di;vieT<sas outras ilhas do a•rchipclago, donde ]?'as-
saram ao ·.Amazonas, enco'Iltrancfü-se, com as espeáes vindas 
dos Ande e que ·Seguiam o rio. 

68. A fauna do Amazona,s é espantosamente rica .em es-
pecies; o natm•ahsta Bates, em 1862, após onze annos de 
exploração colleccionou 14. 712 especies animae3, ~as quaes 
deiXQu de classificar 800. Oito annos depois, Agassiz desco-
bria 1.143 especies novas de paixes. Nesta região, observa 
Reclus, onde as arvores e os cipós fazem esforços p•aTa subir, 
os animaes procuram tambem as zonas supreriores, onde ha sol 
e vento . 

Os mammiferos terrestres .são poucos e quasi todos pe-
quenos; a maioria é arborícola. Das 38 esP'ecies de macacos 
ani.az<.>nicos, todos são trepadores e ·todos po~ suem cauda ap-
prehensora ; das 4 especies de tamanduás, estudadas por Ba-
tes, tl'les vivem sobre as arv.r>res; os tri&tes Tepresentante•s do 
collossa•l megathério, as preguiças. vi*m sobre o·s gal hos. 

A fauna do B'l'ias~l diviàe-s~ eni ·!Ji 'e<f secçi}e.s: a oriental, 
o, do interior e a amazonica. 

A fauna ao N . do Amazonas differe Eµ,l:traordinariamente 
da que fica ao S. Aquella aissimrelhru-se muito a da Guyana 
e da America 10 e1J1tral e ·esta tem muito.s pontos de contacto 
com a d'o Paragu·ay e a dos Pampas argent ino·s. Vindo do 
N . ou do S., chegaram os · animaoes ás vizinhanças d<.> graarde 
rio e das florestas equinoxiaes que serviram de empecilho 
e que não poderam transpôr. Assim, Bates observou l'(HP mni -
tais especies de aves, habitando uma das ]!laTgens do Amazo-
nais, nunca passam para a outra, pois não encontrariam nem 
in.sectos, nem vegetaes, adaptados á .sua alimentação. O Ama-
zonas, e bem assim o rio Negro, são linha·s de separação para 
di~rsos macacos que, com a emigração, perderiam as condições 
de existencia offerecidas pela regJião do domici lio. 

Se •de um la<lio , a corre:nee a.ma,zonica e as de algum 
dos serus tribu tarios · (Negl'lo, :Madeira e Tocantins, pelo me-
nos) sepiaram e limitam .divel'.sas sub-províncias zoofogicas, 
de outro [a.a<.>, ligam i-egiões excessivamente distantes, perIDit-
tindo que certas especies se ·disseminem a ,o correr -de su as 
margens <.>u de suas agu:a:s. As gai·v·otas do Atlantico a ppa-
recem nos plainos peruiainos, a 4. 000 kms. · d~ distancia; os 
botos e os peixes-bois sobem até as ca:cho·~ira·s na sahi'da dos 
Yalles am:azonicos. ; 
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Em refação aos peixe:;, o phenpmeno da su b-ldi visão da 
fauna, em sub-fauna& é realmente aHmiravcl. Numerosa,~ sub-
faunas ichtyologica.s succeclem-Se uo .Amazonas e nos seus tri-
butarios . .Agassiz observou pequena. porçõc.s elagua scparad!lJs 
por isthmos razos e todav1a habita(las par peixe<s pertencen-
tes a especics difforentes . Na ·propria corrente, certos peixes 
se localisam em logarns de pe•quenas extensões í. assim, Silva 
Coutinho viu tres espccies <:1e b agtes que não t:ranspõeru as 
duas leguas, Oll'elc se opeiia a mistura ·elos lodos sacU'dido· pelo 
conflicto do ma.r ·e do rio. 

Entre os peixes elo Amazonas convém não esquecer a 
pilr(J!Íba, o maior -peixe fluvial; o pfrarucú, lima da princi-
paes bases de alimeutaçfo na Amazonia; e o poraqué (gym-
notus electricus) que vive tal qual um o·phidio nos curso 
dagua lod:osos. 

Entre os chclonio:\ as ta r tarugas e kagmelM, todos ele 
Te1evante importancia economica. 

Não se poud•e ainda: fazer <le ~nodo syn thelico uma clas-
sificação rapioual das .sub-rirovincirus e das sub-faunas da opu-
lent•a região amazonica. Qll!el'Cnelo-sc. porém, em poueas p a-
lavras indicar os caractcristi:cos mai nataYeis ela falllrn, po-
der-se-ia considerar a. ZONA DOS EDENT.ADOS, DOS MACACOS P LJ\-

T\'RHINCOS E DOS SILURIDES .. 
Traço tambcm notavel dia :f.auna ama:zonica é a cl!a eús-

tencia. de cerrtos aninraes que 1são repre::'.entante actuaes rde 
r.spccics desa·ppareciela1'1 'em outra époras (os eelen.tados, n. 
cigana, os mutum=. o 1epidosiTcn paradvxa, as raia s de agua 
doce, os peixes teleo1'tos, etc. 

"Egualrp.en tle, é 1di1gno de especia1l menção a c!XÍstencia de 
certo1~ imimaes, principalme-nte \Í.nsecto·s, que tm·irnm regiões 
intciTa: qu affi inhabitaveis pelo homem <" pelo. ;111imaes su-
periores (formjg.a8, mosquitos, etc . ) . 

69. O cabo Razo do Nldr~e é uma ponta <lo terra baixa 
e coberta •qc v~getação. porém ,mais elev.arelo q"!!_e as teirras 11d-
jacente·s, que estão, em geral, debaixo dagu a . 

E ste cabo foi chamado, em 1513. "caibo Corc;o" por c·ausa ' 
d(~ doi s pi loto:", \F'r?Jil cisco Co1·so e• Pero Corso, que 1.acomp:t-
nharam F cmam Fróes que ahi esteve ( 11) ; "ca ho Bran.co", 

( 11) O Raleiro desta expcdic;:fLO foi publicadu pel:1 prin1Pi ro v~z in 
C°APISTnANO DE 'ABllEU . Thesc ele .Conciwso ao Collcgio Ped1·0 Jl OSS3). 
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por Gera~do Mercator (1569) e Thevet (1575); "ponta Pe-
rigosa", em 1608, pelos capitães inglezes Miguel Harcout e 
Bd . Rarvey. 

Do cabo Razo1 do Norte, a costr1 coDre por 4:6 kms. na 
direcção N .IN.El. até a embocaid'ura do Araguary, recébendo 
nestfe trecho o Sucurujú·f3 o Piratuba. 

A emboca:dura meiridioil'al do A :1Ytf]U<JJry é a ponta do Sul 
que está ligada por um bMJ.co de areiac.. á ponta Grossa. Este 
rio é 'Certamente, escreveu o B:arão do Rio Branco, o ponto de 
partida <l,a· primeira linha redamada pela França, porque est,e 
rio não tem vaTia.s sahidas, quer mais ·ao Swl pwra o Ama-
zonas, quer mai1s ao Norte para o Mar, ;1como se pTetendeu. 
Antigamente, o Amazonas destaca·va um braço ou furo ·que 
ia ·acabar no Araguary, perto ~da etmbooadu'ra: era o Furo 
Grande do AraguaT"y; seu p'onto de sahMa do Amazonas era· 
a 20 milhas ma1'itimas de Pomta G1:ossa. ; Um outro braço 
meno's impoTtante, o Furo Pequeno, penefa·ava nas terras 3 
milhais a montante 1do Furo Grande J pam se reunir fogo a 
este, formando uma ilha . Os dois pontos de sahida sobre a 
ma:rgem esqu'erda, do Amazonas não reram, então., a.s boccas 
do .Araguary, porrque este ca.nal, ,pela suru direcção e pela forga 
da corrente amazonica, erru n;ormalme·nte pe1rcorrido ç:pelas 
aguas do grande rio que iam aissim. augmentar a do seu .af-

:f'luente (12). 
O Furo Granc1e figura ainda nais ·cartas maritimas fran-

cezas e inglezas, a'Pezar ·de &m 1834, segundo o official da 
marinh:a frainceza Oarfo.s Penaud, ter ceissado de ser um c~
nal e de . ter si:do enc'ontra:do obfltruid!o, em 1857, por Costa 
Azieveído. 

Encontra~se n•a fóz, ou um. pouco acima, a i1ha Nova 
que não existia em 1850 e que estava em 1881 coberta de 
densa V'egetação; a ilha doa Veados, hoje 1igada ao conti-
nentJe; a dll's M:arreioas, etc . 

O canal da embocadura do .Araguary muda continua-
mente ·de direcçª=o, have-n<lo formaição de razios moveis . 

A fóz é la1·ga, porém, logo diepois, {) rio muda de di-
recção e apresenta-se 1ia ponta de Dentrn estreito: essa ponta 
é uma espero, ande fi cam as embarcações, qU'a'll:do ha piolf'io-
roaa . 

'Ainc1a que a poi:oroca se extenàa, ao longe, pelo .Ara-
guary acima, .sua força parece modificada além dos Veados 
pela estreiteza do rio, pelos meandros e pela vegefação das 

( 12) [Rro 1BRA."ICO - ,Pr~miere M émoire (Limites e nitre Je 'Brési! 
et la Guyane .Française) ; p3ig . . 20, 
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margens. Esta vegetação é de bambús, de c::;.p ~ cie contra a 
qual parece produzir menos effeito a pororoca, (13 ). 

Em toda esta Tegião li titoreaua que vac do cabo do Norte 
·até não mui long~ de lrf1JJ.capá, desempenha a pororoca funcção 
notavcl .nas mudanças e rapidas transformações quie ahi. se 
dão constantemente. A secção hoje mai s trabalhada é a fóz 
tlo ATl!gUlary . 

Entre a:> clescripções palpitantes de viela quie mostram 
quão profundamente fe1"e a imaginação o pltenomcno da po-
roroca, tran.screYemos a de intelligentc missío11a•1-io que anclon 
por aqueUas pa1ragens : . 

" ... Ent.ão o mar, quebrando a li uha que lhe· oppõem 
as •Wguas <lo rio, .se empina subitaruc•nte e ns repelle pa-ra suas 
fontes; em seguida, inva<lc em cinco minutos toda a embo-
ca<lu-ra, em vez ele subi-la . cm seis horas. 

"Emfim, uma crist-a de espum a a·pparece, a·o longe, na 
direcção elo cabo Norte. Adianta-EC com a rapidez die mna 
tromba e cresce, desewrolando~se, até a.s riba.nceira-s de Ma-
1·ajií.. fürn11ho su1'Clo pa.rec.c sahir do fuudo do Oceano; dir-
se-ia o tro<!tl· longínquo do trovão misturado ao rouco deseon-
tinu-0 do fur-acão. A pOi'Oroca está apenais a dezena de ki-
lomeitro:::i. Chega, e e te immenso vagalhão <le 6 metros de al-
tura rahe, quebra-se sobre a Ponta Gros.sa , pino.t i'>a nn pla-
uicie e resalta, nos aires em mil gura:ndoJ.a.s de espuma.! 

O Ara·guary enche-se e transborda . .A. J?O·roroca continua 
sua conida <le.scnfreada por entre as ilhas.; 0ape1t·acla, compri-
mida pelos estreitos. pa:rnce l'ec1obrair de violcncia; .sa•lta so-
bre os baixios, sacode a longa e bra,nca crina que ·a brisa leva 
qual ·nuvem d.e> nen~ . ab1ate-se e ergue-~ com ma:ximo furor 
sob1~ os rochedos que parece pulverizar. sobre as ilh a que 
parocc fazor desarparecer. N a,d•a. lhe resiste; arvoreis secula-
res · ão cortada.s. torcidas e rol1ad1as pelas on<las, ent-re os' l'O-

checlos, com peda~os de terras arranicado3 doR fil.ancos dn 
ilha:; e vestido. ele fort e- vegetação. Trcs vagalhões, ou me-
lhor, t.res muros ou diques gigante cos de agua sie succedem 
deste modo. em quinze minuto·s ! São . uc.ce ivamente menos 
fortes e vão se pen-der atrás dais ilha.s, além de Mac·apá. 

Após a r~ ssagmu da .poro•roca. füS V·a:gas bancntas ·elo TÍ O 

chocam~se entre si yomo o· mM· desconcert·aclo, rolando nos 
turbilhões florestas de arvores cobertas ele Ycrdura e de flo-
res . Oomprnhendc-sc eJltão a insteza da e}."]JTes.são indígena 
pororoca, µi.agnifica onomatopén, claque[J a .~ que só se encon-

11 3) BRANNJm - Gco log·ia Elem. ; 2• e<l. 
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tram nas llnguas primitivas. As trres primeiras syllabas imi-
tam com eHeito o estrondo do caminhar <lo· phenomeno, e a 
ultima exp·rime o 0mbate violento das gra.ndcs vagas que-
brando-,se nas ribanceiras que devasta." ( 14) 

Cump1·e não .confundir a d;if.f1eren.ça ca-r·rtd<Y1-i.1st!Íca entre 
o desmoronamento pela: poroToca e o desmonte p-d :i. correu -
teza. 

'.A pcwoTo,ca aT1'.etmessa a agrua contra as maTl!J3ns e a 
terra é ari-€Jbat.a<la e a praia fica perfeitamente limpa; ao 
contrario, a ·CO·l'Tente.oo trabalha por baixo, mina, e enfra·quece 
o ba1rramco e '~ terra me -em. montões sobrie1 o "lei.to do áo, 
formall'do as "tenas cahidasi". E' este ultimo phenomeno q1ie 
ttm derrocado no littoral ele Macapú terras, casas e até a velha 
fo taleza. 

/\-com'p:.lmhan1<lo-s.e1 o litt.oral, a.pós a cxtr1emidade sul da 
fó~ ~o Ar::iguary~ vem a po~lta Grossa, ele formação :ecente, 
pois, \i ão ha mmtos ·dccenn10.s, era u:m banco· de areia. cm-
qua11 tà que hoje achar se vestido de vegetação nocva. 

'À \ osta, ·que constitue a mal"grem esq1rn1·da elo golfão 
a:w!az(}ni'eo, toma .a díJecc,ião .S. W. Encont'ram-·~. succes~iva
men e, ~ l'Í(} Gurujuba, o !i1ga.rapé 1Tacari, os r{os J :icitara 
e J upa.ty, toctos µouco importantes e sa·ngrad<n1ros dos ala-
~;m1 s ou lagoias si tuadi~s ao S. do ,Araguary. 

Pouco kilometros :i lém da fóz elo J upaty, está a ponta 
<lo 11csmo nome e, á medida que se caminha, notam-.~e: os 
rSangl'adou'J.·o·s Pixuna, Maicacoiary-mirirn, MaO"acoary, Pedreri-
ra, ·cal'yguara-mirím, Oarapanatuba e Ouriaú, tambem de 
po1 a importancia, convindo .apenas lembrar que o Oarapa-
!11H t1ba est·ccvc na ordem do dia. qu:i.a1do, em 1801, foi desta-
ca.do1pela França para ser limite da Guyana Franceza. 

Segu·em-'se : o poTio de Maca pá, o :M:wt.a.py, primeiro OLU'-

so d a, a part:i1r elo Araguary, digno do nome ·de rio; os 
il."ios . nauirapucú, Mu1tua·cá, M.aracapucú, Oajary e o 'J.ary 
1(600krn.s. de curt'o), cuja secção i11.f.erio-r que vai aité a sua 
rprim ºyia cachodira, •salio de 33 metra~ , é de 250 kms., ·corn-
pletn ente dresembaraçaclo e franco i lrnvegação. 

. Oon3iderando em si o cstual'io elo rei elos rios, te-
1110s t °.H. massa conside·ravol .dagua que . constitue, <lc facto, "lO 
cxfcns golfão a.mazonico. E' o "Mai· Duke", descoberto 
cm 1 5 . poT Pinzon. 

A nrlc superfi cial elo e:::tuari0 é dagua doce, mas nas 

(l ·I) Anm:' DunAND - Btill . ele la Soo . de Géogr. de Paris; 
anno de 71; II, 321. 
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camada1s profup.d.as a agua é salo!bra ou salgada, em virtude 
da maior densidadie dagua do mar. Facto é que, como já" dis-
semos, a 500 kms. de dist1ancia, é ninda pequena a saEnidade 
dngu a do Oc.eiano. ' 

No golfão do Amazonas, existem enormes bancos de 
areia moveis e numerosas ilhas, umas de consideravel extensão 
e outras mui pequenas. .-' 
. As ilha,s ffiitua·dias a W . cJla,s hocca1s elo Amazonas siã:o di- / 
fas ilhas de f &na. / 

Um pouco aTlbitrariametnte, pri;ncipalmente vorqme essas 
regiões são ainda mal conhecida3 scientificamente, p7 de- · 
se dassci.fi.car a,s ilhas do modo .§Bguinw : _ 

I - O archipelago de Bailique; 
II - O gm1po de Oaviana; 
III - O archipelago de MnTa.jó; (, 
J;V - As. ifüas do galho superi;~r db Am;rnonas ; / 
V - As 1lhas .a W . de MaraJo; (. 
VI1- As ilhas do Rio Pará. 

1 l 
71 . I) O AJRCHIPELAGO DE BAILIQUE consta das ilhas 

Baüique, Brigue, Franco, M.a.rinhefro, Fa·p.stino e Ohruá, esta 
dividida em dua.s partes por um canal ou frnro. 1 

A 'iiiha B'Wiliqwe, assim denominada p~los portug{ezes, 
:'em razão do.s ba~anço~ que o mar aqui faz dar ás ca~ôas", 
e a mesma da •P em tencm. ( 11) _ 

Tem 11 kms. de 001mprimento .e fica a: 111 ao ·•. do 
cabo Norte. 

72. · II) O GRUPO DE ÜAVIAN-A é fori;nado: a) pela d'uas 
grandes ilh13-s O.amana e },tfe1~an·w; b) pelas ilhas d Bm-
gamça, Frechas., J urupary, Marrecas e muitas out1•a:s ( a se-
gunda Jurqpa:ry, do Janancú, etc.). / 

A Oav~cina tem 4 . 968 km.'2 (segundo o Barão ornem 
de Mello) ; é a ,segunda em extensão do estuwrio. E' rtada1, 

e bem assi:rµ suas viúnhas Jurupary e Mexia'lla peI Equa-
dor. e fica fitravessada na fóz do Amazonas, entre oGrande 
Rio e o O~eano·. 

A Caviana divide o galho septentl'ional do azonas 
nos dois grandes 1·amos ou canae,s : o do Norte (ou' cciden-
tRl ) e o do Sul' (ou ÜTiental). Igualm~mte. entre ·9Cavia11a 
e a Mexiana , Jrn um canal ele J2 kms. de largo, Perilgoso 

(11) lAYRES ·CAZAL, CorogrMi a, B ·'1a ziUca, cd . 1817 ; II, 3
1
. 
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(que é uma das boccais do Amruzon as), o qual é uma bifuJ:-
cação do can.al .Sul. O canal Perigoso achac.se quasi inlel'-
rompido pelas aTeias. 

A ilha é em parte formacl'a por deposit0is alluviaes, seu 
aspecto é <le uma g1,ande planície; de sorte que uma parte 
do sol.o é alta. e inalagavel e a outra muito baixa., pantanosa 
<' cl1<'J:J de lagôas pequenas. A Caviiana possue bastas se-
ringaes. 

Ha pouco mais de meio seculo, a1 Caviana foi bipartida 
por um canal Tasgado pela poro.roca. Esta fez a ruptura de 
um terreno alto que guardava a costa, já antes bastante cor-
roida e alcançou as cabeceiras on baixos do i~arapé ·Gua:-
jurú; em seguid,a, a;p1•ofund1ou e al agou o leito deste e assim 
penetTou <lentro . do Amazonas. 

A Mexiana, com 1. 534 km .2 (seg1mclo o Barão H. de 
Mello), é a quarta. em grander.a do e-stuario; tem pequenos 
Jugos e uma paTte é de terras alagadiças e ·a outra de serrotes 
:ihos e não inundaveis. 

73. III) 10 ARCRIPELAGO m; llfAR.uo' con ·ta dessa 
e;r:i:nde ilha. a maior da AmeTica '10 Rul. e rle um grnnck 
~umero de ilhas que a rode-iam. umas dellas cle.stacR cl~s 'Pela 
acção conjugada do mar e ·do rio, e outras recentPs, <le 'for-
mai;:ão allnvio1rnria e a peque11a distia:ncia da costa amazo-
nfoa. Citemos alg·umas dellas, aliás de qua.si nenhuma im-
porta.ncia. 

Ao N-cn·te. ha as elas Paca;s. Camaleão. Cajetnba, Puam-
pr. Pua:mpezinbo ( Pntw esta e .a d11is Fr('(•lrn s. elo gl"upo da 
n:wiana. pa SF.ll . o bn1\0 principal do !"ll~ elo Amazonn!'l j)l'O-

pri-amente düo), Melancia e Machadinha . 
A E., cital'emos a CoTôa Grande. Pombal. 
Ao ·S., a Ja1·araca. Santa Cruz. P axitnhfl, s. nomÍU!!'OR. 
A W. , umn. enorme <J.11>:-rnticla<le qnp pclfl sua formuc;ão . 

d~sp-0sição e si'tu'ac;ão, devem seT consi.c1e111n.elru" 00,-1stitu.i·ndo 
nm .r.-rnpo especiaJ. conheci.do pelo nome da,q ilha s a W. de 
Marajó. 

74. A ilha de Jfora.ió tem a al"ea. ele 47. 964: km.2 . rruei-
rlfaer. ê maio1· que a Suissa. Sua. f'Rtrucf 1ua !!'eolorica é iclen-
tic:i á elR tPrra firme. exceptn :i. part<' occirlen tal . que é for-
mn<la pelo t> Ferlimeutos a•bi depositados l elo l 'lO. cuja c01~ 
1"P11teza perde Yelocidacle ao encontr ar a parte antign. 

Compet0n teF- (Ap::as~iz. 'Ffa1it. Del'by. Bfl te~- F errPira 
Prrrna) reconhecem qne n" iJh'.\ s ele Niarajó, Ca'Viann -e ]1,fo. 
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xiana e 1ailgumas out:ra.s faziam parte <lo continente e <lelle 
foram destacadas, pela acção el'losiv·a. do rio, ou pela acção 
inv.asora do oceano. 

Ha, porém, quem sustente que Marnjó niio foi destacada 
do continente, tendo sido sempre ilh a, contcmporanea á terra 
11izinha .. 

Aga·&siz estudou as ribanceii-as d-0 igarapé Grande, peito 
de Soure, e comparou o resultado obtido com o que obtivera 
quand'o estudara as costas continentaes. 

O igarapé Grande cortai a ilha na extremidade S. E. e 
é, em extremo, profundo, pai·écendo ter sido aberto par.a Uill 

estudo geo~ogico,. porqwanto nelle :podem se'.~" es' ud1arla o- ·as 
i:lres formações caracteristi cas da depreEsão amazonica. Infe-
riormente, grezes ou arenitos bem eE•tratificaclos, sobre os 
quaes repousa argila em laminas f.inissi.mas, oofb'ertae pela 
sua crosta vitrea. Acima, greros ferruginosa.s, de e\stratifi-
c·ação touencial , contend'o esparsos calháos de qua1rtzo. F i-
u.alm~nte, cobrindo tudo, uma formação de ·a:rgiia arenosa, 
ocr.acia, lnão 1 estrati:i.ficada, seguindo a desigualdade das cama-
da!" sobre que repou1sa e ·enchendo tod.as as <lepress?es e sulcos. 

A excavação d'ü igarapé Graillde, que tem urna profun-
didade de lp metros, facilitou tambem, diz Agassiz, as in-
v11sões do mar e hoje o oceano vaii entrando cada vez· mais 
pela. terra a1 dentro: é o mesmo phenomeuo ob'servado· em 
Oavi.ana. donde rnsultou a bipa1'tição ela ilha. 

A simples 1obrnrva.çiã10 baisttw pa1·a mo·s.tl'a'l· b c10u:t!raste 
existente entre o córte :abrupto do lei to· d10 igarnpé Gra;nde, 
modelado pelas marés. e o declive suave ·de sua marg"Cns, na 
cm boca.Jura : ahi l'e vêm. bem differenciadO's, o t rabalho elo 
ri10 e o tra:bl\11ho. do mar. \ , \ 

Agaissiz ds.cobriu tambem uma flo ·esta submersa na 
f>mbocaidura do igarapé Grande , thnto eri\ Soum como fn11 

Sailvaterra,, :p.a J1rnrgem me.r"idionali. In·chi:bitave1menit€, elle 
florescia; em um t01·reno pantanoso, <le inundação constante, 
J10i•s que entT'C as Taizes e os fra gmentos ele tronco, está ac-
cumulacla a turfa alluvial. como qi1e aca1nada e tão rica em 
materia ve.iretal quão em Qoclo. E' n111a prova da inteTVenção 
oceanica, dia qu al não é po. o.i.vd deixrn íle -crer. po1·q11:anto 
peqnrn os cmnuloci ele turfa estã,o cheios ele a.reias ·dei:rndas 
pelns mawf>s. . 

N a Vi.iri a, em frnnt-e a So1ne. 1u1 margem conhur.ntal do 
:rio Pa1·:í. ju·st.ame~te no pon to onde est.a enconfr:7 O· mar, 
notia-sc farto iclentico; um a ontl'a tu.rfen'::t com lJll tnnern." 
n 11izes de al"yor.e~, invadida'S pela s areias elo ma1r e bem TI-
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sivel. Não póde haver d'U'vida que esLas floresta~, doutrina 
Agassiz, outr'o·ra formaram um só todo, cobrincfó - o espaço 
inteiro occupaido pelo rio Pará. 

A acção destruidora elo mar sobre es.sas ilha·s e margens 
antigas é innegavel. Basta. ·citar, ent1"e centewas de casos, o 
já repetido exemplo da Oaviana, e -0 ela, ilha da Tatuoca, 
onde '0 lazareto construido em 1874 'ª 100 metr-0s era prai1a, 
achava-se já, em 1895, banhado pela maré de enchente. 

Emqurunto, porém, o oceano destróe tenas da costai orien-
tal de l\iarajó o Ama.:wna·s, seu constante rival, deposüa a 
W. materiaes, construindo ilhas e peninsulas que, ligando-se 
entre si e a propria ilha, compensam, ao menos em parte, as 
perdas dia riamente soffrida·s. E ' o eterno equilíbr io da Na-
tu1·eza ! . .. 

Em v.irtu\fte deES'as 1dua.s ÍOTm:ações @JOlogica ::,'_,. a. ilha 
ele Marrujó aprese'!lta-se sob aspectos complet<lmente diverso , 
segundo a orientaçã-0 das costas. 

Já em 183, Baenai es·crevia: " A co·sta 10.riental e meri-
dional ,são crespas' de ·penedros, têm alvos •a:reaes extenso·s, al-
tas riba1ll.cei:ras que as 1ag·uas subcavaun e rochedos alcantila-
dos; a costa 00cidental .apresenta alaga.diços em muitos pon-
tos, e a costa septentrimrnl, a que vulgarmente chamam oon-
tra'-costa~ é .desabrida, e interpolladamente com -0 mesmo ca-
1~acter ·da·s outras, desde a Corôa do Simão .até a proximidade 
da ba'hia do J acaré-assú, manente abaixo do Vieira e do Rabo 
do Oã·o." (12) 

A ilha acha-se sujeita annualmente 'ª inundações. que, 
de um lado, fertiliz;am-n'a espantosamente pelo nateiro car-
regado de Jmmus que deposita; porém, que, por outro lado, 
creando numerosas lagôas e pantanos, que se conser,r.am de 
enchente a enchente, a infecci-0am pelos myriades <le insecto·s 
paih-0fo1•os (mosqu~to·s, moscas, etc.), que constituem o que 
popula1rmente chamam, na linguagem local, de ~mmuindicies . 

O interior da ilha é ma.is ou menos pla!tlo e os cursos 
d'.agi.rn, entupido·s pelas plantas aquaticais nas su as cabeceiras 
e margens, nã-0 podem .dair facil escoamento .ás .aguas., de 
:rtlOdo que JCaidai vez mails 1au'glllienta. a .supe·úffoie alagada, 
Fóra de duvida, ·a <lesobstrucção ·de .alguns ri<rn, inteiramente 
tomados pelais aningas e canaranas, faTÍam apro'Veitar e tor-
nariam salU'bres extensos terrenos, hoje tran,sformados em 
aitoleil'OIS'. 

Tirando-se uma linha: ela bocca do Oajuna, no extremo 
N. era co·sta á foz do Atuá, foonteirai .á barra do Tocantins, 

(12) 'BAE1N'A, Oboroe-rafia para.ense. ..:... 

I 
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<livide'-se a ilha em duas secções. : uma, meno1:, a de S. W., 
coberta de matta e, a outra, a ele .N . K, de eiampos ornados 
de arvores. 

Em ·wlguns destes campos, i1 as cheias, gmpos de arvore 
ficam isolados, e .appareoom com o .as.Pectio de ilhas de ver-
dura e por tal :111otiv<J se denominam ilhas ou tesos, onde ap-
11areoom palmeiras ( tucuman , inaraijá, jacitaTa e u111cury), 
sumahumeira1s, cajueiTos, etc. · 

A primeirn secção, de immensa fe rtilidade, presta'-se a 
todo o genero de cultnra e, 1a.lém de ricas malttas, p·o~sue 
grandes seTingaes. 

A ·segunda secção, de campo extensos, domínio das gta-
mineas, é apTopriada á criaçfLO. 

Os oampos de Marajó se classificam, segundo o Dr. Vi-
oonte Ohermont (22), em: os darmpo saltos e •O·s terwis~· º" 
GO/mptJ'8 medriamp. meri.te a'/Jag'(J,dos; os campos b'atixol'! ou br;i,ia:;as 
pmfunda.s, e os ,monàongos. 

Os o,ampos altos predominam na Tegião mais antiga·; são 
ora mre'no;so~, ma de ai·gila consistente; ahi as baixas pouco 1 
ou nada •atolam e facilmente é possível atravessar os Tiachos 
ou regos. Nelles, .a flora é mais r~ca e varia.da <1101 que nos 
outros; pos uem grande numero de leguminosas e preciosas 
gramíneas, formando excellentes pastagens. São, em geral, 
c_obertos por -arvores baixas e achap·arradas, sendo as cabe-
ceiras d•os cuTsos d'agua sombrea.da.s po-r largos cordões de 
matta de copuda e . carauá. No verão, de Outubro a Dezem-
bro, esses campos ficam resequiclos e esturrados. 

Os ·campos media'f!mmente ala[f-p,dos são centraes; apro-
priam-se á criação de gado, porque são exccllentes as pasta-
gens e poucos insectos perseguem o gado . 

.Os c.a;m.pos baáxo~ são cobertos de ·Canu.arana:s, juncos, 
peTy-s, majubas, jupiris, arumar.anas, aninga&, mururés. tin-
teiras etc. isto é, de arvores elos pantanos e alagados que 
ruhi f~nna:i'.u um matto oorrado e emmarunhado. E' pi:eciso 
qucimal-os para aproveitar as pa·stagens admfra.vei& que 
possue. 

Os ,mondongos são campos baixos, ato'lentos, submerso3 
durante o in,veTno. A vegetação é a imagem dos campos hai-
X'OS com extensas linhas de aningaes, que occuparn os leito ' 
obstrui·dos d~ antigos cursos d' agua; ha nelles quantidade con-
sideravel de jacarés e giboiias. 

( 2·2) Vid. Boleti-m elo Musen Po.rciense, vol. V, Jl. 10. 
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Uma ptute da, ilha., pela grande e.·tensão desses campos, 
denomina~se .os mondongos. 

O loga;r. hoje occupado pe}os mondongos foi um anligo 
c.mµ.al ou patranár~1 1i:rn amazonico que atravessava a iliLa, e 
que era, termina.d·a a cheia, o desaguadouro natural da re-
gjão. Nelle, .desenvolveu-se fo rte vegetação que, por causas 
multiplas foi ·obstruindo o canal, dando origem a alagados que 
rn transformaram em pantano.s e paúes pennauentes. 

Nas p11a'ias do contr.a;..,,cosfo, proximas á margens do 
Amazonas, os campoo são· extensos ; sua vegetação typica 
constJa de .diversos capins (paraturá1 ela. praia, etc.), juocos 
e canaranas. 

Nos oa,mpo-s argilosos ha; uma formação especial que dif-
ficulta o andar e o correr aios caval1oo empTegados nos sei~ 
viços pastoris; sã·o as ter1·oa~as, que se apresentam sob tms 
aspectos. No primeiro, ao qual pertence vei,da.deiramente .a 
denominação supra, os campos ficam chéo·s de monticulos de 
20 centímetros de .altura, cobertos por pequenaE< touças de ca-
pim. E sta fórma, conforme os estudos do Dr. Vicente Oher-
mont, é .devida ao trabalho da;s minhocas (l.ornbrú;-1.t,S cüm-
mwrl!i.s ); appaTece ta.mbem na Mexiana e em diversos logares 
do Maranhão. 

N.o segund'.o as.peüto, o terreno .argiloso offerece-se todo 
che:Uo de fenda·& profundas e em viTtude da disseca:ção do ter-
reno pela fortissima acção do sol; e, no terceii.ro, cheio de 
clepressõe.s devidos ao passo do gado nos terrenos argilo-
sos .amoàlecid1os no inverno e ·Secco-s e endurecidos no ve-
rão'. (23) 

NumeTosos são os cursos d'agua existentes rua ilh a de 
Marajó. ·Para o N .. , dirigem-se o Tartarugas, o Ganhuião e 
o Arapixi, vindos dos mondongos, e O: Cajuna, cuja foz tem 
tres boccas ; para. o .S., o Anabijá, o Atubá, o Pracuubá, . o 
Oanaticú e o Pirihá; para L., o igarnpé Granel~ . em cuJa 
ma,'l'gem e.stá Sorure, o Camurá e o Arary; e para N. W., o 
Anajaz. 

O A11ary nasce no grande lago de Arary e pelo Genipapo 
communica-se com- a Tegião dos "mond·ongos" e com o Tar~ 
ta,ruga:s. .Segue sinuoso, a principi10 na direcç•ão de S. E. e 
mcebe, á direita. o Goiapi; toma; o· rumo E. N. E. e desem-
boca, alargand:o-se, na bahia de Marajó. 

E ste rio em parte suj eito á -a'Cção das marés, apresenta 
dua:s caracte;ist:icas .assás notaveis. pois provam a oomplexi·-

(23) BARÃO DE MAilAJÓ - .As Regiões .Amazonioas; Lisboa (1895), 
pa.g. 31'0. 
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clade de sua formação, evi<lenciaru.ki que, de facto, á sua ori-
gem é de dois cursos d'agua .soidados. E , tias caracteri,,<;ticas 
são: 1°) no começo do inverno, as aguas correm em <luas di-
recções oppostas, as da metade infol'ior do l'io para a foz e 
as da metad:e rnpeuior para. o lago~ d·on:de reLroce<lem quaudo 
as agua.s deste começam a avolumar, phenomeno este ·que foi 
observado pelios Engenheiros Dr. Mo1·aes Jardim e Joaquim 
Gomes de oliveira. 2°) o aspecto de sua margem muda com-
pletamente: a principio, corre alegre, pelo meio dos campos 
até a vri.lla, <la Oachoeira (ponto extremo a que chegam os 
effoitos das maTéS) 1 a, pa.i.tir WOnde torna-se somb1'iO, feio, 
triste, cheio <le grandes aningaes e de baJlseiros ou ilhas flu-
ctuantes de canarnnas até a ilha fh1vial do lVIuir:i.m (ponto 
diariamente influenciado pela maré), em qu·e readquue a 
primitiva belleza, alarga-se em funil. havendo ped1·eiiras. em 
sua.s margens até a foz. 

O Anajaz, que em extensão e importancia rivaliza com 
o Ara;ry, sahe de umas baixas do interior da ilha, seguindo 
para W., e:qgrossado pelo rio do.s Mococões, que vem dos ní·on-
dongos, muda de rumo paar N. E . até encontr-ar o paraná-
mirim do Al"amá, que é limite occidental da ilha. E', po-
Tém, usuaJl continuar a dar o nome de Anajaz ao paranámi~ 
rim ·até a foz, na bahia do Vieira, no Amazonas. 

A ·Sua grande profundidade, que chega a ser dé 60 me-
tros, o facto de ser va.rrido incessantemente pelo fluxo e re-
fluxo e o estudo da foTmação geologica de suas margens, in-
duzem considernl'-o .restos de um grande ca:nal ou rnmo do 
Amazonas ·que, em tempos idos, cortava Marajó pelo meii10. 

Os hxgos ·são numerosos. transformados, aliás, em paúes 
pelos .aningaes e mururés excepção de um que é ainda con-
sideravel. Referimo-nos ao lago Arary, 'que, segunruo o com-
petente e estudioso Ferreil·a Penna, tem quatro kilometTOB 
de largura sobre 18 de comprido no sentido N. S. e uma pro-
fundidade ele um a <lois e meiiQI metros., no verão, e cinco a 
sete. no inyerno. E' navegavel e pefo Arary communi0a-se 
facilmente -com o estuari·O· do rio Pará. 

No lago Arnry, já se nota a tendencia para o dessecca-
mento, quer pela foTmação de uma; ilha no inteTior, quer 
pe1o _estran?'11amen~o em alguns lagos ou lagô.as. da margem, 
parecendo -q.m rosar10 -de pequenos lagos, c.onstltmndo a parte 
inferior do úo Apehy. (24) 

Das a11tiga.s lagôas. algumas conservam ainda um aspe-

(24) BARÃO DE MA'RAJO', op. clt. 
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oto de lago (Alçapão, Guajará, S. Cruz, .Anabjljú); outras 
já são paúes e fazem parte dos mondongos (Mongubas, .TaT-
tarugas, N azareth. Gua:rá, Bom Jardim). 

75. IV) As ILHAS DO GALHO SUPERIOR Do AMAZONAS. 
- .São em a.v:u.:ltado numero, e, a configuração de uma varia 
consideravelmente, sendo que muitas se acham bi, t:ri e mul-
tipartidas po:r canaes ou furos que <lão á topog:raphia dessa 
região muito de intTincado. 

Entre ellas ·citaremos Remedi os (mui pequena) . Pará, 
P-0rcos (multipartida) , Conceição·r Grão OavaJlo, Salvado1., 
Mutli'qy (bipa1,tic1Ja.), Roberto . .Ananahy, Urutalhy, Guirupá-
pequena, Uitiquara (tripai-tida), Gi~ande de Garnpá, Raza, 
Sant' .Anna (bipartida) e Limão. 

Occupar-nos-hemos ·apenais das duas mais nota veis: a de 
Sant' Anna e a Grande de Guru pá. 

A S. W. de Marajó e a 0° 2' de lat. S .. sepa.rada do con-
tinente por um braço dro Amazonas, magnifico canal de 200 
a 300 metr.os de largura, está .a ilha de s .ant' .Anna, extenst. 
rupenas de sete kilomekos, com o aspecto de uma altru mura-
lha de pedTa e pedTeguilhos projectando'-'se sobre o canal. 

Com razão diz Ferreira Penna, que .a ilha de Sant' Ann 
é opulenta de tradições histül'icas, gloriosa3 para os portu 
guezes. ·Foi ahi, em 1623, que Bento Maciel ·Parente, depois 
de expellir os hollandezes m Gurupá, onde tinham construido 
um forte, derrotou-os. Em Maio de 1625. Pedro Teixeira, 
depois de tel-os desalojado d os dois foites que tinham levan-
tado no Xingú (o forte Orange e o forte N assau), foi expul-
sal-<Js de um outro forte, chamado pelos portuguezes Torrêgo 
ou Taurage, que os mesmos tinham erguido defronte da i'lha. 
Mais tarde, em 1629 , toma aos ingleze·s o mesmo forte; em 
1631, J .aco:me Ray,m.undo de Noronha expulsa~os do for te "Fe-
lippe", demolindo-o Os inglezes voltaram e , perto desses ,an-
tigos fortes, fizeram o de OumJa,Ú, com 200 homens escolhi~ 
dos. Para expulsal-os foi enviado F erliciano •Corrêa de Car-
valho, que estabeleceu seu quartel não mui distante do forte, 
levantando trincheira1s; .durante a noite, o capitão Pedro 
Bruião, com as praças que guardava. o ponto indicado para .as 
trincheiras, assaltou. o forte,, }ançou a desordem entre os 
inimigos, vencendo após gra:nde mortancfade (9 de Julho de 
1632). Figi.uou ahi heroicamente o pernambucano P edro da 
Costa Favella . E dahi em diante, não mais apparnceram nem 
hollandezes, nem ingfozes. '(,25) 

(25) J3ERREOO, Ann. do Est. c~o lr'IanvnJiã.c, § 616. 
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E.m 1695, nas ruinas de Oumaú, construiu:..se uma forta-
leza regular, imponente: a de Maca pá. • 

A ilha Grande de Gurupá tem 4.864 km.:2, segundo o 
Barão Homem de Mello. A ponta de J ariuba, sua ext'J:emi-
dade .S. W., divide o Ama.zona1s nos dois galho.s: o do Norte, 
que acompanha 'ª costa da Guiana; e do Sul. que vai rece-
ber o Xingú e incilinando~o depois paTa '.N. E. passa pela 
ódade de Gurupá, ünde começai s, subdividir-se em outros 
ramos. A maior largura da ilha é de 34 kms. e -o maio.r com-
primento é 0de 164 kms., indo terminar na ponta do furo dos 
'.A.legree, -0u, confo1me 'ª carta de T·ardy de. Montl·avel, de 
Santa; Man:ia. 

A ilha é de tenenos argilo.sos. ora a lagadiço·s. ora en-
xutos, de nivel pouco superior a:o do .Amazonas., constituindo 
u:ma longuíssima planicie, coberta de mattas, ·aibunda;ntes em 
Hevea e em boas madeiras de c-0nsti'110ção•. 

76. V) As ILHAS A W. DE MA.RAJO'. 
•Sã-0 1 ·as ilhas• que estão compre-hendidas na rngiao allu-

vionaria, de 1 interessante formação, limitadas ao N. pelo 
paranámirim de Uitiquara; a W. pelos. fmos de Laguna 
e de Marajuhy; ao S. pela bahia dP. Oamuim. fm·o· P.acajahy, 
rio Paoajá ·~ bahias dle Portel , Melgaço e das Boccas; e a 
E. pelo furo de Breves~ rio dos Macacos. rio ATamá até en-
contrar o Ana jaz e o Oajuna (ou Oajuuna), que cahem no 

, galho superior do Amazonas. 
Divide"':::e esta região em tr.es .distiicto.s bem delimitados : 
1°) A região dos fu1•as de B1·M>,e8'. em a qual os cuTsos 

d'agua corrtrrtunicam, de um lado com o oceano 1~ do outro 
com;º estuari? do Tio Pará e ·se r~cham · ;ijeitos a:O\ fluxo doas 
mares, provenientes de ambos OE· l aqos e q e provocam um en-
contro de aguas ( furn do J aburú, foro dos ·Macacos), ou umá 
represa (furq do T·ajapmú). \ 

2°) A regiiio do Aramá e do Ano,,Jr;;z, cuj0is canaes natu-
raes dependem. sómente do Amazonas, communicando a E . 
com elle e elo l ado oppos.to com ·desaguadouros da parte N. W. 
de Ma.rajá, que os liiga com os mondongos. 

3º) A ~egiã;o da La,qwrnw e JJas b1ahias, cujo·s canaes ou 
furos estão obstruidos pelo lado do Amazonas e abertos pe1o 
l rudo d"O estuario ·do· rio Pa"I;á, de que dependem. 

A primeira região limita-se com a segunda, que lhe fica 
a E. pelo furo de Breves e rio· 'dos Macacos, e, da terceira, 
que lhe fica a W. pelo furo de Tajapurú e seu prolongiamento 
me:r:ú<lionat 
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Na regiao <los furos de Breves, a parte S. d-0s furos de-
pende do estmw:io do rio Pará, emquanto que os trechos d;o 
N . . depend~m do rngimen fluvial do Amazonas, de sorte que 
a smgulandade hydrographica da região é a sujeição a dois 
systemas de caracteres differentes .. 

Os pontos sujeitos a essas duas influencias num furo 
qualquer,, formam uma zona, intituhda "encontro' das aguas"'· 

Na região de Breves são tres os furos principaes, aos 
quaes o Dr. Gml:di deno:mina de ''Primeii~a 'ilnportancia?'. 
Correm ·de N. a S. : o Taj.apurú, o Jaburú e o dos Maoacos, 
que são reunidos no su1 pelo furo A'turiá, que é um prolon-
gamento do Tajapurú . Póde-se, portanto,. considerar esta re-
gião como o delta do Tajapiirú, avançando no estuario do 
rio Pará. 

Pelo Tajapurú, o Amazonas manda •ao estuario do Pará 
mais de 60 . 000 . OOOm 3' em cada vasante da ma.ré. 

No rio Macacos dá-se o encontro da•s aguas, perto da 
fóz do rio Alecrim, affluente que vem do interior de Marajó 
e desemboca nos· Macacos, quasi no meio do CUl'.SO. 

E' um ,<Jivortium .aqit10/l'WIJfffl, apenas esboçado, diz -0 Dr. 
Gmldi 

No J aburú, o encontro das aguas. segundo -0 Príncipe 
Adalberto da Prussia, é na embocadura do furo daiS Ovelhas, 
um <los que ligam o Tajapurú com o· J aburú. 

O Tajaµurú ou Tajipurú parece não ter encontro das 
:aguas e Hartt pensa que o escoament-0 das -aguas do Amazo-
nas para o estuario do rio Pará, é constante, var1and-0 a!penas 
·de velocidade ; porém W allace, e igu·almente o Barão de Ma-
rajó (26) fallam d:o encontro das aguaJS nesse furo : é, po! 
con:sequeucia, uma ·questã:o ainda mal estudada. 

O JabUTú cornmuni·ca com o T·ajapurú por diversos fo 
Tos : Boia.ssú, Companhia, Maicajubim. 

Tud·o .quanto hoje se conhece .da região de Breves per-
mitte formula-r a hypothese de que, em épocas anteTiores·. 
com:municação do gafüo superior <lo Amazonas\ com 0 Tio 
Pará era muito majs aberta que a!Ctualmente, ou, antes, que 
pela Tegião passava um l aT,!.?;O braço do Amazonas, o qual 
conduzia para o galho meTidional qua:ntidade de agua, mll.lw 
maior do que hoje. 

A re,gião .do Aramá e do Anajaz .. a N. W . de Ma:raj6. é 
mui Pemelhante á de Breves ; mas nellJ.a o trabrulho de sedi'-
mentação está mais ·a1cliantado, parecendo que já se acha li-

(216) J. HUBER in Boletin• ào Museu Paro ens<e ; IV. IR, nl; . 3 e 4. 
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gada ou i;oldada á ilha, dia qual ~ob o aspecto geographic() 
descriptivo faz parte. 

E' uma rooe de furos e canaes naturaes que se commu-
nicam entre .si. Alguns <lelles são prolongamentos dos cursos 
de agua que vêm do N. W. da ilha e por isso têm a denomi-
n,ação de rios; mas, de facto, não passam de canaes ou para-
námirins do .Amazonas. Nesta 0rêde, o fluxo da mairé. que 
faz tufar o Amazonas,. dá o:rigem a umra cocrrente ascen-
dente que no rnfluxo muda de direcção e conduz aguas para o 
grande rio. No Aramá. ·a differença: de nível da maré é de 
15 metros. 

A topographia e a geologia da região do Aramá e d<'1 
An'ajaz indicam que ella corresponde á entrada de um braçe> 
do antigo estuario ,amazonico, br.a({O hoje entmlhado, conaer-
vand'O. porém, seus vestigios nos mondongos. 

·A l"egião .a W. do Tajapurú era indicada nas cartas an-
tigas apenas por uma manchai de contornos vagos com a pa-
alvra Zagu11J1J, • Condreau a percorreu e estudou, verifican-
do ser ella oonielhante a de Breves. cortada por furos. Estes, 
obstruidos actualmpte pelos sedimentos e pela! vegetação, ou-
tr'ora communfoavam o Amazonas com -o Tajapurú e as ba-
hias (Portel, Melgaço. das Bocca.s). Esta communicação fa-
zia-se pelo menos por dois braços consideraveis do .Amazonas; 
um, correspondendo ao actual rio da Laguna; outro, mai 
ao S.. 8eguindo o rumo in~cado pelo furo de Laguna, bahia 
de CamuiÍm. lago de Pacajahy, furo do me:smo nome, ba:hias 
de Portell, Melga.çu e das Boccas. 

Hoj,el. a região já não se communica com o ga:lho supe-
rior do .Amazonas e é tributaria do rio Pará. 

Em summa, os numerosos furos d•a egiião W . de Marajê 
formam entre si &Tande numero· de ilhàs com omes locaes 
e variando continuamente de aspecto : é uma zona fertil, 
posto que excess:iv::+mente humida. A sua ormação é sempre 
a mesma : ma:ré; depois, mangue. agua retida, ·sedimentação, 
crescimento <las ilhas novas, desenvolvimento das varzeas e, 
finalmente, 'estreitamento e aprofundamento diols canaes ou 
furos. 

No Aramá, a1guns ·dos furos são estacioniti'Íos . E? que 
eraim ri-os n-0 perioclo em que Marajó acha,va-se ligada ao con-
tinente : elles conservam_ a direcção e posição antigas, sof-
frendo apenas .ais :rµodificações communs aos verdadeiros rios. 

77. VI) As ILIIAS no mo PARA' classificam-se em dois 
grupos: as situa:das da emboca:dura aité a confluencia d'<> TO'" 
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cantins e as ·situadas desta .confluencia até a do Xingú (2'7). 
De toda.s essas ilhas, só convém se rnferir a u:riJ.a extrema-

m.ente pequena, porém aprazive'l, linda e com viçosa vegeta-
~ão: a de Tatuoca,, ·que foi o ponto em que o governo legal do 
Pará refugiou"Ee, em 1835, por occasião do triste período da 
Oa.bamagem. 

78. E studemos, ·agorn, a costa S. Jo golphão amazo-
nico, ·w, .am.tes. a costa meri dional do '.e"Stuario r1Jo rio Pará. 

Partindo-se. da Ponta de Tijoca, no rumo de S. W., es-
tende-·se .a costa1 chamada terra15 de S . O:;ietano, que termina 
n ::t P<mta de Taipú. 

A cos1ta é cortada: por muitos igarapés ou canaes que di-
videm a terra P.m numerosas ilhas e é acompanhada; por mui-
tos banco.s ou corôas. Os acciderites mais nota veis são a ponta 
de Tapary e o estuario de S. Caetano, com muito3 tributa-
rios e coberto pela coTÔa do meEm-0 nome . 

.A ponta de T'IJii prú é considerada por muitos a extl'ean.i-
dade do estuario· do Tio Pará. 

Dahi, 'ª 24: milhas, vem a ponta do Ohapéo Vira<lo. Neste 
espaço notam-se as boccas de tre'S igarapés (·Oamapum, Oa-
mapllll'.l,L;rnÚ;rÍm~ Manoel Xiaviel') ; a ilha: dos Papagaws; o 
canal de Vigia~ formado pela ilha de Collares e quasi fe-
cha.do alO N . pelo banco arenoso do 001Teio; ·a i1ha de Ool-
lares que aJ N. W. termina na ponta do OaTino. coberta de 
mattas e com •a pequena praia arénosa; o cabo Oocal, mon:-
tuoiso, .que é a extremidade N. da larga e profunda Bahia do 
Sai, cheia de pedl'as e banco·& e -0nde ha a ilha das Pvmbas, 
que tenmi.na a W. na ponta do Marahú, em cuja frente ha as 
duas pequenas ilhas .dos Guarib:as. que são rodeadas de l'e-
cifes nas margens. 

A quatro milhas, no correr da costa, vem a ponta da Cha-
péo1 Vindo ; neste espaço a meia milha da costa corre o re-
cife ·ainheira, especie de esparcellaclo para fóra e onde v mar 
é violento. 

A ponta do Ohapéo Virado é not.avel pella sua posição, 
da qual deriva o nome. por ser o ponto que se· dobra para ir 
á cidade de Belém. 

Da ponta do Ohapéo Virado para o 18., vem a pont·a do 
Mosqueiro e . . depois, .a S. E., a bahia de Santo AntDnio, larga 
e pouoo profundai. e aJ nove milhas daquella primeiira :ponta, 
a do Pinheiro, em cuja frente b:a uma l'esting.a de pedras e 

(12·7) íEISsas diversa s Uhas são enumeradas in BARÃO DE MARAJO', 
a p. clt . , (J)aigs. 315'6 e 358. 
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pert?. a S. w_., a Ilha Nova, pantanosa. .Vem, depois. o es-. 
~ar10 ou Bahia de Guajará, ·em cujo interior está a ilha Ara-
prnanga. e depo:i.s a. ilha das Onças, afastada do continente 
de duas milhas e formando dois ca'Jlaes em dii·ecção á cidade 
do Pará. 

!Da ponta d-o Ohapéo Virado para W., o rio alarga~se. 
toma o nome 4e Ba,hia de Marnjó, TecebendoJ depois da ilha 
de Oarapijó, o Tocantins .. cuja embocadura é de 18 kri.lometros. 

, .:E'.m segu~da, ~a uma região cortada de . furos, de para-
nannrms, chern de ilhas, com uma das topographia<S mais dif-
ficeis que se conhe.ce e a,inda mal estudada e vem as Bahias 
das Duas Boccas, a do Melgaço, a de Portel, o rio Paicajá, 
o furo. P1acajahy, ·ai Bahia de Oamuim. 

Da ponta Tijoca ao deh·a do Parnahyba 

79 . O 1 terçeiro · trecho do littoral brasileiro ex-
t end<e-se por 835 kms. da PON'l'A TIJOCA ( 0º34'30"S. l~ 
48º29'26"W. de Gr.) ao DELTA DO PARNA.HY;BA. 

A ponta Tijoca é baixa, com malhas de U.!.'eia e 
está sifoada no extremo S.IE. da ilha de igual nome . 

Do Pará ao :.Uaranhão, o littoral desenvolve-se em 
uma fita bast~nte larga, dédalo de bahias e canaletes, 
ilhas e ilhotas, que se entrelaçam_e mudam de aspecto 
de maré a mari . A pororoca actua _com extrema vio-
lencia, ·pois, a:s vezes, sua velocidade attinge 10 kms. 
por hora, esboroando e deformando as praias. Em vir-
tude das marés ascendentes, os e. treitos canaes se 
transformam em largos rios, penínsulas e ilhas sub-
mergem-se ; {lenois, na maTé descendente, estas resur-
gem ·e aquelles novamente se estreitam . ' 

'Neste in.cessante :confli0to, o Oceano é quem trium-
pha : nas praias, superpõem_:se os testaceOf$ marinhos á~ 
camaic1as :de .conchas lacustres, os mangues, br01tam cm 
logar das espectes terrestres, }Jr ojectando suas colonias 
ao longo · de cada braço de rio, entrelaçando sua:s raiws 
em um solo outr'ora firme e que agora se tornou lo-
doso . Aqui e a1colá alguma palmeira ergue seu leque 
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elegante sobre uma ilhota de grez; mas, cercada por 
todos os lados, a:caba por inclinar-se e desfallecer, até 
que uma maré ex>cépcional a d esenraiz.a e ai'rebata com 
seu pedestal de rocha dUuida . (1) . 

A costa é acompanhada mais ou ménos parallela. 
mente de bancos, nos .quaes ha grandes arrehentai;.ões 
e que della se afasrtam a 6 e mais milhas . 

A terra é baixa e escura, pOl'. causa do manguesa.l, 
descobrindo-se, ás vezes, praià.s e medões de .areias, que 
são fixados por uma vegetação rasteira : a salsa. 

A costa desta zona póde ser, pelo aspecto geral, 
iiv·idida em tres trechos : um que vae aité o Gurupy, ou-
tro qrue do Gurupy va:e'-ao Morro do Itircolumi, e, fr 
nalmente, o que se exrtende até o delta do Parnahyba . 

0N o primeiro, ha relativa riqueza de camoros ou 
rmedões de areici, havendo poucas •c•hanf-radura~ notaveis; 
no segundo, o relevo é mais accenrtuado, porque além 
i os medões notam-se elevações com arvoredo e appare-
('..em angras e estuarios de rios; e no terceiro, o littoral 
3.ccusa funda sinuosidade, formando um 'golphão, que a 
ilha do Maranhão divide 'e1Il dl?-as partes disti11cta·s. 

'As ilhas são em geral baixas, apresentando todas 
J> mesmo aspecto, de sorte que só uma grande prruti r.n. 
habilita ·o navegante a diS'crimina-la;s . São, em via de 
regra, 0cobe1--tas de vegetação e, geologicamente, são duas 
formações alluvionaes, de ópocas differentes; reprodu-
zem em ponto pequeno a forma~.ií.o do .Marajó e de 
rn uitas outras ilhas do estuario amaZ()lnico . · 

Em toda esta região vem tamanha quantidade de 
agua cont inental que encontra-se agua doce na . .mper-
ficie do Oceano, a distanocia de 18 a 20 kms. da costa. 

1N os fluxos e refluxos das marés, obs·ervam-se desde 
'J> Pará até a ilha de Sant' Anna, rel1heilro.s ou revessas 
dagua, que vistas a dtstancia assemelham-:se a arreben-
tações do mar sobre as praias ou rochedos . Sobrenadam 
muito ·cisco e pedaço•s de madeira que com as .oscilla-

(1) iR.ECLus - O Bra-sil, trad. iltanliz, pãgs . 152-15 3 . 
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ções das vagas podem .ser toma!dos como pontas de pe-
dra e, nas noites escmras, forma-se uma ardencia tão· 
forte que parece ao viajante estar naVfegan'd) sobre 
,eh aromas. 

80 . Ne.ste trecho littoraneo, a flora e a fauna são a 
<lo manguesal. 

No delta do Paunahyba, surge a carnaúbeVi•a,., que é uma 
daiquellas palmeiTa.s que Humboldt denominou ".arvore de 
vida", pois a ellai. se :r;irend.e ·a existencia de uma aldeia numa 
região árida. 

Não ha plant·a mais u:til e mais prestimosa. Só a carnaú-
ba faz toda a casa do se1r1Janejo; mais ·ainda, todo o mobilia-
rio e todos os utensílios. 

A caJ'naúba dá mag;n.ificai cera vegetal, que existe l'ilfil te-
nue cuticula e que se exbrahe facilmente . E' uma cera que 
serve para velas, sabões e é materia púma dos discos phono-

hí 1 grap cos : 1 

A carnaú)JeiTa é •a, arvore do sertão.; gosta dos logarcs 
seccos, ou pelo menos dos teTTenos que ficam a secco a maior 
i)arte do anno, ainda que sujeitos a inundações periodicas . 

Comtudo. resiste ás inundações prolongad~. comtanto que 
não cubram inteiramente a parte inferi,or do estipe. Forma-
se em torno do pé uma ·especie de elevação produzida pelas 
r aízes, de modo ·~ue se eleva o terreno em forma de gamella 
e garante o estipe da humidade . 

Esta: singular+ palmeira tanto ·~ apraz na:s ilhais e bai-
xadas ·a·lluviae.s dq delta parnahybano, quanto nos reccos. cam-
pos alagados do interioT ; tantos nos ,se rotes e gargantas das 
terras altas do Ceará. quanto nas varzeas alagadas do inverno 
do Acarahú e do Assú . 

ISua resistencia é extr aiordinaria . E' respeitada pelos pa-
r asitas e · pelas Il)Olestias; tem longuissima vidia . .As ~emen
tes possuem enorme vitalidade e pequenas exigencias . 

No meio das lagôas e alagados e nos ter renos. salgados os 
apicuns frondejarp. magnif1camente. 

O seu verdadeiro habitat são os lagares seccos. A eecca a 
mais prolongada. convém perfeitamente ao seu crescimento e 
desenvolvimento. 1N as regiões do Nordeste - a zona das sec-
cas -, a ca1'TI.aúbeira appa;rece, em pieno veTiio. poderosa e 
cheia de v.ida. Emquanto a maioria das arvoTes perdem ias 
fo~has e as gr~mineas seccam e aJS planícies argilosas se •abrem 
em fendas e os rios perdem em absoluto as aguas, immensas 
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carnaúbeiras se desenvolvem, se expandem e amadurncem os 
fructos . 

Ha um coqueiro. d·o Matto Grosso, Argentina e Para-
guay, o oariandá, que não dá cera e que durante muito tempo 
confundiu-Ee com a .carnaníbeira; é tambem coryfoa, estudada 
pelo botanico Ed. BeccaTi ( 4), que a dassificou e denominou 
Copernicia aiustralis 

Em muitos lagares. associadas a carnaúba, quer no litto·-
ral. quer no sertão, encontra-se outra "arvore de vida": a 
palmeim (f;e, macaco ou o b.abaçú. 

81 . A partir .ela ponta Tijo~a segue a costa na dire-
cção S. E. E' a região dita do Snlga:do ·que se extende até o 
Gurupy. 

A E. da ponta Tijoca. encontra-se a pequena bahia de 
Curuçá, que rncebe dois rios e teTmina na ponta de Omuçá ou 
ilha do 'Âcima, pequena, com ·arvo•res isoladas e uma malha 
de areia,. sobresahindo as demais ilhas da costa que ·appare-
cem oo lado.g de mangues . • 

.A N . E. da ponta de Ouruçá está o cabeço de S. E. do.s 
bancos de Bragança. separado por um canal de 3 1a 4 milhas 
de 1-0ngo_ com pTofundidade de 13 metros. A 30 milhas ha 
mesma ponta, encontl"a-se a da Atalaia; no p1;imeiro, vem 1a 
Bahia de Marapanim, em frente á barra 9o rio deste nome, 
:rio meandrico., razo, largo e de CUTSO relativamente lo.ngo, e 
a de :Ma:r.acanam, defronte d•a foz do rio Cintra. Ao longo 
desta costa numerosas são as ilhas, toda~ com matJto escuro . 

..A ponta ~e AfJa>kaa € elevada e cobei'ta de comoros; 
a W. e a 4 kms. e meio, está a pessima barra elo rio ·d&s Sa-
linas. Em ooguid1a, vem ws Salinas Falsa:s, bem marcad•as por 
uma pequena malha fo·anca, que, vista ~o longe, assemelha-se 
a grandes a rrebentações do mar s01bre 'ª praia. 

Dei:imndo ·de lado pela sua nulla importancia muitas ilhas 
que formaan bahi•as estreitas, a:ccessiveis sómente a pequenas 
canôas e no meio ele muitos 1bancos, cital"emos: •a ilha de Pri-
quora, cOlberta de matto 1alto, teindo, poTém, a ponta W. cor-
tada ia pique; ~ bahia de 'Üatypurú; a ilha de Guarapirá; a 
bahi1a de Manejetuba, longa ,entulhada de bancos; e a ilha de 
Boa.S9Ucanga, ext1-emo da 1b<ahia iüaité ou BalTa de Bragança . 

.A b'{),hia i/Je Clriité ~ circulada por tres pequenas ilhas, as de 
Ma.ruim, e rncebe dois Tios (o OaitJé e o U111majó) . 

Depois, vem a ilha ·de Oamará-russú, comprida ; 'ªª bahias 

(.2) IDD. BECC'Am - IJe pa<l>nti 1(1nne?"orona deila t1'ibii dclle Cory-
plwe; l'!.oma, 1907 (cd. Ti.p . .Rlcc). 
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<le Guaperoha, de Taquemboque, de Buranunga, todas pequet-
nas, entupidas de bancos e entrando pelo interior da costa . • 

Em seguida, ao longo dia teITa ibaixa, são numerosas as 
ilhas, canaes e bahia'S . E' digua de menção a maior dessas 
ilhas, a Apehú ou Guapehú, alta e ·chei•a de quebrada,s a W. e 
de praias espaçosas e dunosas a E. Uma ponta dessa ilha é o 
que nos mappas ,se chama Oa.bo do Gu1•upy . 

Encontra-se depois a l;i,ahia de Gurupy, ,com nove; milhas 
de extensão. E' a fóz do rio Gurupy que serve de limite entre 
os dQis Esta<los do P ará e Maranhão . Em segiuida, a fóz do 
Tromahy, a do Maracassumé, a do Oará ou Acará, a da Mu-
tuoca (defronte ha a ilha dBJ J ·aburuoca), todos rios -ou riachos 
sem importancia, e a enseada 11arga da :fóz do Turyassú. 

A. ell'seada tem duas entradas, uma ao N . e outiia a E . -
a bacia de T•urinama ou Turirana; termina a-o N. pe1a ponta 
de Tamanduá e 'ªº S. pelo girupo das ilhas de; 18. João Evan-
gelista; é larga :pela poroi;oca que ca:minha pelo rio acima 
cerca de 20 kms . 

~ntinuando a acompanhar a costa, nota~os a Bahia do 
Cabello da Velha com ia entrada difficultada por bancos de 
areia . E' limitada ao N. pela ponte da ·Oaóca e a W. pe.la ilha 
Manguuça . 

Em frente ás •bahias de Turyassii e de 1Cabello <la Velha 
acha_,se o grupo de S . João, 'Cuj•as ilhas principaes são Man-
gunça, Caóca, flbin Gosto, Pindoba, Maracujativa, Cassa-
coeira, Guajm:utiaua, Moças, Urumatutina, S. João Evange-
füta e 18: João Mirim. 

Ve:m depoil'; a fóz do Una; a ponta do Atins em cujos 
baixios submergiu em 1864 a barca "Ville de Bourgogne" com 
Gonçalves Dias; a 'bahia, ou antes, o eswario de Cuman com 
16 kms. de comprido e cinco de lar~ra e onde desaguam os 
Tios Pericuman, Itapeúninga, Passú e outro · e a ponta de 
Itacolumi . 

A pon~r:t de Itaool!wmi tem 82 m.s. de elmnação e é a terra 
mais elevada dessa região. A distancia de uma milha a E.N.E . 
existe a pedra. que lhe dá o nome. 

E' 'ª extremida4e W. do golphão do Mamnhão. 

82 ·' Ü GOLPB;ÃO no MAn.aNnÃo é uma miniatura meno~ 
comrplicadia do do Amazonas ; e está ainda muito mal estudado. 
Extendc-se desdll a ponta de Itacolumi até a ponta baixa ·aos 
Mangues seccos. A parte oeste ou marinha do go1phão é ché:i. 
de bancos e ibaixios enormes e perigosos; depois, vem a i[ha do 
M..rA.ranhão, que forma a W. a bah'Í!a de S . Ma.n;os e, a E., a <le 
S. José. 
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A b:alvia de S. Marcos tem sua verdadeira entrada, geogra-
phicamente fa11ando, entre a ponta de T•atinga, na co·sta de 
.Alcantara, e 'ª ponta da Areia, na ilha do Maranhão, distan-
tes entre si de 14 km.s. A bahAa de S. José é limitada pela 
ilha do Maranhão e a costa E . do golphão. · 

Por uns 30 kms. e na direcção geral de S. E. segue, a par-
tir d~o Itacoluroi e até o rio Aurá, a costa dita de Alcantara 
que é a roa:rgem nccidental do golphão do Mamnhão; é for-
mada por escarpas ou bari,eiras •avermelhadas de 50 a 55 ms., 
entremeadas por dunas . Nes.se pequeno trecho, ha apenas a 
citar as pontas insignifi.oantes de 10anavieiras, Brito e Pira-
juba; Morro Alegre :(;57 ms.), pequena tu;me·scericia apena vi-
sível acima .da linha das barreiras vermelhas; as pontas Pii·a-
rema (54 ros.) , R aymundo, Ta.tinga, coro um pequeno .outeiro. 

Após Tatinga, a ·costa volta para W·., e depois do ponrnl 
de GenipahU'ba e de div·ersos outeiros intercalados coro dunaB. 
vem o porto de Alciantamm (•antigo Tapiuy-TapeTa), que está 
numa pequena bahia do continente entl'e a ponta de Lage e a 
de J etahira, a entrada do igar~pé J a·caré . 

Em seguida, vem •as düas bocas do l'Ío Aurá, sangradouro 
dos ca:ipipos de peris de ·S. Bento; •a primeira está entrn a ponüt 
dais Pedras, na costa de Alcantar a e a ponta Uribuoca, •ao N . 
da ilha Oajual ; e 'ª seg1mc1a entre a ·ponta .S., de.sta ilha ou 
ponta Itauna e a ilha das P ·acas . A porção do rio Aurá que 
separa a ilha Oajual d!o continente ·chama-se rio .Oujuba . · 

Em ·seguida, •a bahia alarga-se para o S., até a fóz do 
M f!larim, na .altura do banco de TijJUcopana, de areias e pe:dras. 
O Mearim rece'be, quatro leguas antes da embo0adura, o P in-
d:aré, tendo o primei ro no porto de confluencia a· larguTa de 
66 ms. e o seg,undlo 220 ms. ; alarga-se depois, chegando a ter 
3.300 ms. : fica, então, dividido em 1dois 1hmços pela ponta S. 
da ilha dos Oarangueijos, formando du&s boccas, uma das 
quaes, a .do N., recerbe o igarapé de Oajapió . 

Depois c1a embocad'Ura do Mearim, a bahia de S.. Marcos 
recebe o chamado Rio d'a1s Salina·s, que é de facto um furo ou 
canal que possue d'IJ.la:s sahidas, uma ao Norte e outra ao Sul 
de uma pe'quena ilha, a do T aná-Redondo, sendq a ultima 
mais larga e profunda <lo que a outra. 

O Rio ,<Jas Sialin<J;S estreita-se para E. e toma o nome de 
ria· do Mosquito, que é o canal ·que ·separa a ilha do Maranhão 
do continente e co.mmunica a bahia de S . Marcos com a de 
S . José . 

P erto .dia ·costa ocidenta1 da· ilha do Maranhão, encon-
tram-se dte N . a 18 . o iba.nco da Ce.rca, as ilhas do Medo, Duas 
Irmãs, IÜarapira (ou da Boa Razão?), Pequena e Tiuná-roirim. 
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A extremidiade N. da ilha Pequena é a ponta de Tabatinga ; 
e T1aná-mirim -é de1la separada pelo furo do Pagé. A ilha de 
'l'aná-redond-0 é separa<la de Taná-mirim pelo canal N. do rio 
das Salina-s. 

O banco e as ilhas da costa occidental dividem de foct-0 
a bahia de S . Marcos elI!l duas partes : uma, a mais longa., 
proxima d'o continente, é o canal de Hora e a outra, ;ao longo 
da ilha, é o Boqueirão, o qual communica com o rio do Moa-
quito, tendo, entre a ilha Pequena e o continente -0 nome de 
canal do Coqueiro. · 

83 . A. ilha do Maranhão (1204 km.2. segundo o Barão 
Homem de Mello), tem de NE. a SE. 54 kms. e de NW. a SE. 
é de 30 km:s. e é banhada :n-a costa pelo Oceano: é a costa do 
Araçagy. Nelle, encontram-se, de E. para W ., a ilha de Ouru-
pú, tripartida por foros e della separada por um canal, a pe-
quena reintrancia do Araçagy, a ponta Negra ou Grossa, a en-
seada de Laginha, Francisco Dias, Barreiros, Matto Alto, mor-
ro de S. M•arcos e Põnta da Areia. 

A costa occidental da ilha vai da porta da Areia ao rio 
das Salinas; ooils pontos principaes são a pequena bahin :!E:: 
S. Luiz do Maranhão, oujas extremidades são a ponta da<> 
Areias e a dia Ç}ina e que se extende por dois braços costei-
ros, impropriamente chamados rios: o Anil ( 6 kms.) e o Ba-
,cange ( 12 _k:ms.), que formam um bico ou penino"'1.lla, onde se 
ergue a cidade dti S . Luiz. E sses dois !braços recebem dh er-
sos rios: o igarapé de Vinhaes, o rio Anil com o iaffluente An-
gelim, o rio Bacanga, todos pequeno- . 

Em frente da ponta da Gina acha-se a ilha do Medo, a 
N. S. da qual e:stá a pequena ilha ,das Pombas, as ilhas das 
Duas Irmãs e em frente da ilha de Curupira a ponta de I~a · 
qui; ia foz do rio Mamá •(!que recebe o Tio doa Cachorros) e que 
tiahe qua•si defronte do Furo do Pagé. A porÇão da bahia de 
S. Marcos entre a ilha .do Medo •ao N. e a cost.fl. da ilha com.-
prehendi<l.a entre as pontas d1a Guia e de 'Itaqui é a bahia desse 
nome. 

Na costa meridional da ilha ha o canal· ou rio do M<>tJ-
quito, -sem nada de importante. 

A costa oriental e seu prolongamento que tem a direcçiic 
de N. W. vem da ponta de Ourupá, na ilha deste nome, até 
-a bocca oriental do rio do Mosquito; é banhado pela bahia de 
6 . José, cuja terminação chama-se bahia do Arraial. 

Os accidentes mais notaveis são a ilha do Ourupú, o iga-
rapé da Villa, a b~hia de Paratiquara, ia fóz do Santo Anto-
nio, a ponta do Tapagy, a ponta de S. José do Ribamar, a 
fóz do igarapé J aguarema, a fóz do igarapé J eniparema, a 
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ponta e fóz do Tajapurú, o rio Tibiry, que cahe numa eusca -
dla, denominada bahia do fibiry e cuja extremidadei Sul é a 
ponta Quebra Pote, a ilha do Meio, na bahia do Arraial, e, 
emfim, o rio do Mosquito (236 ms. de largura e 100 ms. de 
profundidade) . (3) 

A ilha de .S . Luiz do Mal'auhão, ou de S . L~iz. não pos-
sue elevação notavel alguma; sua origem geoliogica. não é 
·ainda bem conhecida, em todo o caso, porém, os depositos. das 
cascas de sa1·namby ou ·0tst1·eira.rS, wcima do nível do mar em 
S. José dos Indios, a;s ca.mada.rS de oaTVão em Vinhacs. as re-
zinas e os paúes fosseis no Araparahy provam ter e.stado sub-
mersa. 

A ilha é cortruda por muitos igaT.apés (Vi!Jlia, Arapapahy, 
Agwahi, Tajapurú. Geniparuna, S . José) e .banhada por mui-
tos rios (Bacanga_ Anil, Mauá, S. João au Grande, Antonio 
Esteves, Tibiry. etc.) . 

E' uma especie de anteparo natural das embocaidurras dos 
rios Mearim-Pindaré, Itapicurú e Munim. · 

A forma e a situação da ilha dão a: idéa de estar a mes-
ma engastad·a no· continente. ( 4) 

Ao oriente da ilha vem a bahia de S . José, perigosa pelos 
numeroso bancos e Tazio.s que a enoopeni.; principia a E. na 
ilha de .Sant'Anna. do grU'po de Preá. e a W. pela Corôa. 
Grande, da qual parecem ser rnmificações os ·ban:cos da bahia . 

84 . Ao longo da costa oriental ou da terra firme da 
bahia ·d~ .S. José ~ncontram-se : o pontal da ilha de Sant' Anna, 
•as ilhas [odosas e cobertas de mangues, ·chamadas de Santa 
Anna, o pontal e a ilha de Oatunduba, as pontas das Palmci-
Tas. Tinquisana, Sa:nta Maria, as boccas do Anajratuba e Mu-
nim, a embocadura do Itapicurú. 

O rio !l\.najatuba, ou melhoT, InajatubCIJ (inajá+tuba= 
abundancia de inajá), é a: bocca occidental do riio Mamuna, 
que vem te·r a bah~a de S. J osé por duas bocc•as. A foz do 
Inajatuba tem pelo ataque das marés, ·diz M'illiet de Saint-
Adolphe ( 5), o aspecto de um soberbo rio. Além dessas duas 
boccas na bahia de ,S. Jo.sé o rio Ma.muna tem uma outra 
bocca, a principaI, na bahia de Santa Clara· ( 6). 

( 3) A .hydrogrruphia fluvial aa ilha não eis tá .ainda •cstuda,da . 1Ex cm-
plo di sto é o -do Igarapé da V!Ha que nos mruppas a'])paTece mu.t diverso 
q·ue <lo que r ealmente é, co'llf-011me mostrou o Hlustrado prof. ºJansen. 

( 4) CEZAR A. iMA.RQUES - Dieo. HistorLoo e Geog1'0.>phioo do Jlfa -
ranhão, . ·Luiz (1'870). 

(5) 1MILUJET DE S>AINT-/ADOLPHE, D1.oo. Goofjr. <lo Jmpeo'i.o dJo B1"'asil, 
Pards (1845). 

(6) CEZAR A. MARQUES, op. oit. 
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O J.l1oni ou Munim é um grande Tio. cuja foz dista de uns 
11 kms. da embocadura do Itapicmú; a entJrada para o rio·é 
pel'Ígosa e exige attenção; ha, porém, perto da embocadura, 
diversos canaes ou p,anamámirins que perm.ittem passar do 
Tio para um pequeno canal ou braço segli'rO da bahia de •São 
José - o P.eria jussára -, sem precisar sahir pe~a foz. 

O 1 tapicurú é um grande rio ·que cahe na: bahia do A:r-
'l'aial. A agua salgada .sobe neste rio . 

Os Tios que vão ter ao· golphãio do Ma1ianhão apresentam. 
rnuita.s s:imilhan.ças com os do .Aimazonas e as rngiõe.s por onde 
correm offeTecem muitas· .analogia)> com as que são banhad'a.s 
pelos cursos amaz1onicos . 

Assim, o Mearim está · sujeito ao phen.omeno da poToroca 
que ~- sente em Arary, 42 kms. •acÍ)rna da confluen.cia do .Pin-
daTé, e em Victoria, 12 kms. acima clli A1~a-ry. Forma-se no 
banco de Ti jucupa.na ·que é umru barragem notavel ·dec:ibeTta 
na vazante. e que repreza as aguas -do fluxo até á altura e o 
volume sufficientes pa.ra vencer a correnteza .do rio, o que 
;precisa de h:es p.ora ; em .segú'ida. ellas se levantam. formam 
tres .úu quatro O)ldas ei10Tmes - os cavalleiros, rra lingtragem 
popular - e .se precipitam Tio acima, enchendo ern _tres horas 
o que necessitam de n.ove ! 

Egualmente, as praia;S. deste e.stuaTio são, umas lodosa:.s, 
domínio dos mangues. e outras com pequena vegetação_ ,salga-
das, · depositos 4e sal :µiarinho, formando a.s salin{J,s , são suc-
oedidas por teneno.s s11jeito·s ás maTé.s diaJ:ia.s, ou ás grandes 
maréi: dos equ'Ínoxios, ou ás agu~s d'o mar misturadas com -a:s 
fluvi aes e lacustres_ ".pela poToroca ou por causas diversas . 

Taes terrer,t'OS ·se apTesentam cQm o açpecto já estud!ado 
na: Guyana BTasileÍl'a no estu a1·io amazonico . Com effeito, 
considerem oi:; •a região de S . Bento, a qual está num campo de 
72 kms. sobre 18? que no inve_:no, fica oberto\ <lagua, forman-
do um lago filando e no veTao e um.a ,savana escu1·a, secca, 
com torI"oadas e coberila de juncos seccos e por isso denomi-
nam-se os perís. Entre esses campos e a ba;hia de S. MaTcos, 
extend~oo. por '36 lnn.s. de N . a S. uma grande ,salina . Da 
região interio·r de .s. Bento. sahem da zona lacustre que lá 
e:ristc, constituindó um só e enorme lago nas •agll'a:S e mui pe-
quenas lagôas nas. secca;s, o Tio Aurá que vai teT na bahia: de 
S. MaTcos oe .a P er icuman, na de Ouman . 

Outro facto interessante que se observa nos rios da ilha 
·de S . Luiz e nos que vão ter ao estuario, é 'ª grande dimi-
nuição da dlescarga e da profundí<laide . Talvez uma seja a 
causa; pOTém, qois são os a.spectos s.o.b que se apresenta; é a 
devastação dos vegetae.s, pois -as mattas das nascentes e das 
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proximidades ·das pna1rgens dos Tios transformam o rngimen 
d.este& em torrencial, e a destruição dos mangues deixa as 
margens desnudas e, portanto~ facilmente ata.caveis pela ero-
são. dando ltrgair a de~moronamentos que vão fazendo bai.'<:ios 
e vã.o dernündo a.s mesmas ma.Tgens . · 

85 . •Sahinda ·da bahia de S . José continuando ·a a:com-
panhaT o [ittoral, encontra-se a il}Ua de Sarnt' A.nrw:, cortada 
por pequenos canaes, o mais nota.vel dos quae,s é o do Harco 
Quebr·ado, que sahe em frente da ilha das Cotias . 

A ilha de Sant' Anna é baixa, cobeTta de floresta e é ·a 
mais septentJ:ional ·do grupo do Prná (ou Pl".iá), forrrrado de 
ilhas· que o marr modifica continuamente: A seis milhas a 
S. E. da ponta E. d'a ilha, acha-,se. no continente, a ponta de 
Santa Clara, muto ba.i.Ea; em segunda, vem a bahia de Santa 
Clama ou do Preá, onde cahe o rio d•o P reá ( orr Mamun:a ?) . 
A bahia ele P1ieá ié bem ab1-igada contra -0 vento e o maT . 

Em seguida,. vem a ponta dos Mangues seccos, baixa e 
arvorejada , que é a extremida.de oriental d'o golphão do Ma-
11anhão . 

Perto de 18 kims. da ilha de Sant' Anna corre o _perigoso 
banco de CesaT sempre com •anebentações e ·que tem. ·de-
fronte d•a ponta N. da ilha, o nome de recifes de Sant' Anna e 
se extendem em forma circular até á ponta d'o.s Mangues Sec-
cos: são coT•allinos . 

Da ponta dos Mangues seccos, na, direcção E. N.' S., en-
contram-se as tTes boccas do pequenin-0 ·rio Ma.Tim e a ponta 
de Mangues verdes, sempre coberta de vegetação . A pa1-tir 
dessa ponta pTincipia para E . •a. mono·tona e · •arenosa: regi'iio 
dos Lençei.~s, foTmada de dunas de areia compçletamente bran-
cas e sem vegetação e dividida pelo insignificante riacho ou 
rio Negro (sangra1dotrro <las aguas littoTaneas) em dua.s paT-
tes, a dos Lençoe& Grandes. a W. . e a dlos . Lençoes Peqm~
nos, a: E. 

Ao meio .dos Len~oes Grandes ha um medão d~ aTeio 
maiis elevado que as dunas proximas, denominado Morro Ale-
gre . Sua posição é impoTtante, porque em frente existe um 
esparc~llado cqm um banco no meio; é o Baixo da: Cruz, de 
tão triste rnnome, pelos numeirosos naufragios. 

1Para o inteTior. a alguns kms .. avistam-se os morros do 
Veado, monticufo. cobeTtos de vegetação . . 

Ao termina1· a praia dos Lei:J.çoes Grandes, á margem es-
querda dai foz do Tio Negro, fica um pequeno outeiro isolado, 
escuro, com moitas -de a reores . 

Em seguid!a encontrn,mos os Lcnçoes Pequenos que ter· 
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minam num morro achatad-0 e baixot coberto de vegetação, 
oa W. d'a bana do Preguiças. 

IO littoral muda_ dahi em deante, de .aspect-0, volflando a 
ser escuro e a tel" mangu'es. 

A barra do rio das Preguiças está situada· num cotovello 
bastante pronunciado da costa, terminando á esquerd·a por 
escarpa;s e um gr.ande grupo de arvores e, á diTeita, por uma: 
lingua comprida de ·areia desnuda. Outr'füa foi ba.stante fre-
quentada. cheg(lndo ·até a havei· ahi a construcção de peque-
na:s embarcações. 

O río <las Preguiças desagua 'ª 27 kms. da bana da 
Tutoya. 

A costa entre Preguiças e Tutoya é bai:m formad·a alter-
nativamente de duna:s e grupos çle arv-0res, sendo· -0 Matto de 
S. Co,sme .o mais notavel desses. 

A' meia distancia ·destru costa, encontra-se a barra dio 
T·atú, -0nde cahe o rio de Tutoya_ . cujas aguas augmentairam 
desde 1872, porque to:rnOIU'-se o sangrad-0uro da Lag&a. Em 
frente a har~ia <l'o lTaitú, está a ilha dos Oarnngueij-0s. 

Essa lagôa tym 18 kms. de extensão e uma profundidlade 
que vae a 16 ms., rncebe «iiois peqne;nos rios e ·até ·a·quelle ·anno 
sangrava no rio das Preguiçias. pelo rio· Correnteza; porélm, 
este seccou -0u se -0bs.truiu e as rugwas do Tabôa a:briram outro 
caminho em direpção opposta. indo ter mo Tuto~a . O can:a·l 
-abeirto denomina-se hoje rio N-0vo e apTesenta característico 
inteTessante : tem muitas cachoe'ras, devfd'o· a díques naturaes , 
fo:rmados por troncos de <ai'.Vo:res enterra;do·s. 

Os terrenos eram ·desde tempos •antigos pasto e não m-at: 
ta:s. Os troncos encontrados, po11·tant~, já existiam e pareoom 
indicar, como •acontece no Amapá, uma grande depres-.o.fuo da 
:região, em ·outra~ época,s coberta de gi\andes mattas . 

Entre os MEfngues verdes. no Mar 1Uhão, e a ponta de 
J ericoacoara, no Ceará, o littoral faz uma curva concava pa·ra 
o Oceano; no .veryice desta, acha-se o delta do P rnahyba. 

86. Em contraste com o Amazonas e os rios mara-
nhenses que terminam e.m estuaTio amplo Illo Oceano, o Parrua-
hyb1a (1.500 kms.) divide a,.9 suas aguas em 'muitos braços e 
p·Njecta no mar 1a :Salienoia de U'm dellita com muitas emboca-
dura,s. 

N ai Tegião costeira do delta, apenas existe um rochedo, 
a Pedra do '8al, que o illustre piauhyeme David Caldas des-
creve : "São dois riochedos •a.o norte da ilha Grande que tem. 
ce:roa de 30 kms. 4e extentão do lado ·do mar; um sobre a costa 
da ilha Grande e outro no mrur_ a N . E . do rochedo da· coota, 
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distante desta cerca de tres kms. Entre .ambas ha um canal 
que tem 14 ms. ·de fundo, na baixa-mar. Ohama-se Pedra do 
Sal, por.que na;s concavidades iníeTiores. do Tochedo, coalha sal 
muito alvo; ó compqetamente esteril, encontrando-se apenas 
como vegetação .alguim. capim . No rochedo do mar, encontra-
.se no centro uma pedra de configuração e&pherica, assentada 
sobre outras que a sustentam." (7) 

N ~ -costa existem somente pequenas saliencias de terra 
sobre o mal', como a ponta da Mancha .BTanca_ ·na ilha da 
Melancieira e o Pontal, na· parte W. -ela Ilha GTande . 

Entre .a bauru de Tutoya, a mais occidentJal das seis boc-
cas do P1arnahyba, e a de Iguarassú, a mais oriental,. o litto-
ral, que é . uma ,série de ilhas, é baixo, coberto de matto e de 
pastos •e ·onde existem fazendas de gado. Ficam, aliás, inun-
dadas na época das chuvaE. ( 8) 

As boccas, sobretudo as orientares, estão ·areiadas. tendo 
estreito canal que permitte serem navegadas por pequenas em-
barca.ções. (D) 

87 . As barras .são: 1°) a de Tutoya, entre o continente 
e a illha do Paulino, com a profundidade de sei..s a 12 ms.; 
2°) a d-0 Owrrapato (.da Carnaúba ou da Melancia) pessi-
ma, entre a ilha do Paulino e a do Cajú; 3º) a do Oajú, entre 
•a ilha deste nome e a das Oanarias; 4°) a d'o Meio, entre a 
ilha d·a·s Oanarias e a dos Poldros, juncada de baixos, não 
offerecendo abrigo e sem profundidade; 5°) a d:as OanariGJS, 
talvez 'ª foz do braço d1i1'eito do PaTnahyba, entre a ilha dos 
Poldms e a Grande; 6°) .a do Igwa11wssrú, ·entre ai ilha Gnnde 
de .Santa Isabel ou ilha Grande e -0 continente, onde esitá si-
tuada a cidade de Amarração . 

Da barra dai Tutoya á d'o Oajú h-a 11 kms.; entre .a do 
Cajú e das Oanarias 20 kms.; entre essa e a do Iguairassú ha 
18 kms. 

Os diversos braçor.i do Parnahyb.a que vã:o ter ás barras 
a;cima e muitos dos igarapés e canaes que separam as diversas 
ilhas do del ta são commumment.e denominados rios. 

Ao começar o dellta, o Parnahyb.a tem 100 ms. de laTgu-
ra; emquanto que só na barra de Tutoya, entre a tena finne 
de OornabutJuba e ru ilha da Melancieira, tem snbre o maT uma 

(7) B ERNARDINO DE .SOUZA - Chorographia do P.iauhy, Parnahyba 
(1913) . 

(8) B ERNARDINO DE SOUZA, OP. cit. 
(9) Limites e ntre o Piawhy e Q Maranhão, 1<imandados publicar 

'POT s'Ubscripção .po.pular. Prefacio do Dr. ANTONINO FREIRE . '.Dherezlna 
0907). 
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la:rgura proxima a um km. o começo do delta, bifurca-se, 
mandando para poente um galho - o rio <le Santa Rosa Qll 
Poções_ que tem até o Oceano 90 kms. e que pTincipia: em 
frente <la ponta S, <le uma pequena ilha, a do Poção (1,5) 
kms. <le extensão), situa.da no angulo da bifur0açãQ . E' a 
ilha era Poçãio a p1·imeira ilha <lo del ta, graça.s á ,sua posição . 
Dez kms. abaixo da bifurcação, o P arnahyba envia outro galh<> 
par.a a direita, é o rio Iguarais&ú . 

O Bianta Ros,a tem 40 kms. <le curso até ás ilhas de So-
bradinho, Cardoso e Banacôa, onde se subdivide em dois 
largos braços ou paranamirins : o rio ·do Urubú (7 kms.) e o 
das Carnaúbeiras (9 kms.), os quaes lançam-se na bahia de 
Mantible . Recebe, á direita, os igairapés de Santa Cruz (que 
separa a ilha de seu nome da da Poção) e o das Ba.tata.s (que 
sepai-a a ilha de .Santa Cruz d·a.s <le Mariquinhas e das Eguas); 
e. á esquerday os ri0rs P.ará-Mirim e Magú. A foz do ultimo 
aicha-se em frente do rio das Batatas, e perto de sua confluen--
cia está o antigo povoado <lo Engeitado_ hoje villa de Arayoses_ 

A bahia die 1Mr,a;ntible (7 kms. de N. N. E a. S. S. W. so-
bre 5 kms. <le S. E . a N . W. ) , é uma expansão do rio Santa 
Ro,sa, ou, melhm-, é o antigo estuario <leste galho parahybano, 
enriquecido t-amhem pelas aguas do rio T10Tto. que é um furo 
ou canal qu liga. a bahia 'com o Guéridó . 

A bahia de Mantible desagua parra o N ., formando o rio 
do Cajú_ e para W. pelo canall. da Lagôa Grande, e ain<la para 
S. S. W. pelo Cllnal de Tomba-l'a;s-aguas. Oo=unica-Ee com 
ra bahia de S . Bernardo~ no centro da .qual ha uma illia re-
conte, orlada, de mangues . , , 

A bahia de S. Bf'/f'Tl,ardo tem aà S. a filha <le seu nome 
( 4 kms. por 1,2 kms.), s.eparada da ter~ firm~ pelo igarapé de 
Massaranduba; ao N . a ponta meridional da iJpa do Cajú; a 
E . a ilha do J apurú (pentagonal e a maior ilha de mangues. 
do delta,); e a W., a illha do Carrapato. 

Subind·o era bahia <le S. Bernardo pelo canal de Tomba-
l' ars~aguas. chega.,se á bocca de um igarapé denominado dos. 
Peccados, a uns 4 kmE., onde ha um bico de terra. que é 
uma ilha nova,, de mangues, aco-stada na de Coroatá de Den-
tro, a qual chama-se Tomba-l'as-aguas . Esse nome, diz David 
Moreira Cald'as é devido .a ser os divorlia .aquarwm das ma-
rés que sobem p~l ais aguas do Cajú e <la Tutoya. Não oorá um 
encontro die agv.ias. similhante aos da região de Breves, no 
Amazonas? 

Da bahia de ·S. Bernardo, sahem dois braços do rio : um 
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para N. W., indo desembocar na barra ·do Carra,pato e for-
mando o canal da M·alhadinha ; e .o outro, p.arn W., ·a.o occi-
dente da ilha de S . BeTnardo, e que desemboca defronte da: 
ponta W. da ilha de Igoronhon, com o nome de ·Cabeça de: 
Porco, que ·desagua pa~·a a bahia de TutoY'a do mesm-0 mod<Y 
que o da M.allihadinha_ que é -0 camal entre Carrapato· e Pau-
lino, distante 17 kms. do mar. 

A ilha de Igaronhon, ao occidente do grupo do Carra-
pato, ao .S . dais ilhas Paulino e Papagafo, a E . da Coeira ou 
Guarapirú, é seiparada por largos can:aes; e bem assim da terra 
firme. O canal entre Igoronhon e Papagaio bifurca-se, diri-
gip.cto-se ambos para a barra de Tutoya e juntando-se em 
frente a ponta N. W. da Croatá . J:>a bifmcação á ilha_ ha: 10 
kms., e da ilha ao mar, 15 kms. 

Na bifurcação entre o canal pa:rn Tutoya e para Carra-
pato, está a ilha deste nome. 

Do ponto em que se esgalha o rio de Iguarassú, o Pama-
hyba tem o nome de rio da.s Canairias. ·que serve de limite 
entre o PiaU'hy e o Maranhão; é tortuoso, entupido de corôas a 
tem cerca de 28 kms., na direcção N. S . 

O rio das Canarias recebe pela margem esquerda os iga-
rapés ou foros de Santa Cruz e da·s Bartatas_ depoi& alarga-se, 
formando a Cambôa dos M-0Tros que termina entre 'dois po-
voado,s, o de Canaria,s ( maranhense) e o dos Coqueiros (piau-
hyense). 

Ent1re o furo das Batatas e a: ponta E . da ilha das Ca-
n:arias, -0nde está -0 povoado deste nome, entronca-se- a bocca 
do Guerindó. que é um cana l ou igarapé meandrico e estr.ei-
to que prol:mga-se paira N . W., com o nome de rio Torto. O 
Guerindó separa a ilha das C1naria.s de cin co· ou seis ilhas~ 
das Eguas, Manguinho, Card-0so_ Desgraça, etc . 

Em frente ao povoado das Canaria.s, a tres milha·s da 
emboca:dura, o rio envia um bra.ço para W. que separa a ilha 
desoo n'l•me d·a dos Poldros e termina no Ocean-0 formand<> 
a barra d-0 Meio, a 3,5 km9. da dais Ca;n.arias (ou C~navie·iras) 
e a mais estreita d·as seis do delta. 

O rio alais Oatiuarias. do povoa.do ·de seu nome até o mar, 
tem um can.11 de seis a oito ms. de profundid·a,de, e forma com 
a ilha dos P 101ldros uma pequena enseada, com regu[ar anco-
radouro. 

O galho do Iguar.assú ou Igams<SÚ tem 32 kms. e segue a 
direcção N . E.,, separa.ndo a1 ilha G1'.'l.nde de Santa Isabel 
(hoje geralmente denominada Ilha Grande) do continente. 
Sua embocadura acha -se dividida por um comprido banco 
movel de areia. de formação mui recente (1900 ?) . 
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O '11110 dJe I g'UG//111iSSÚ, ao chegrur M mar, dilata-se para W. 
e forma uma enseada, limitac1a ao N . pela ponta arenosa., 
extremo esquerdo da margem do rio, a·o S. pela barra de um 
igairapé, -0 do P ortinho (.a'Iltigamente IguaTassú) . e a N . E., 
por um canal : 'º do F unil. 

Neste ·sitio existe .a pequena illha da Ama:nação, com bom 
clima e boa posição topographica. antigamente pertencente ao 
.Ceará . A Tegião é cheia de comoros de :areias, a,lagad·a pelas 
marés, esteril e com salinas. 

Nos dive1rso:s ·canaes, fur os e igarapés do delta ·que se en-
contram e se dividem neste littoral baixo e com extensos 
a:re~aes . com as praias orla1d:as de b.aixios moveis e COTÔas, exis-
tem cerca de 70 ilhas, alluviaes. muita& de formação recente. 

Do delta do Parnahyha á ponta do Calcanhar 

88. o trecho do littoral do DELTA DO PARNAHYBA 
2º53'17" IS. e 41º40'43",5 W. de Gr. até á PONTA DO CAL-
CANHAR, de 7~8 kms . ., corre na ·direcção geral de S. W. 
e d iffere pela paizagem das costas, além do Parnahyba: 
não é odada ·qe mangues, e ·se os tem são poucos des·en-
'Volvidos. E' lfIDa costa aberta e sujeita a arrebentação 
tão forte, maJimé nas vazantes, 1que mesmo pequenos 
botes não pod~m atrrucar . 

A costa principia pouco elevada .~ vai se tornando 
cada vez mais baixa. E' quasi rec\ilinea~ apenas com pe-
quenas onduljlções, sem saliencia~ ou r intrnncias no-
taveis; não ppssue, pois, :verdadeit os portos e sómente 
algumas pequenas enseadas e ancoradouros mais ou 
menos seguro,s, devidos a curtas pontas de terra. 

Dos portos, os melhores, aliás soffriveis, são Oa-
mocim, Macáo e 1\fo·ssoró . 

O mar costeiro é bravio, de fundo de areia, im-
profun.do por algumas milhas, cheio de baixios exten-
sos, propiicios; á pesca, po·rém, perigosos á navegação. 
A costa é formada de merdões de areia OIU dunas que 
se d eslocam 4 mercê dos ventos reinantes e formam, ás 
vezr,s, por lo:Q.gas secç.ões, um paredão. 
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Ao nordeste <lo Estado do .Ceará, em frente ao rio 
Acarahú, os ·comoros de al'eia foram ·em parte carregados 
pela :eorrente e depositados no mar, donde emergiram 
e~tensos bancos. 

Em muitos logares, a costa é alagada nas maJré~ de 
aguas vivas 'que destróem os ·comoros ou os impellem 
para o ·norte, amontoando-o"s em fórma de monticulos 
de 60 a 80 ms., tendo suas bases, as mais das vezes, ba-
nhados pç>r essas marés ( 1) . 

A baixada, entre as dunas e o mar, é completa-
mente esteril, alagadii;:,a e, diversos pontos, transfor-
ma-se em SALINAS (.A!carahú, JaguaTibe, l\fossoró, Assú, 
etc.), das .quaes sem trabalho, graças á evaporação na-
tural e á forte salinidade da agua marinha, tira-se 
grande quantidade de sal . 

A traz des:Sa:s dunas, no IOeará, extendem-se, para o 
interioT, taboleiros arenosos, ·que enviam .braços de al-
guns kilomet-ros atravez as terras argilosas que for-
mam os valles ou 1que :acompanham os 1cursos d' agua: é 
um terreno silico-argiloso, sujeito aos ventos hmnidos e 
salinos do litto·ral e :que presta-se admiravelmente a 
certas -culturas, principalmente a do algodão herbaceo. 

Esta faixa, com · interrupções, avança ao longo de 
toda a costa e penetra no interior 10 a 30 kms. : é um 
terreno humido, porque as aguas das 1c'huvas ficam re-
tidas pelas dunas, não se escoam e formam lagôas, ala-
gados que r.es1stem durante o anno inteiro. As mar-
gens desses alagadiços são vel'dejanrtes, havendo ca-
jueiros, palmeira.is diver.sas, annonaceas, murky e mui-
tos outros vegetaes, formando moitas e arvoredos e per-
mittindo a formação de sitios e chacaras . Similhantes 
baixadas :apparecem perto das embocaduras de alguns 
rios, onde a agua do mar reprêsa a agua doce: ahi do-
mina .a carna:hu'beira . 

(1) THOMAZ POMPEU FILHO - o CeOJrá no seculo XX, Fortaleza 
(1909)·. 

( 2) \Dr. KATZEL wpull THQM:AZ P<Jl.MPEU, op. cit" pag. 8 . 
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Em muitos logares, as barras dos rios se acham 
obstruidas, .formando especies de lagunas, mais ou me-
nos profundas ·e mui piscosas . 

Os rios, ou melhor, os sulcos ou ravinas, que ser-
vem de eanaes para levarem as aguas das chuvas ao 
Oceano, aciham-se, muitas vezes, entupidos pelas areias 
eolias. 

IPóde-se affirmar que n'este trecho dominam a mo-
notonia e a esterilidade. 

89 . A rcosta desta grande região é dependente das 
arreias . 

A:s .areias estão sujeitas a diversos agentes exter-
nos, entr~ os rqiuaes ·Sobresahie o vento) que desgasta as 
rochas, tran~porta as areias resultaintes e depositan-
do-as, forma terrenos eolios. O vento, vois, exerce tres 
funcç,ões irn pprtantes : ·o 'desgastamento J o troosporte e 
a seckrnentaç{fo ou ed~ficação. 

iO d:esgastannento •eorlio ou melhor, a corrosão) ma, 
nifesta-se sob duas formas principaes: ou quebrando 
com maior oµ. menor violencia as anfractuosidades da 
crosta terrestre ou, iprirncipalmente, quando •Carregado 
de areiia, poE:p.do pelo .attrkrto as rochrus, por duras que 
sejam, e dividindo-as em :pedaços. ' 

fN" os treC:pos littoraneos baix6~ e forpiados de areia 
fina e movedtça, resta é hnpellida Pf lO vento e segue em 
IDarcha ince!'jsarnte; já por teN'a, formando .dJunas iq ue 
tudo ava;ssalam e 1soterram; já por mar, entupindo as 
reintran'Cias da reosta, barrando os rios e mudando a 
direcção das_ embocaduras fluviaes. 

O vento nas plagas arenosas e nas terras dreserti-
cas dos continentes edifica as DliJNAS ou co11wros. 

As dunas t~m o aspecto de m.onticulos cuja crista 
é iryegularmente rcortada . A rcrista, em geral, do lado 
donde sopra o vento, domirna um talude suave ·em que 
cristas menos elevadas se ·i!iuccedem, lembrando uma 
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série de vagas, repentinamente solidificadas. O talude 
do lado opposto é mais aspero . 

Para a ·construcção das dunas são necessarias a 
existencia de areia fina, facilmente m.ovel, a pers'isten-
da de um vento dominante e a presença de um. obsta-
culo, :ainda que pequeno, no solo . 

A forma e a direcção das dunas dependem da força 
e frequencia dos ventos; revelam seus capriC'hos e suas 
:aicções secundarias que, Teunidas, •Constituem relevos, 
ás vezes, extravagantes e formam innumeras rugas 
transversaes. 

O vento soprando produz uma separação dos grãos 
de areia, mai·s ou menos finos; os mais leves são tran-
sportados a grandes distancias; os mais pesados, ven-
cendo com difficuldade os declives, se ac.cumulam e en-
chem as dobras do relevo. 

No littoral mairitimo, se o vento r·einante vem do 
lado da rterra, a accU:mulaçã.o de areia não se faz; não 
existem d unas. 

As dunas qiue uma tempestade forma são, geral-
mente, por outra destruídas. O vento ~duna e desloca ao 
mesmo tempo: faz ·caminhar a areia que ·não estiver 
.agglutinada pela 1chuva ou l!'etida pela vegetação. Ar-
rastada pelos turbilhões, deposita-se adiante e, encon-
trando qual·quer obstaculo, forma outras dunas. Por 
sua vez, novas areias vêm substituir as arrancadas pelas 
tempestades: dir-seJá que areias attrahem fatalmente 
areias. 

Se é um vento fraco ou uma J.eve brisa, as areias 
finas se elevam ao longo dos taludes, formando tenues 
nuvens, attirrgem o cume e ahi se fixam ; se o vento 
torna-se mais forte, a crista se esborôa e se alonga. 

As regiões aTenosa~ não apresentam ·Sempre o mes-
mo aspecto; differem muito, pois seu regimen d epende 
das ·condições climatologicas e hydrologicas . O mesmo 
aJcontece ás dunas, .que ora se apresentam isoladas, ora 
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em grupamentos symetrkos ou não, ora em cadeias 
continua'S que ·se encabresrta:m um.as ás outras. 

Na baixa-mar, o sol ardente secca a surperficie con-
tinua de :areia que fica descoberta; os grãos leves não 
adherentes são transportados, pelo vento, até além do 
batente das mais altas marés, em tal quantidade, ás ve-
zes, que .se formam verdadeiras nuvens arenosas) só com-
para-veis ás das planides deserticas . 

'Em muitos lagares, as dunas s~ extendem ao longo 
do littoral, formando druas ou tres cadeias parallelas, 
servindo uma della:s, a mais proxima ao mar, de linha 
de defeza : é o proprio Oceano que se encarrega de 
erguer trincheiras contra a sua propria força des-
truidora. 

1Entre essas diversas cadeias existem muitas vezes 
pantanos, faniqµes e alagados de agua .salobra. 

As dunas se dizem mortas ou extinctas, quando 
cobertas de uma vegetação paTticular que immobiliza 
a supel"ficie; e vivas, .quando desnudas e submettidas á 
fluctuação dos ventos. 

No littoral, .as areias se distribuem em tres zonas : 
a) nas pequenas profu111didades, donde são arrastadas 
para o largo pelas correntes costeiras; b) na parte. su-
j0ita ás mwrés, em que são varridas pelos movimentos 
alternativos do fluxo e do refluxo ,e ficam dependentes 
das influencias d'agua e do vento; e) na r.egião dunosa, 
para onde foram transportadas pelo vento e ficam li-
vres dos m<JYimentos do mar. 

/Ao correr das •costas dos estados do Oeiará e do Rio 
Grande do Norte, as dunas se alongam em lombadas de 
30 e mais metros de altura e por muitos kms. de ex-
tensão. 

Em ;geu continuo movimento, as :areias vão mo-
dificando a topographia do~ terrenos . Arvores, flore<i-
tas, casas, cid~des e até civilisações foram soterradas 
pela aTeia. 

Foram a invasão pelas areias e o deseccamento. 
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mais que as evoluções sociaes, as causas que rtornaram 
a ~'tesopotamia, onde foi a Babylonia, a planjcie que 
hoje se desenrola, semeada de ruinas que indicam o 
abandono _de rkas e populosas cidades que ali floresce-
ram quarenta seculos antes .de C'hristo ! 

Similhantes phenomenos, se bem que em ponto pe-
queno, t êm 1sido observados na costa do Ceará e na do 
Rio Grande do Sul, onde as areias têm soterrado bos-
ques e povoaidos. 

Em muitos logai·es, as duna:s ficam .endurecidas, al-
gumas vezes, por·icausa do carbonato de cal ·e então, for-
mam as rochas, denominadas eolicts : póde-se citar como 
exemplo algumas .que existem no Rio Grande. do Norte, 
na ilha de Fernando Noronha . ( 3) 

·Phenomeno tambem interessante e devido ainda ao 
deslocamento das ar·eias do lit-toral é o desvio das em-
bocaduras dos rios, formando em uma das margens uma 
ponta inçada de dunas, ·e esteril, emquanto que a outra. 
se 1conserva arborizada. <Mouchez nota que, nessas cos-
tas do Brasil, a ribanceira esquerda ou oriental apre-
senta-se :coberta de vegetaç:..ão, o ·que não succede com 
a outra, em ·que ha icomoros ing.remes na face oriental 
e suaves na occidental. 

A ·explicação do facto encontra-se na natureza dos 
ventos reinantes -que fazem :as areias •caminhar em de-
terminada direcção, accumulando-se na margem pri-
meira encontrada, cahindo o excesso no leito fl:uvial. 

Parte deste excesso iconserva,.ise, formando bancos 
junto á margem e obrigando as aguas a se desviarem, 
sobre a outra margem que é eroida pela corr.enteza . O 
resto das areias ca:hidas no rio é I.evado para o mar, 
formando bancos extensos e moveis, o·s medianos. 

90'. AMm das dunas, as areias e seixos edificam 
outras formações iopographi<cas notaveis. Essas forma-

( 3) BRANNER - ·Geologia E!ementwr, 2• ed., pag . 28. 
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ções são devMas a variados factores, taes <Como a abra-
zão, o vento, as forças biologicas, etc . Os materiaes de 
que são construidas se, na maioria, são de origem -con-
tinental, tem outras vezes origem div·ersa (animal ou 
vegetal, marirtima, etc.) . 

Convém, attendendo á topographia desta parte do 
littoral, referir-se ás praias de tempestade, pontal, ba;r-
ra e banco submarinho. 

As praias de tempestctde são formadas por mate-
riaes arremessados, além do batente das mais altas ma-
rés, pelas ondas das tempestades. 

Estas praias formam, muitas vezes, atraz de si, 
lagos de agua doce ou de agua salobra e compellem 
os rios perto da embocadura a darem longas voltas, 
para alcap.çar o 1I13Jr . 

!Não rara1s vezes no littoral, a embocadura do rio 
aicha-se completamente fechada por similhantes praias : 
é o rio tapado . 

iO pontal é uma extensa e delgada lingua de terra 
que penetra mar a dentro e é foTmado pelo material 
movel da praia. Distingue-se das demais saliencias do 
littoral pela formação. Quando o material movel é var-
rido ao longe das praias pelas vagas e quando alcança 
uma -curva da costa concava para a terra, deposita-se 
na agua tranquilla atraz desta e0sta e forma o pontal . 
Este, se construido em agua pro unda,\ recurva-se, em 
geral, para a terra na extremidade por onde cresce . 

Quando entre duas linhas proxím.as, a agua é raza, 
os pontaes 1se formam de modo a liga-las. O mesmo 
acontece quando uma ilha está perto do .continente; ha, 
então, a captwra da ilha . 

As barra.s são bancos ou icorôas de areia e de ou-
tros sedimentos trazidos pelos rios ·e depositados nas 
suas bocc.as e nas dos estuarios . Resultam da acç.ão con-
jugada <las correntes Huviaes e das va!gas e correntes 
marinhas. . 

Os bancos su.bm·IJl/"~nhos formam-se no fundo do 
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Oceano por sedimentos que se depositam durante longo 
periodo. Quando akanç.am a superfkie d' agua, as va-
gas amontoam os materiaes acima deste nivel e a terra 
principia icom a forma de restinga. E', pois, um pro-
cessus de conquista do mar pela terra. 

91 . A proveniencia da areia que percorre as 'cos-
tas do littoral do Nordeste do Brasil tem sido mui dis-
cutida. Uns faziam vir da Africa por meio da ·corren-
te equato·rial; outros, do Amazonas. 

O Barão d·e Capanema e o prof. J ahn Branner es-
tudaram essa :questão. Capanema attribue á destruição 
·do Massiç.o Central pela erosão, sendo as areias traba-
lhadas e transportadas pelos Tios até o littoral .. 

O prof. Branner chegou ás seguintes conclusões: 
a) Não 1ha provas .de ter havido, depois do descobri-
mento do Brasil, mudança sensível de nivel no lirttoral, 
attribuivel a outros processos que não aos a:etuaes de 
erosão e assoriamentos. 

b) A direcção rectilinea da costa é devida ao lon-
go periodo de ataque a :que tem estado ·sujeita pelas 
ondas e ventos constantes. 

e) Na estação secca, as ondas podem fechar a em· 
bocadura de ·rios pequenos, só se ·conser.vando abertas as 
dos rios de corrente energica. 

d) Nos tempos geologicos ultimos, porém, ha pro-
vas inconte·staveis não só do abaixamento, como de 
elevação da •costa brasileira. 

e) O abaixamento provavelmente, nos primeiros 
tempos do plioceno, fez com que as terras alta.s fossem 
fortemente atacadas pelo mar; os materiaes resultantes 
fecharam as entradas das bahias e estuarios, rectifi -
cando a linha da costa. 

f) Os recifes quer de 'Pedra, :quer de coral, prote-
gem as terras .contra a abrazão. 

g) Os manguesaes med:raram, ajudando a fixação 
{las terras em torno do estuario e das enseadas . 
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E, finalmente, h )Os materiaes resultantes da eJ:o-
são das terras a ltas e q ue se depositaram no fundo 
do mar, nas vizinhanças das mesmas, foram por sua 
vez atacados pelas ondas, 1quando houve o posterio:r le-
vantamento, e atirados para -cima das praias, forman-
do depositas que, uma vez secc.ados pelo sol e pelo:s ven-
tos, eram por estes soprados para a terra, amontoando-
se em dunas. 

Donde se deduz que a margem <lo continente não 
era prolprilliffiente a aJCtual, mas pa;ra fóra deste, a uma 
distancia que Branner avalia entre 25 e 35 milhas. 

)Egualmente, ensina ainda ·Branner, que gr.andes 
vagas que sopram sobre o littoral de E . N. E. a 1S. S. E . 
revolvem o fundo elo mar ·e <lerpositam areia sobre as 
praias, onde ella se move, ou pelos ventos, ou pelas 
ondas. Por •consequencia, as areias do littoral são 
acimalmente ·çle origem local, devidas aos ventos e ás 
correntes marinhas . A orla submarinha da costa é suc-
cessivamente atacada .pelo mar e o material extr3.'hido 
depositado ·em terra. 

·Essa hypothese e a de Capanema, com•binadas, pa-
recem resolver a questão . 

92 . Fo:rmaçã:o interessante e tambem de impor-
tancia economia é a das saUmas. Os terrenos assim de-
nominados estão sujeitos ás ma;rés ique os cobrem com 
agua marinha de forte saJ.inidade, e qtle retidas por 
qualquer obstaculo, natural ou artificial, e evaporadas 
pela acção solar, deix.am uma camada mais ou menos 
espessa de chloreto de sodio . Explica-se tal facto pela 
composição do S'llb-solo impermeavel que éJ princial-
mente uma Jllistura de argila e conchas •Calcareas ar-
gamassaclas icom agua salgada . 

A flora d.as salinas é mesquinha: reduz-se :a man-
gues fanados, a gramineas salO'aclas (-capim penk'hi, 
capim gengibre) e algas confervaceas . Nas mesmas 
condições, é a fauna, ainda não estudada . 
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Por exten'são, ·chamam-se salinas os terrenos im-
permeaveis sem vegetação e em que a argila do solo e 
do sub-solo é torrefacta pelo sol, formando uma especie 
de tijolo natural . Ahi, poucas plantas medram; ·porém 
as que podem lutar ,com o meio tão ingrato, desenvol-
vem-se bem . 

93. A flora do littoral é pobre, como sóe aconteceT nas 
regiões dunosas. 

Na foz de alguns Tios encontram-se mangues. 
Na região propriamente dunosa, ha grupos de plantas 

das a.reias ou psamniophilras, notando-se a salsa (ipomoca per 
caprae L.), convolvulacea de lind·as flores purpureas e esto-
lones Tadicantes que attingem a vario3 metros de comprimen-
to e, portanto, appTopriadas á fixação da areia; diversas gra-
mineas, a saber: o co.Jpitm ge(l'bgibre (panicum sp.) a gr(J}mma 
doce (p~.spalum sp.), a gra.mirrna 'Slalgada, o pafom.l da pra·ia, 
a po1·tuloo,acea vulgar, uma phyllaintilS, algumas cype11acoos t' 
xyridaoea$, o cajuc'Íro, o rn1Uricy (byrsonima sp.); etc. 

Segundo o Dr. Frnire Allemão Sobrinho, nas dunas e nos 
taboleiros arenosos ha uma vegetação baixa e Tala, sempre 
frondosa, com grande numero de plantas erodiça3. 

Facto notavel é que a flora dos taboleiros tem semi lhança 
com a das rnstingas do Rio de Janeiro, e por isto o Dr. Al-
berto Loefgren d<á-lhe o nome de jundú ou nhimàú que é a 
denominação popular em S. Paulo, das restingas. 

Além das dunas, a vegetação é curio3a e lembra a do lit-
to:ral do Brasil tropical ; é uma flora pseudoxe·rophila, ada-
ptada para soffrer as alternativas ·de secca e humidade, quer 
da atmosphera, ·quer do solo. Ahi, plantas exoticas tem ad-
miravelmente prosperado; taes •.são o algodoeiro, a canna de 
assucar, o al'l'oz, o fumo e, de modo notavel, o coqueiro. 

A fauna marinha é extensa e rica. Entre o,s peixes que 
são objecto ·de grande commercio estão o cor1Wrim e o camu-
rupi1n, que é vendido salgado, e equivale, no N Ol'deste, ao pi-
rarwcú do Amazonas. Ha nos mares muito3 seres coralligcnos. 

* 
* * 

94. A 33 kms . .S. E. da barra da Amarração . encontra-
se a ponta das Almas. extrnmo oriental de uma bahia hoje 
·obstruida, e que outr'ora pTincipiava na ponta do Itaqui. 
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Altos fundos se estendem até uns 7 ou 8 kms. com a pro-
fundidade de 2 a 3 ms. e ·se ligam aos bancos da Amarração. 
Na costa, ha a embocadura do Camurwpim, com grandes par-
eeis, e o pequeno estuario ou balTa do Timonia ou Chaval, 
que recebe o ·S. João da Praia, o Ubatuba e o Timonia. A 
barra do Timonia e o pequeno Tio S. João da Praia são li-
mites entre o Piauhy e o Cea1-á. 

Da ponta das Almas, a costa coITe para E. e recebe o 
insignificante riacho Tapuyo. 

Ainda na direcção E., está o estuario do Cu.1•iaú ou C.a-
mocim, em cujo interior e a 6 kms. acha-:se o melhoT porto da 
costa cearem.e, o de Oarnocim, bem abrigado e espaçoso. 

Um pequeno braço do Camocim, que delle se destaca S{lb 
o nome de rio Feijão e perto da embocadura, cahe na enesada 
desabTigada das Emburanas. 

Continuando a acompanhar a costa, encontram-se o mor-
ro ·daa Cabeceiras, formado por grandes dunas, a foz do Tiaia 
que re~Le a agua da lagoa de seu nome, a ens>eaéla de J eri-
coaquara (onde desemboca o pequeno rio Guriú) e a ponta 
ou promontorio , do mesmo nome. 

A enseada de J ericoaquara (Jur.arácólli'l'a, b'ura.co da.s tarr-
tarugas ?) oHerecia outr'ora melhor abrigo contTa o ve~to e 
o mar de E. do que hoje. Era, no principio do sec. XVI, fre-
quentada pelos fran cezes que por ahi commerciavam com os 
índios da Ibiapaba; nella, poT mais de um anno conseTvou-se 
a primeira expedição de J eronymo de Albuquerque que par-
tira do Recife fl 13 de Junho de 1613, afim de expellir os 
franceze.s do Maranhão. 

O promontario de Jericoaquara (28 kms. do Camocim), 
que, no ·dizer de Mouchez, é a unica terra êlevada entre Ma-
ranhão e S. Roque, é relvoso, com malhas avermelhadas, o 
que lhe dá um aspecto notavel. Apresenta duas pequena3 mon-
tanhas aTTedondadas e rochosas, a meno elevada a de W. com 
85 ms. de altura e a outra com 110 ms. 

Do ~lto do morro, á vista abrange vastas planícies de 
areias e alagados ; ahi estendem-se vagas e vagas de um oce·a-
110 de 1uei n, todp.s com a mesma ~orma e direcção, seguindo 
a cO' ta numa l~rgura de 3 e mais kms. Pobres pescadores 
habitam es0 as regiões, alimentando-se com o p'eixe que na 
baixa-mar fica apri-ionado nas lagoas de fundo chato e que 
são pescados corq um pequeno arpão. 

Da ponta d~ J ericoaquarn, a costa muda de aspecto () 
corre para E., sempre formada de comoros arenosos e periue-
nos outeiros com arvores, sobresahindo entre ell aa o dos Cas-
telhanos, onde se ]ança o riacho deste nome. O mar, nestas 
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paragens, é pouco profundo, pois a 18 ou 22 kms. <la terra, 
a sonda accusa 12 a 14 ms.; na costa, forma:rp.-se grandes 
salinas. 

Segue-se o delta do Aracahú, com duas embocaduras, por 
uma das quaes, a maior, entra o mar. A barra está parcial-
mente obstruída por bancos movediços e coroas de areias e 
tem peiorado. 

No delta, existem <lifferent.es ilhas (Mosquitos, Presidio: 
Fernando) . 

A partir da barra do Aracahú, a costa corre a principio 
para E. e depois para S. E ., sob o nome de costa da Almofala 
até a fóz do Aracaty-mirim, éxistindo, ao Iongo della, diversas 
ilhas pequenas, devidas a alluviões ou <lesaggregadas do lit-
toral nas enchent.es dos rios. Os poucos accidentes geographi-
cos deste pequeno trecho da costa são : a barra do Presidio 
(pequeno braço do Acarahú); o pontal' do Mangue Secco em 
que desagúa um pequeno riacho que vem de uma lagôa, Ala-
gamar <le Dentro, a qual dá origem não só a esse riacho, co-
mo a dois outros, um que vae des1guar no Banco Quebrado 
e outro no Tapagé; e pequenas enseadas <la costa. 

O sitio em que a costa da Almofala muda de direcção é 
perto da ponia de T apagé; dahi, o a ·pecto da costa muda até 
o Ce·ará, sendo toda de dunas de areia com alguma vegetaçãr> 
de altura regular . 

A S . E., distante de 27 kms. da ponta de T ap1gé, está 
a dos Patos, mui sa liente. Atraz, desagúa o Ârncaty-assú. 
onde ha o pequeno ancoradouro dos Patos, seguindo-0e o pe-
queno estuario do Munda hú. Neste interv'.lllo, ha P ernambu-
quinbo, pequena ensead11 p11ra janga das. 

O estuario de Mundahú é fnndo e Hbrigado, formado pe-
la rnpreza do mar na b i rra cl0 rio: é frequen ' ado por suma-
ca.3 e barcaças. Na margem orientP l <la embocadura do estua-
rio, acha-se o Morro da M<'l:mci 1. p"nto de referencia impor-
tante para a navegacão cnqteir:i. T'(>l rt altura, Í9olnmente e 
singularidade do aspecto. TI 1 un s 70 "nnos. achava- 0e cober-
to de matta por todos os lado'>; porém, depois, as dunas mo-
vediças no seu caminh:ir p1rf' W., areiaram-no completamen-
te do l ado de E. e entcrnrri m A v-i>1rf>tqção de 0 o.e lado. 

·Continuando a costa na me~mrt direcção, notrm,..se a foz 
do Tr-ahiry, insignificante riacho por onde sangrf!m as aguas 
da l agôa li.t.toranea do mesmo nome: fl foz do Cur1í. que termi-
na em esteiro e com o regulr.r ancor11d0uro d.e Parasinho ou 
Paraourú; a enPeada e o bgnmnr do S. Gonç·al0; a lagoa de J a-
guaraçú 0 11 I gu11rnc;ú ( n f0rrnrrl ~ nf'ln ri ~r"ho Rirné Tifl Sll'l 

embocadura; a foz <lo Pc ·ir>11o~q: o n nr>o~::idou 1·0 ne P e".em, 
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razo e prot~gido pela ponta do mesmo nome; a foz e3treita 
do riacho 1Cahuipe, e Barra V eiha do. Ceará. 

A Barra Ve.llva, onde despeja o rio Ceará, tem hoje sua 
entrada completamente obstruída e circulada ·de recifes e, no 
emtanto, dentTo da barra havia outr'ora de 6 a 8 meti-os da-
gua. Entre as soluções alvitradas para. Te.solver a momentosa 
questão do Porto de Fortaleza, ha .a de melhoraT a Bana 
Velha, ligando-a por uma via-ferrea com a capital. Foi ahi, 
a margem direita, em J 603, ·que o conquistador do Ceará, Pe-
dro ·Coelho de Souza fez o primeiro e3tabelecim,ento rngula t' 
<lo actual CeaTá com o nome de "Nova Lisboa". 

Depois da Barra Velha, vêm as prai'as dos ATpadores, o 
morro de 1CToatá e a enseada de lt1ocu1-ipe, que contém o por-
to de Fortale.za e o ancoradouro soffrivel d13 Mocuripe. 

O porto de Fortale~a é uma pequena enseada em forma 
de crescente, abrigada contra os ventos de E. pela ponta do 
Mucuripe; em parte pelo recife de Meirelles e pelo banco d~ 
Estrella a E . N. E. O recife da Velha e a Oorea GTande pTo-
tegem-na a W . Na baixa-mar, o ancoradouTo interno é rea-
guardado :Pelo rrecife do porto, que é um grupo de Tochas, o 
qual partindo de um ponto proximo á praia extende-se obli·-
quamenre po1· qO ms., ficando .a extremidade que avança para 
o maT 350 ms. além do batente da baixa-mar. No preamar, 
a protecção é mui fraca . 

. O recife é formado por um conglomerado de arenito ou 
grez misturado com seixos e conchas, com um meti-o de ex-
pessura. 

A ponta ae Mocuripe,, saliente paTa o N., i·ochosa na ba-
se, é formad·a de arenito, estendendo~Ee em forma de recife e 
terminando em lingua de areia bran,ca : tem 60 m3. de altUTa 
e ,acha-se bordada de alguns recifes 'submer sos. 

A costa, vencida a l_)Onta de Moquripe, continua dunosa 
na mesma direcção S. E.; reoobe a fo2 circulada ·de pedr as e 
com arrebentações do Tio Cócó e perto da qual está a lagoa 
de Mecejana; e a do r io Pacoli, que, termina a W. em uma 
grossa ponta di3 areia; forma a enaeada ou rnintrancia de 
I guape, entre comoros de ai-eia e é abrigada a S. E . pela pon-
ta Iguape. 

Na enseadll de Iguape, em 1613, ancor ou a esqua<lra de 
Jeronyruo de Albuquerque. Perto da enseada, está a lagoa 
do Encantado. _ 

De'Pois, segue-·se a costa pouco habitada, que no per-
CUTSO até a foz do rio J aguaribe, recebe o Tio Chorá, perto de 
cuja foz está a lagoa do Uru111á e que cabe em duas· bocca3, 
entre as quaes ·e tá uma ilha fluvial ; o Tio Prirengy; e forma a 
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enseada de Maceió, circulada de cabeças de pedra, que vêm 
elo pontal n01·te da b1ar11a do Jiaigiwrib0. 

95. A barra do A raca1ty ou J agiiaribe é formada so. 
bre ban cos moveis ele areia, correndo de S . E. para N. W.; 
sua extremidade u. termina em uma porcão de dunas di-3-
tribuidas em foTma circular e abrangend; uma pequeda la-
goa; e a de E. ou Pontal, no morro de Oumbé que avança 
para o mar em língua de areia. 

O J aguaribe recolhe a mór parte das aguas do Ceará, e, 
apezar da ramificação de seus affluentes, é . apenas navega-
vel por cerca ele 25 kms: em 1815, sua barra foi completa-
mente obstruida pelo vento do mar e os navios, que ali ·.>e 
achavam, apanhados como peixes numa rêcle. Todavia elle 
invade o Oceano, como o Pal'liahyba, com seus depositos cfo 
alluvião. A barra é dividida em canaes por diversas ilhas 
(Gra11Cle, Pinto, etc. ). 

Observa Reclus. que os rio.s que correm mais. a E. até o 
rio S. Francisco, te.m volume dagua demasiado pequeno par:i. 
modificarem com suas areias e argilas suspensas o traçado 
pTimitivo da praia: no J aguaribe, porém, outros agentes de-
ram á costa uma phy·3ionomia 1Jarticular. 

A costa depois do Jaguaribe chama~se da Oanôa Qu.ebHl-
cla, e logo depois forma uma reintrancia - o Retiro Grande 
- que termina na ponta do mesmo nome ou ele Gab.arana. 
Esta ensead,a que possuía bom ancoradouro, de bastante fun-
do, apezar de forte arrebentação, está obstruída. 

Da ponta ele J abarana, a costa alteia-se um pouco e en-
contram-">e os morros elos Picos; a praia do Boi Morto; a 
ponta elos Oajuaes, enseada, a partir da qual a costa afasta-
se para ·S. S. E., a de T rabembé; o morro ele Tibau, que é 
um comoro despido e ele· areia avermelhada. 

Do morro elo Tíbau, a costa mui ·baixa e arenosa, com . 
algum matto rnsteiro e coqueiros destacados, vai rnceber o 
rio 1.fosaoró, limite litigioso entre o 10eará e o Rio Grande· do 
Norte, quernndo este que a linha diviso ria passe pelo ultimo 
contraforte, ao E ., da cordilheira do Apody e pe.lo morro ele 
Tibaú, que sustenta ser o fim da mesma cordilheira. 

O ri)o M o8Soró é o rio Apâd1y de curso ele 300 kms., 
e que ern frente a cidade de lifossorô muda -ele nome. As arei.as 
continunm a invadir a bana e o estuario. 

Ve ncida a barra, a embarcação acha um seguro ancora-
douro interno (7 ms .) , em frente a pov.oaç,ão de Areia Bran-
ca e um ancoradouro externo para embarcações de grande 
calado. A villa está numa planicie pantanosa, em terreno 
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escalvado, sem agua potavel que é necessario u buscar. na 
margem opposta . Rio acima, ha muitas volta3 que não pri-
vam, comtudo, das embarcações que calam 3 ms. subirem até 
o porto de Salinas, distante 15 kms. Deste porto só podem 
subfr lanchas € barcaças até 45 kma., até o porto de Santo 
Antonio .. 

Areia Branca e tá irnm bico formado com a margem di-
1·eita do rio Mossoró e a esquerda de um curto riacho, o Jure-
ma, que vem de . E. e que prolongado iria ahir no Oceano, 
perto da Ponta Redonda. E', provavelmente, uma especie de 
igarapé, que terminará por l'Omper a terra e ir ao Oceano 
dàectamente; então, o Mossoró teTJninará em duas boccas. 

Na margem direita da foz do )fos3oró, h a um pontal de 
areia, na pequena ilha do Chiqueiro das Cabras; depois, vem: 
Upanema, onde desemboca uma grande cambôa que se com-
munica COI)l o rio Mossoró; os pequenos portos de Entrada e 
Redondinha, verdadeiras manchas de areia ; a pequena rein-
trancia da Redondinha; a ponta P.edonda, formada por um 
areial. 1 

Ao :N . , poucas milhas mais, existe o baixio de João 
da Ounlza que é um conjuncto de cabeças .de calcareo, simi-
lhante ao giz e que é o ultimo grupo a W. de recifes do cab<J 
de S . Roque e das Lavadeiras. 

Da pantfl Redonda segue-se uma pequena en eada , com-
pletamente desabrigada e que acaba na ponta do Mel (impro-
priamente denominada do M ello) . Esta ponta, relatirnmente 
alta (100 e poucos ms.) coberta de matto rasteiro, tem bar-
Teiras vermelhas, entremeiadas de areia•'. 

Em segqida, extendem-se uns bancds que principiam na 
P edra Granqe e terminam em frente de um sitio - os co-
queiros do R pzendo - em cuja fac~ exterD'fl ha arrebentações. 

Pouco depois, encontra-se a f àz do Pimnhas ou A.~sú, 
rio de duplo nome, o primeiro até a cidadé de As-ú e o se-
gundo desta cidade á foz . 

As barr::is são do Ga11to do Mangue ( a. mais oriental) a das 
I mburamas e a b.arta de M acáo (a mais occidental) . O li ttoral 
onde vae ter a barra do Canto do Mangue é denominada üon-
c.has. ü denqminado rio Amarr}ol>•o é o rio Salgado, affluente 
da barra de Macáo . Se outr'ora a barra do Macáo foi o bra-
ço principaJ, hoje não o é; mas a lm.tl"l'a das IimburanarS. 

Em seglj.ida, na costa necontram-se as B al'Teiras e a ponta 
elo Tubari'io, separadas do continente por um canal que vai 
ter a Agua Maré, estuario que recebe cinco cambôas. 

P,ara N . E. é a rlirecção da costa até a ponta dos T res 
Irmãos, em face da Corôa das Lavadeira3, a qual é o exh·e-
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mo occidental da enseada, que princia na ponta dos Gajuaes. 
Perto .da ponta desemboca o rio dos. Tres Irmãos ~e >a· costa 
continúa dunosa, com ralguus coqueiros, sobresahindo o Mor-
1·0 Branco ou ·dos Cajueiros ( 55 ms.) e finalmente alcança a 
ponta do Cralcranhar, onde a costa muda bruscamente de di-
recção. 

96. A 202 krns. N. E. da ponta do Calcanhar, em ple-
no Atlantico, jaz o atoll das RoC>lis que se ergue elos aby3mos 
oceanicos. 

E' pouco eltrnada, emergindo de 2 ms. ; extencle-se de E. 
parn W, por 9 kms e mede de N. a S. 6,5 kms. 

Visinhos ao atoll e a eUe ligados no baixa-mar ha dois 
ilhotes de areia. 

A 148 km:s. a E. das Rocas, está o grupo elas ilhas Fer-
nando d0 N 01·onha .. 

O grupo abrange a ilha Fernando de Noronha, a ilha 
dos Ratos e diversas ilhotas: Meio, •Sella, Gineta, S. José e 
Raza, ligadas a ilhas principaes pela areia; a Pedra Furada, 
Sapato, Ohapéo e l\forro elo Sueste egualmente ligadas á Fer-
nando Noronha; Ovos, Oabelluda, Saco, Atalaia, os ilhotes 
c10'3 E spigões. 

A ilha principal tem no maior comprimento 8 kms., de 
E. N. E. a W. S. W., tendo de largo 2,7 kms. Seu ponto cul-
minante é a Pyramide ( 30-4 ms.) N ella existem a bahia de 
S. Antonio, vol tada para N. W. , a enseada da villa Fernan-
do de Noronha, aberta para o N. e a de S. E . 

Este grup·o é vulcanico, como indicam os basaltos, muito 
dos quaes horizoutaes, os phonolitos e 03 trachytes, em for-
ma ele lavas. tufos e conglomerados. 

Nesta ilha, ha arenitos, antigas dunas endul'eciclas pela:> 
chuva·.3, as guaes tem sido solapadas pelo mar, de sorte que a 
ilha F ernando de Noronha, bem .assim a Raza, são hoje me-
nores do que outr'ora. 

Ha tambem rochas eolias, formadas por calcareos de con-
chas e pla_ntas e ·depositos de phosphatos ou guano3 ele ol'i-
gem orgamca. 

Da ponta do Calcanhar ao Cabo de Sto. Antonio 

97 . O quinto trecho do littoral .brasileiro, de 990 
kms., extende-se da 'PONTA DO CALCANHAR 5º9'3" S. e 
35º28'20" vV. de Gr. ao ÜABO DE .SANTO ANTONIO. 
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Depois do béque que ahi faz a .costa, esta árida e 
monotona, se ·dirige para S . S. E. até ·o ·cabo de 1S. Ro-
que, onde termina o trecho littoraneo que desde o Ma-
ranhão é pouco ha·bitado, constituindo, no dizer ele '\Vap-
poeus, o que "ele alguma sorte póde diz.er-se o Sahara ." 

1Sempre árida, com medões de areias e coqueiraes, 
a costa .seguindo a direcção de S. para E., alcança Ita-
maracá, onde torna-se um pouco menos triste e depois 
chega a Olinda, em cujas proximidades as dunas tor-
nam-se mais el•evada.s . 

De Olinda dirige-se a costa para S. W ., por 00erca 
de 4 kms. e meio, até o for.te de Brum, na boca do porto 
de Pernambuco, o mais septe:m.trional dos bellos suri-
douros <la costa oriental do Brasil. Da·hi ao cabo de 
Santo Antonio, a ·entrada oriental da bahia de T,oclos-
os•Santos, ~ costa .segue o rumo médio de S. S. ·vv., 
descreven·dq-se em curvas mais variadas. 

Nesta i:;ecção, desemboca o S. Francisco, o maior 
dos rios genuinamente brasileiros, cujo curso inferior, 
com ex<cepção elas cheias ele Março a Setembro, é pouco 
volumoso e pouco veloz. . 

O grande rio divide a secção em .dois trechos, aquem 
e além da foz. 

\ \ 
98 . Na primeira, a do ' Norte, rupós a orla are-

nosa da costa, ba terrenos alaga.dos, onde cresee o man-
gue, princ~palmente nas embosq,duras dos rios até o 
ponto em que se faz sentir o effeito da maré. Em al-
guBs lagares (rio sal·gado d0 Ounhaú, Parahyba do 
Norte, etc.), o manguesal apparcce como uma verda-
deira matta . Perto dos alagados existem tenenos re-
lativament~ elevados, arenosos ou argilosos, cobertos 
outr'ora cl~ grandes mattas de macl0ira de lei . Essas 
mattas ·quasi que já não existem, pois foram barbara-
mente estragadas pela ignorancia ele seus proprieta-
rios . Nest(:s terrenos ·encontra-se o cajueiro, tão apre-
ciado pelos indígenas que contavam o tempo por cajús, 
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tão anciosos esiperavaim ,cada anno o apparecimento 
desse fr:ucto . 

-Proximo do mar e delle ainda depenc1entes, princi-
palmente pelo vento 'humido -e ,carregado de sal que os 
banham, ha os taboleiros do littoral, teuenos com te-
mie camada de hu:mus, 'Cortados por estreitos e som-
brios valles, com riachos de boas aguas crystallinas: 
pois são filtradas pelas areias do solo. E' a região onde 
domina .a mangabeira. 

Os valles dos riachos que ,cortam esses taboleiros 
~ão uberri.roos, pois nas cheias e ,enxlu,radas as aguas 
depositam v,erdaideiro nateiro, formado á ·custa das sub-
stancias organicas que por elles são levadas dos tabo-
leiros e dos alagados. 

A região dos alagaidos do littoral, tus vezes, tem 
grandes lagôas ,e lagunas, no meio de vastas planici.es 
arenosas. Destais, umas são conquistadas pelo cordão 
Ettoral .ao 'Oceano; outras, á margem dos rios, ,p.erto 
ela foz, são devidas á inundação dos rios e são depen-
dentes das marés. Muitas, finalmente, são ' valles que 
se submergiram e foram barrados pelas areias: ex., 

11\ianguaiba, a do Norte, .etc . 
Ha nPste littoral ipoucas e inisignificantes ilhas, 110-

tando-~e apenas uma notavel, a de Ita11vcvracá_. aliás co-
sida em .extremo ao 'Continente, na feliz expressão do 
illustrado prof. Gastão Ruch . (1 ) 

Quanto a saliencias, apezar de ser a região mais 
oriental do littoral da America, notam-se apel'las os 
cabos de S . Roque, Branco e Santo Agostinho . 

A costa é .acompanhada por ,estreito banco d e co-
ral, 1chamado recife, que ,começa a apparecer no Ceará~ 
posto que verdadeiramente venha do estuario do Ama-
zonas. E' um d1que de defeza contra o mar bravio, sa-
cudido violentamente pela lestada. e outros ventos, que, 
se não o encontrasse como quebra-mar, iria bater ás 

'~"?'! 
(1) G . RucH - J?hysiograv1d,a Bmsilica (Rev. do Inst. Hist. e 

Geogr. Bi·as., tomo 7 6) . 
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praias costeiras com terrível fragor, destruindo-as e 
tornando-as inhospitas e inaccessi veis. 

Em 1arios logares e prind1palrnente na embocadura 
dos rios, o r ecife se abre e dá entrada para maior parte 
dos portos e rios desse littoral. 

Em frente ao cabo de S . Roque, formam o interes-
sante canal deste nome que assimelha-se a pla'Ciclo rio. 

Na tal, P arahy ba elo Norte, 'Tamanclaré, Recif.e e 
muitos outros portos, inclusive o mais extenso da re-
gião, o de Maceió, são por elle formados . 

Os rios deste t r echo littoraneo tem geralmente a 
foz larga e com barra: são rios deserticos e muitos 
delles longos sulcos que durante rnezes ficam seccos e 
cortados. 

991. ~o trecho ao sul elo S . Francisco, já o re-
cife não prqtege a costa.; clahi, ser furiosamente atacado 
pelo Oceano e possuírem os rios barras moveis e cliffi-
ceis de serem galgadas pelas embarcações que sobre 
ella se quebram . As embocaduras dos rios são marca-
das pelas arrebentações .que nellas se dão . 

A costa, pouco variada, é inhospita. A principio, 
arenosa e coberta de mangues, pouco montanhosa e de 
vegetação escassa, a presenta-se, a lJartir da barra d e 
Aracajú, de .areia branca, com dunas ·que se assirnelham 
a lençóes brancos extendidos é m:;tis montanhosa. 
Esta zona areno: a tem uma lar ;ura de seis a 13 kms., 
seguindo-se depois uma faixa de' teuenos; un., argilo-
sos e pedregosos (taboleiros agrestes) e outros, de mas-
sapês sobre camadas calcareas; toclos, poriém, cortados 
por valles qe rios que rcorrem entre mattas. 

Os rios são sujétos a grandes inundações, cobrem 
enormes varzeas perto das embocaduras. :Estas varzeas 
são ferteis, por causa das terras e humus depositados . 
Até onde sobem as marés ( 30 e mais krns.), as margens 
dos rios têm mangues . 
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· Os rios ,conservam ainda o caracter torr-encial e 
pluvial dos rios deserticos, que vão pouca a pouco per-
dendo, a medida ·que se caminha para o 1S. 

Poucas e insignificantes são as lagôas desse litto-
ral : a maior ( 12 km·. de 1comprido) é a Oatú) que ·san-
gra pela ba1~reta de ,Santa Izabel . 

100 . Os recifes que 1se estendem ao longo do littor.a.l 
brasileiro se distinguem em RECIFES CORALINOS e RECIFES 
DE ARENITO (ou ele ,(j1'ez) . 

Entre os organismos marinhos ha certas especies 
que, além da faculdade de secr·etarem o calcareo, pos-
suem tambem a ele formar ·colonias e edificar. Provo· 
-cam, portanto, um prncessus ele sedimentação activa que 
se oppõe á formação passiva das outras rochas calca-
reas. 'Ü terreno assim formado, ·que se chama coralino) 
exerce dupla funcção : a de accrescer o domínio da ter-
ra firme e a de protege-la contra o ataque directo 
do mar . 

'Üs 01'ganismos ·coraligenos actuaes são : 
Na série animal : ci) os .coraes e as m adrcporas; b) 

os l1ybroicles; e) os bryozarios. 
Na série vegetei!, as algas lapieclas. 
Os cora,es, as 111 aflrezwras e os hyckovdes são ccele-

rentados ou radjaclos, reduzindo- e o corpo à uma es-
:pecic .de sacco com um unico orifício que dá entrada á 
cavidade gastro-va. ciular . EsRe orifkio é carcado por 
uma corôa ele tentaculo::; . 

Os coraes e as madrepora·s, conhecidos commum-
mente por po.lypos, são animaes pequenos, gelatinosos, 
muitas vezes transparentes, variando de côr e que se-
cretam esqueletos de carbonato ,ele cal <" ele magnesia, 
pelos quaes se prendem uns aos ontros, formando colo-
nias ( 7wlypriros) 'C' fixando-se ás rochas elo fundo 
do mar . 

.Os coracs se distinguem das maclreporas pelo nu-
mero ele tentaculo::;; os primeiros possuem oito tenta· 
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culos ramificados e os segundos apenas seis simples. 
Nos polyipeiros das madreporas, reconhecem-se tamlreJL 
as marcas ou jmpressões dos polypos, o 1que não suc-
cede com os dos coraes. 

Os hybroicles, que têm para typo a hydra de agua 
doce, distinguem-se ·dos polypos por não terem a cavi-
dade gastro-vascular dividida por laminas secretoras 
de calcareo. São animaes interessantes que vivem ora 
associados em colonias, arboriza.elos, ou isolados . 

Para o naturalista, é o exemplo typico ida divisão 
do trabalho ·physiologico e por conseq1uenci a nelles exis-
te um polymo1'phismo mui accentuaclo. Alguns indivi-
duos conservam a fórma de polypo; são os "gastro-zoi-
des" que asseguram a alimentação da colonia; outros, 
os "gamozoides" ·encarregam-se da funcção reproducto-
ra e destés ªtg·uns, sob a forma de "meduzas", destacam-
se da colonia e vão disseminar mui longe a especie. Al-
guns servem para defender a ·colonia, outros ainda para 
explorar.em os arredores. 

Os bryozarfos são pequenos animaes que se appro- · 
ximam dos vermes pelo modo de desenvolvimento; têm 
canal digestivo complteo com <luas aberturas distinctas 
e são protegidos J)Or um envoltorio calcareo, chamado 
oellu.Za . . Formam colonias 1polyformicas mui delicadas, 
denominadas pelos portuguezes "rendas do ma1'" . Ha-
bitam tambem .a agua do:ce. ' 

Entre as algas lapideas ou oa,zoc11reas que :são cora-
ligenas, notip11-se : a) as nwltipoms, que formam no 
exterior dos rccif.es onde se incrustam um ·compacto l'e-
vestimento; b) .as ooralinas, cujos restos se ex.tendem 
como de'posi}os nas ribanceiras . 

Além destes ·organismos marinhos, outros ha que 
a elles se asso'Ciam contribuindo para as formações ·co-
r.alinas: são, por ex.emplo, ·certas esponjas calcareas; 
't/nolluscos 'ele concha espessa ( Tri.dacnes) ; os oCrinoides 
ou lyrios do mar; os oiiriços :do niar, de grandes picos 
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( Ciclaris), e as serpula,s) especie de verme secretor de 
calcareo . 

Alexandre Agassiz .assignalou recentemente a con-
tribuição importante das serpulas na formaçãq cora-
lina, no Brasil. São vermes rque secretam conchas c.al-
careas duras e vivem presos ú rocha, abaixo da ,super-
ficie do mar. Os depositos formaods pelas suas cas·cas 
têm freq~entemente espessura cons1cleravel e enchem 
a:s poças ou cavidades que apparecem nos recifes. Em 
muito logares, principalmente na costa das Alagôas: 
formam pequenas ilhas ·que füm o aspecto ele um gigan-
tesco chapéo preto. 

Os 1crinoicles ·cresciam antigamente em tal quanti-
dade que, quando morriam suas hastes quebradas em 
pequenos pedaços, se .accumulavam ,em enorme exten· 
são nos mares razos, o que aconteceu na edacle carbo-
nífera. dm·ante .a qual formaram-se os calcareos de 
wrenito (2). Agora, vivem nos r ecifes d e coral do Bra-
sil, porém não tão abundantes . 

Os organismos marinhos que realmente actuam 
para a formação desses enorrnes terrenos •Coralinos que 
apparecem em grandes regiões do globo, são os poly· 
pos, .e, por consequencia, pócle-se dizer rque a formação 
das rochas coraliferas é uma funcção vital elos ·polypos 
coraligenos; do mar, é que elles retiram os ·carbonatos 

' -com que fazem suas construcções. 
As colonias de 1coraes que constróem recifes cres-

cem em tr.es formas geraes: ramosa, espberic.a e ta-
, bulada. 

O prof . Branner, a maior competencia na mate· 
ria, d·á em seu valioso "T.he ,stone reef of Brazil", a 
pags . 266 a 268, a lista completa elos coraes do Brasil. 
Por ell.a, se vê que as tr<"s formas são abundantemente 
encontradas ·no nosso littoral, sendo menos frequente 
a tabulada. Um dos mais communs é .a Jlfillepora alci-
corn·is) ramosa, que apparecc em todos os recifes bru-

( 2) BRA.Nl\'ER - Oeolo[f'ia Elein., 2" .ed., 1pa1g . 202. 
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sileiros; outra especie não menos commum é o Pori,tes 
solida) semi-espherico e cujo tamanho varia de algnns 
centhnetros até um metro de diametrn . 

Os ccilcwreos coralinos apresentam duas variedades 
caracteristicas : 

1 ª) os devidos á associação e á reprocl'llcção nor-
mal dos inclivicluos, sendo os intervallos preenchidos 
por {lepositos elasticos que .se formam ao abrigo ela 
acção c1estruiclo1'a das vagas; 

2ª) os que resulta:m ela ·clestruiç,ão das constru-
cçõcs coralig-enas pelas acções l>iologicas, marinhas, 
eolias, etc., e pela recomposição de seus elementos pelas 
vagas. Os ramusculos dos •polypos, as valvas elos mol-
'I uscos as carapaças ·calcareas elos demais commensaes 
são quebrados cm grandes e pequenos pedaços ou são 
refürnidos J)elo .attrito .a saibros e areias . O eclificio é 
constaintemep1te destruildo, mais ta:mbem ié constante-
mente ;reconstruido . Pouco a pouco :se consolida, prin-
cipalmente porque as aguas supet-saturaclas pelo cal-
careo o depositam nas cavidades existentes entre as ra-
mificações caprichosas dos arbustos coralinos. ·Quando 
a clestruiç,ão pro-cluz grandes fragmentos •que se não 
ligam e nem se monolitholisam, ha um conglomerado dE' 
cakareo, .qiue se distribue em talude ·Sub-marinho nas 
bordas elas grandes profundidades e que, ás vezes, com 
o correr dos tempos, tambem s~ solicli1 k.am. 

Quando a tritmação produz as a 'eias calcareas, 
esta.s por factores varios nt'to Re Cí\nsohcl'fum, o vento as 
transporta para edificar dunas que se consolidam, on 
para construir rochas eRpeciacs, denominadas Chrenitos . 

1 

l OI . J:Gm geral, chamam-se ~·eüifes a:s constru-
cções coralinas que actuarmente podem ser referidas 
a quatro typos: 

1º) Recifes eni frcinjci) que se desenvolvem ao con-
tacto da costa, á simil'hança de estreito dehrum, cal ·· 
careo (no BJ:asil, a largma é de 10 a 50 ms ) ; 
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2º) · Recifes-barreiras, que se alargam -parallela-
mente ás costas e 1que dellas estão separados por ca-
naes n.aturaes; são m m·alhas calcareas, especie . de di-
ques protectores, cuja face exterior é solidificada pelos 
multiiporas e apresenta um aspecto r enda:do; 

3º) Reavfes-isolciclos ou "chapeirões" (em inglez, 
hcit), pequenas ilhas, ele forma arredondada, que lem-
bram mais a forma de um cogumelo elo que a de um 
grande ·chapéo, como parec-eu aos portugueze , quando 
o descobriram. Estes recifes appa-recem apenas nos 
Abrolhos e nas N ovas-Hébriclas, onde foram recente-
mente descobertos . A's vezes os chapeirões se accumu-
lam de modo .a se soklarem, formando um vasto pla-
nalto. 

4º) Os atolls sifo pequenas ilhas, caracterisaclas 
pela existencia de uma lagôa :salobra interna, commu-
nicanclo ou não com o mar . Commummente, chamam-se 
r·ecifes circulares, o ·que não é exacto, pois a•presentam 
variegadas formas: triangulares, 1quaclrangulares, Qir-
culares, ellipticas, allongadas, arredondadas, etc . 

A existencia dos polypos que é a condição primaria 
ela formação dos recifes depencle ele varias circumstan-
cias: profundidade, temperatura, pureza, agita~ão da 
agua, etc . 

Darwin acreditava que os polypos não podiam vi-
ver além le 30 ms. de profundidade; o prof. Dranner 
dá como limite extremo 46 ms. para que ·po :am viver 
como especie, .e não individualmente, isolados, pois se 
tem encontrado vivos muito além . O geograpbo :\Iar-
tonne dá 80 ms. para limite . 

A profundidade optima é de 15 ms. para baivo . A 
temperatura do mal' deve ser de 21 º a 27º,6 . ~ agua 
salobra ·deve S-E'T clara e pura ; é a razão pela qual em 
frente ao r i o S. FranciS'co e no gol phão elo Amazonas 
ha ausencia desses recifes, apezar elas demais ·condições 
favoraveis; é o motivo tambem .de abrir-se o recife-
barreira da costa brasileira em frente á ·embocadura dos 
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diversos rios que .ahi :vão ter. Deve haver renovação 
constante d'agua para poder 'haver .a nutriç~w do àni-
mal e fornecimento dos materiaes que elle deve laborar. 

Só >ha rpouco é que se comprehendeu a nutrição dos 
polypos; faz-se ella á custa da poeira viva (algas, pro-
tozoarios, larvas diversas), que flwctua nas camadas 
superiores do Oceano e 1que constitue o Plankto1'L E', 
pois, indispensavel a renovação continua ·d'agua pelas 
vagas que tambem devem ,ser fracas e não violentas 

Deixando de parte as theorias que têm os nomes 
immortaes de Aga.ssiz, Darwin e Murr.ay, registremos 
que os atolls mais afastados são os das Rocas, a 225 
kms. do coninente. 

102. Do Ceará a .Santa Cruz (Bahia) ha rochas, 
não excedentes a 4 ms. de espessura, que se assimelham 
aos recifes coralinos e são denominadas reaif es ele a;re-
nito. ·São dunas de areia 1quartzoza commum endureci-
das pelos d~positos de carbonato ele cal. De v~z em 
quando, 'Se encontra incluidos na massa ;i'ocltea fra-
gmentos de conchas e pedacinhos de coral e isto foi o 
<1 uc pr·ova vel mente fez attribuir a origem elos po1ypos . 
Já em 1857, Gabriel Soares de Souza fizer.a esta ob-
servação, verificada depois de 1dOiS ·S'<iCUlOS e meio SUC-
cessivamente por Alfers, Darwin, En~·enheiro :M:. Bar-
ros Barreto, prof . Branner e O\Üros . cientistas . São 
antigas praias solidificadas. 

-h· 

l 03. A FLOR.A desta região littoranea é a mesma até o 
S. Francisco que a da secção que te·rmina na ponta do · Cal-
canhar. Nas praias, além das p la1itas rasteiras e do'S arbustos 
que prendem .a areia, notam-se o coqueiro, ·de enorme impor-
tancia economica, e o mu.ricy. Nos taholeiros costeiros, a man-
gaJbeira; nos valles littoraneo.s, anteriormente á destruição das 
mattas, o páo-brasil, o vinhatico, o páo d'arco, o cedro, o an-
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gelim, a sapucaia, etc. Nos rios, o mangue; nas lagôas e ala-
gados, a aninga, a ag1ia-pé, tabocas. etc. 

Passando, porém, o S. Francisco, a flora enriquece, 
pois, pTincipia a zona elas floresta.> virgens, a qual se extencle 
até peTto da fronteira meridional, com um typo especial que 
os bio-geographos denominam tropical brasileira. 

l 04. Entre os peixes curiosos do littoral, ha o p<Yixe.-
voador, que fornece alimentação .a milhares de brasileiros. A 
sua pe3ca é interessante e foi interessantemente descripta : 

"Da praia, o pescador avista ao longe a manta ele voado-
res correndo e vo1ando em certa direcção. Rapido, apresta a 
jangada e parte. Nas visinhanças do cardume, que· intencio-
nalmente deixou em direcção opposta ao vento, esmaga e es-
frega nos bordos da embaTcação intestinos ele peixe3 anterior-
mente apanhados. 

"E' o engodo e é quanto ba.sta. Que delicado olfacto e 
fatal possuem estas po.bres CI'eatminhas ! :Mal sentem o cheiro 
acre e oleoso das entranha.> esmagadas &.alt'am das aguas e, 
sustidos no ar por suas longas barbatanas membranosas, pre-
ci pitam•se para a jangada, como mariposas pai-a a luz. E cada 
qual mais prn.>to e mais rapido que· venha em bando e em 
nuvem cahir sobxe os frageis tóros fluctuantes enchendo, alas-
trando, inundando tudo. Os. pescadores limitam-se a apanha-
los e a encher os cestos e ·.samburás. , 

"Occasiões ha ele tamanha abundancia, que o barco, ex-
cedido o limite de fluctuação, ameaça sossobrar sob a carga 
incessante que lhe chove do mar e (curiosa inversão de pa-
peis) é agora o caçador que a força de rnmo.s foge para a 
terra perseguido laTgo espaço peLa caça insolente e perti-
naz." (3) 

105. E' na ponta elo Calcanhar que a costa inflexiona-se 
para W. E' uma plaga mui baixa e ,arredondada e, segundo 
parece, foi nella que Pinzon desemba1·cou, na viagem em que 
descobriu o B1·asil. 

E' na ponta do Calcanhar que começa o canal cie Sã,o 
Roque. Da ponta em diante, a costa segue baixa e perigosa, 
quasi deserta, até a do-s Toiwos, ptlqueno cabo, de escarpas ne-
gras e rochosas, com 14: metros ele altura, saliente no oceano 
de areia que é esse trecho do littoral. 

(3) lYO-MINGOS BARROS, A'spectos Norte-Ri.o-Grandenses. 
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Em seguida, acompanhando a costa, notamos : as pOIJ,tás 
Gamelleirn, Pititinga e Anneis, a bahia de Maracajahú e o 
cabo de S . Roque, com 55 metros de altura e que se apresenta 
qual pequeno outeiro, um pouco achatado, tendo o cume com 
arvoredo e terminando do lado do mar ·Com dunas e do lado 
opposl'o com pequenas barreiras ; é cercado de recifes que se 
extendem a meia milha ao largo. 

O r,anal de S. Roque principia a 7 kilometros NE do 
cabo e é formado por uma cadeia de recifes, dividida em tres 
grupos principaes. 

O canal é muoi frequentado por embarcações de grande 
e pequena cabotagem e nelle se encontTam um mar melhor, 
correntes menos forte.:; que no largo e alguns pequenos anco-
radom·os, bem abrigados pelos recifes que servem de para-
ventos. Tem 46 kilometros de comprido sobre 2 a 3,5 kilome-
tros de largo; a profundidade na baixa mar é de 5 metros. 
E stes recifes, hoje bem conhecidio'3, não con.stituem mais um 
perigo á :µavegação, mas antes a facilitam. 

Do cabo ~e S. Roque ao Rio Grande do Norte, a costa, 
na direcção SS. W., é formada de colhnas mais ou menos ar-
vorejadas, de 40 a 60 metros de aJltura. E ' cortada por ,al-
gumas dunas e tem praias onde habitações e povoado3 appa-
Tecem no meio dos coqueiraes. Nella, salientam-se a foz do 
MaTaxaTanguape; a do Massuapê; a do Pratagi; a do Ceará 
Mirim (com grandes dunas e grupos de· arvores) ; ,a ponta e 
o recife de Genipabú, ao Norte dos quaea ha uma en.seada com 
fundo de 4 metros; e a b rurra do PotengJ, navegavel até 18 
kilometros, a partir do Oceano. 

O P oif!,ngy ou Rio Gr.ande1 do N.orbe, a cuja margem di-
reita, cerca de 2 kii.lometros da foz\ está a cidade de Natal, 
tem sua embocadura constituida por uma abertura existente 
no recife que cone de S . para N ., numa extensão de um ki-
lometro e 400 metros, app1'oximadam nte, e faz as vezes de 
um quebra-mar natural. ( 4) Na parte S . deste recife, está o 
forte dos Tre.s Reis M agos, que nas marés altas fica comple-
tamente ilhado. Parallelamente ,ao mesmo e j·á dentl'O do rio, 
cone outro Tecife por cerca de 200 metros. E' a pedTa da 
Baixinha que outr'ora tornava a entrada perigosa, o que não 
se dá ma!i.s, visto se achar hoje em parte anazada. 

•Do Rio Grande do Norte ao cabo BacopaTy, a costa se 
eleva um pouco, seguindo a mesma direcção. Aqui e ali, ap-

( 4) TAVARES DE LYRA, O Rio Grande do N arte; Rio ('1909) ; 
pag. 134. 
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IJarncem colinas de 120 a 130 metros ele a.ltUl'a com dunas 
qua·si continuas, de areia branca, com grupos esparsos de ar-
vores. Nella encontram-se, po1· vezes, barreiras notaveis e é 
orlada por uma sé:ri.e ele recifes peTÍgosos que se extendem 
até dois kilometros e mé.o para o larg·o. 

·Notam-se: as pontas do Moroogo e Negra, a·3 Barreiras 
do Inferno, 'ª fóz elo riacho Pirangi, a elo Cajupiranga (san-
gradouro ele alagados da facha littoranea), o pequeno pontal 
ele Tabatinga, a fóz elo Oamurupim (sangradouro da3 lagôas 
Papari e Groahiras) . 

Entre a fo z do Pirangi e a do Cajupiranga está a ponta 
dos Buzias, grande duna de arei.a, e a pa1tir da qual e até 
a ponta da Ptipa, a costa ap1'Elsenta uma série de lagôa3 ex-
cessivamente piscosas, sendo as mais notaveis as que· acaba-
mos de citar que se intercommunicam pelo canal do Thibau. 
A lagÔ'a ele P apari, maior que a outra, rncebe o Trahir~ ; a 
de Groahira3, recebe o .riacho J acú, an:tti.gamente conhecido 
pelo i10me ele Ournrú. 

Maurício ele N assau teve a icJ.éa de trnçar um canal de 
legua e meia para ligar a lagôa de Groahira com a enseada 
marítima elo Thi·bau, não a executando por ter regressado á 
Europa. Uma de suas pequenas ilhas fôra fortifica;da pelos 
hollandezes e a elles tomada bravamente pelo heroico Henrique 
Di.as em 6 de Janeiro de 1648 que della se assenh01·eou apezar 
·do fog•o do inimigo, entrando com seus soldados com agua até 
a cintura. Actualmente, as areias e a vegetação aquatica vão 
aterrando essa zona lacustre . 

Após a pequena enseada de Thibau, seguindo a coStta, 
tem-'3e a ponta ela Pipa; a elo Moleque; a bahia Formosa, pro-
funda, mas pouco abrigada; e o cabo Bacopary. Na bahia 
FOTmosa desaguam o riacho Sibauna e o rio Ourumat·au, que 
perto ·da foz toma o nome ele Ounhaú, offorecendo uma em-
bocadura accessivel graças a uma brecha natural no recriife 
costeiTo. A costa é extremamente baixa, extendendo~se a al-
guns kilometros della planícies alagadas ou pantanosas onde 
o morro Ounhaú, apenas com 38 metros; parece se·r uma ilha. 

O cab·o Bacop.ary é formado por uma serie de mamelões 
arvorejaclos, termin·anclo por uma duna escarpada; está entre 
grandes arniaes, enh·e dunas esbranquiçadas com algumas baT-
reiras avermelhadas e olhando para o rncife que margêa o 
littoral a uns 2 kilometros. E' immbem e3te o aspecto ela costa 
ailé ah§m do rio Parahyba elo Norte. 

Do cabo Bacopary a fóz elo Guajú, linha divisaria entre 
Parahyba e Rio Grande elo Norte, temos o pequeno t1·echo 
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costeiro denominado bahia dos Míarcos. Continuando, vem: o 
monte P ellado (130 metros de al tura); a barra do Camaratu-
ba, terminando na ponta do mesmo nome com um grande OU· 
teiro com baneÍTas de diversas côres ; e a bahia da Traú;;ão 
ou Acajutibiró, o que talvez queira dizer "agua abundante de 
cajús" (ele a-caiú-tJibiró). 

A bahia da. Tro.1:ção forma uma especie de me·ia lua ele 
11 kilometro3 de largura ele N . a S., sobre quasi outro tanto 
de E. a W. Tem duas pequenas ilhas que a separam do ma:r, 
formando tres bocc1as, elas quaes a mais frequentada é a do N., 
que tem mais de 12 metros de pi·ofunclidade e cerca de 3 ki-
lomelros de largura. As cos·t as vizinhas a esta bahia e as duas 
ilha.s são mwi baixas, de sorte que as embarcações ficam ex-
postas a todos os ventos, excepto os de S. e SS.W. 

Não se sape com segurança o que originou o nome de 
Traição dado á bahia . Sob o ponto de vista histo1'.i:co merece 
a bahia menção especial, pois foi o primeiro ponto do ter-
ritorio parahybano vii·sitado pelos europeus: ahi aportou Ohris-
tovão J acques.

1 
Foi tambem um dos pontos escolhidos pelos 

"br.cMileiros" de Honfleur e de Dieppe, sendo que, em 1585, 
quando Martii1s Leit ão veiu de Pernambuco para colonisar a 
Parahyba, ahi topou com feitoria e foTte france·zes que de-
struiu. A esquadra do afiarnado almirante hollandez Hend1-i~ 
czoon nella fundeou em 1625, mas foi forçada a retirar-se 
di·ante da energia e coragem de Francisco Coelho de Carva-
lho, governador da Capitania. 

Ao S. da bahia da Traição, a costa muito b:fixa é uma 
estreita língua de dunas que separa a J.agôa de Acajutib~iró 
do mar. Acompanhando-rn a costa, encontr11:111-se a embocadura 
do rio Maranguape ( collector de uma acciQ.entada região bre .. 
j osa) e, em seguida, as barreiras de \ µreriri,, assim eh.amadas 
pelo pequeno rio (de 30 kilometros d'e foz) \que ahi tem sua 
foz e outr'ora foi navegado por barc-aisas até 10 kilometros, 
sendo que hoje está ob3truido pela c\errubada das arvores que 
o margi.navam. Adiante, a 5 kilome"tros, a praia de Lucena, 
e, entre a ponta deste nome e a de Mattos, ou da Balêa, acha-

' se a larga embocadura do Parahyba do Norte . 
Tem-.se discutido a origem da palavra Parahyba; para 

uns, significa f'rio mau'', "porto mau", o que está em desac-
cordo com a sua topographia; pa:ra outros, o que parnce mais 
natural, poi·a assim foi considerado pelos primeiros explora-
dores, quer dizer "braço do mar". 

Não ~ o farahy1ba do Norte . um verdadeii.1ro rio, antes é 
um escoadouro, pois na época das chuvas o volume d'agua é 



181 __.. 

donsideravel, emquanto que na estiagem chega a cortar, for 
mando poços não continuas. l'e:rto da :foz, conmnde suas aguas 
com a a.o danb:auá, em, cuja margem direita está a capital elo 
.J:<.:stado. ,, . , __ . 

A embocadura do Parahyba é formada por um rncife ao 
S. e por bancoa, em geral submersos, ao ..N . ; a bana tem, pelo 
menos, na baixa-mar, cinco metros. B', porém, movel pelo 
continuo desiocamento das m·01as. As praias proxima:s são are-
11osas e antig~•men.te possuiam boas mattas ue ma:de.,.ra de lei 
.substituidas hOJe por cajueiros, ma:ssaranclubeiras e princi-
palmente pelos afamados coqueuos de üabedello . 

lJo no :Parahyiba á .bana .do Tio Goyana, a costa tem 
francamente a direcção i:::l . e é margeada a cerca de 1 . 4VO me-
tros por uma fieira de recifes, cortada de pedaço em pedaço, 
formando verdadeirns entradas, po1· onde penetram as jan-
gadas. 

Ao S. do cabo Brianv.o, numa exten&ão de perto de 55 k i-
lometros, a costa extende-se plana, elevada de 8u a 100 metros, 
viaivel elo mar entre 20 e ~4 milhas, sem nenhum cume no-
tav.el, com grandes barreiras que, ao pôr do sol, apresentam· 
se de vermelho muito vivo. E ' a secção da ·costa niais oriental 
do continente americano. 

Após a embocadura do Panihyba, encontram-8e: a foz elo 
riacho J aguarihe ; a bahia de Tambahú, formada pela. salien-
cia do ·cabo .Branco e com ancora·douro de 8 a 10 metros, fundo 
de areia, uma m;.;lha distante elos recifes e no me.smo paral-
lelo que a cidade da PaTahy.ba; o cabo Era.no.o, com 30 met ros 
de elevação, formado poT um calcareo macio, assentando em 
rocha muito dura, ao nivel do mar, descoberta na maré baixa 
em grandes distancias; a linda praia· da Penha,; as banas 
do l:'iratiba e do Gramane ; o pequeno porto de S. João de 
J acuman; a foz do Grugi, com pequenas salinas; a ponta 
de T ambamba, bem conhecida pela con3tante agitação do mar; 
as embo0aduras do Grahú, Bucatú ou Catú e do Api.ahy, que 
serviu de limite quando foi a Parahy.ba separada da capitania 
de Itamaracá; o pequeno abrigo de Pitimbú ou Porto Fran-
cez; a ponta dos Coqueiros e a de (ru.ajirú, na margem septen-
trional da embocadura do Goyana, extremo entre os estados 
ela Parahyba e Pernambuco. 

O rio GoyanJ.a 1em uma emboca.dum de 270 metros de 
largura entre a ponta dos Coqueiros, ao N . e a das P edra·3, 
ao S., com uma profundidade de 4 a 5 metros; é um Tio si-
nuoso que di.minue rapidamente de profundidade. 

Do Goy;ana á bana da Ilha, a costa apresenta praias de 
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areia interrompidas por escarpas vermelhas de 5 a 20 metros 
de altura e com numerosa-3 embocaduras de rios; o recife, 
afastado de tres milhas da costa, tem na narte intel'na nunie-
roso.s bancos que só permittem navegar pequenas canôas. Ahi 
avultam: -0 rio Megahó, que é um braço do Goyana; 'ª por&ba 
das Pledras, a 13 kilometros da barra deste rio, baixa, com 
arvo1·edo e tendo a fórma ele uma pequena en.3e>ada onde podem 
entrar embarcações cujo calado não exceda de 6 metros. 

í)ahi, a costm dirige-se para S. S. W. e vem os morros 
li'unil e ·do Se;l~eiro, entre os quaes desem:boca o rio Gerimum, 
distante 2 milhas da ponta das Pedras; a barra ele Catul{,Lma, 
ao N. da ilha de Itamara,cá e peia qual se chega ao braço ele 
mar que separa a ilha da co .. >ta.. 

106. Embutida no continente;· ·acha-se a ilha dle ItarnJa-
11acá, que é um not avel accidente de ~ ··e-;ho littoraneo que está 
sendo descripto. 

,Vista de longe, d-0 4 a 6 ni1has, vife.!'ece uma bella per· 
.spectiva cpm arvo1'€do sempre viçoso, tm:1·e o qual sobresahe 
o coqueiral, d~ sorte que parece uma co2;.';inuação da costa. 
Tem 4 milhas ele largura e cerca de 9 de comprimento. E' de-
terminada ao N. pela barra de Gratiaa,ma; a \V. pelo rio Sal-
gado; ao S. pelo ca.n.µl ále Idamwna.cá, que 1·0cebe o Iguara'3sú; 
e 'ª E. pelo Oceano. 

O braço 4e mar que separa a ilha do continente é o rio 
S1a.lg,ado ou Iüipiçuin(}j, navegavel até o meio do canal ,por pe-
quenas embareações. Neste ponto, existem ilhas de v•aza, at-
tingindo o cap.al a largura de cerca de 270 metros com a 
profundidade de 5 a 20 metros. Neste canal se lançam diver-
sos riachos: o Araripe, que desembooa com 240 metros de 
largo; e o Congo, cuja embocadurà chega a 550 metro3 na 
maré baixa . .A.o S. deste ultimo, est~ o ponto em que se en-
contram as ·duas correntes da maré, a que e\ttra 'ªº N., pela 
barra do Catu,ama, e a que entra ao S., pela barra da Iliha. 
Ahi c1á~se a apcumulação de a:reias, de sorte que o fundo di-
minu'e até 1,&0ms. de profundidadle. 

O oanal qe Itamaracá é mais facil de navegar do que o 
do N., o Catuama. 

107. De ta barra ao porto de Olinda, a costa, sempre 
arenosa, eleva-se um pouco, •3urgindo aqui e ah colinas: de 
60 a 80 metro~ de altura. O dique de recifes se ·approxima da 
costa até 1 . 800 metros; está sempre subme1·so e não abriga 
contra o mar largo. 'Possue este trecho da costa pernambucana 
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pouw3 pontos abordaveis, o mar quebrando quasi continüa-
m~nte sobre a praia. 

Encontram-se: a pequena bahia de lVIaria FaTinha, sem 
abrigo e com pequena profundidade ; o insignifioante ancol'a-
douro ele S. José ; a bana elo Páo Amarello; e o poT1Ata.l de 
Oltimi/J.ci, que termina as terras elevadas que vem do N. Este 
pequeno pontal fórma uma ell3eada, ou melhor, um canal paTa 
barcaças e j angadas. Outr'Ol'a recebeu grandes navios e .serviu 
de porto ao H.ecife. 

A per to de 4 kilometros ao sul do pontal de .Olinda acha-
se o podo do Reici/e1, que poele no interior receber embarcações 
de 7 metros ele calado, e-no fundeadouro externo todo e qual-
quel' navio. 

O recife que forma o porto de Pernambuco extende-se 
parallelamente á costa, diante do pontal ou peninsula de Olin-
da; em sua extremidade, está .o forte do l'icão. Da extremi-
daele elo Tecife, parte um banco que termina a 800 metros 
em um conjuncto de I'Ochas, conhecielo pelo nome de banco 
da Pedra Secoa. Entre o pontal ele Olinda e a entrada de 
porto, ha uma porção ele bancos perigosos. 

O ancoradouro extremo, denominado Lameirão, é for-
mado pe1a pequena Ealiencia do pontal de ·Olinda, -completa-
mente a·berto para o mar e para os ventos do S. a E. 

Entre o prolongamento do rncife e o i.sthmo ele Olinda, 
ha uma fossa, denominada Pioço, que no verão dá ancoragem 
a navios que calem 5 metros. 

108. De Pernambuco ao cab10 de S. A.g,ostinho, a costa 
é baixa e formada por plagas de areia, atraz das quaes ha 
a~a?a·diços. Ergyem-se alguns monticulos no meio cle3sas pla-
mc1es. 

Fóra elo recife que acompanha a cost·a, salvo em poucos 
logares, não existem ponta.s ou bancos de rochedos, nem altos 
fundos. 

Encontram-·3e successivam~mte 1a ilha do Nogueira, aTe-
nosa e .separada -ela do Pina ·por uma estreita camboa; a barra 
de J angaclas que na b:aixa-mar se passa a secco e onde desem-
bocam dois pequenos rios : o Pirapama e -o J aboatão, tortuosos 
e ricos em corôaos de a!"eia; a ponta das Peclra•s Pretas e a 
ense.ada elo Gaibú, formada por esta ponta e o cabo ele São 
Agostinho. 

E' o cal>.ol de S. A.gostirnhJo uma ponta notavel que se apre-
senta como um outeiro de forma inegular, r O<Yhoso, termi-
nando na vertente NE. poT interessantes barreiras vermelh::i,s 
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e o cume cercado de coqueiros. Sua altura é de 70 a 80 metros 
e é visivel 'ª 22 milhas da costa. 

O càbo é a pique; delle, o navegador pode .se approximar 
até pequena distancia, pois, perto da ponta encontram-se ainda 
8 a 10 meüos de agua. 

As terras vizinllas ao cabo, no sul, são mui baixas ; ahi 
se encontram as embocaduras de dois 1'iacho3: o Suape e o 
Tatuoca. 

Vem depois o Ipojuca, cuja fóz é de 440 metros de lar-
gura; é rio que corta na estiagem, e, quando tem agua, est.a 
despejw~se vertiginosamente; e o riacho l\iierepe, quasi sem 
correnteza. 

~sses quatro rios vão ter á mesma barra que é estreita 
. e perigosa .. 

1Seguem-se o pequeno e desabrigado Porto de Gallinhas; 
e o pontal de Serramby que forma o exüemo N. da enseada 
onde vão desembocar o SeTinhaen, o Trapiche e o rio For-
mo3o, tend<D os dois primeiros a mesm~ foz. 

A ponta septentrional da foz do rio Formoso é a barra 
da Gamella. 

A SE. da barra do Serin1haen, está a pequena ilha de 
S. Aleixo, de p~dra, escarpada. 

Logo depo~s está o poreo de TO/fYW1ITl,(Ãaré, que, diz l\iiou-
chez·, é o unico accessivel entre Pernambuco e Maceió ; é uma 
chanfradura formada pelos recifes e está sendo areiado. 

Em seguida, vem: as pontas Il!heta·3 e Antunes, onde o 
mar é geralmente grosso perto da costa, apezar dos recifes; 
a fóz do Tio Una ( 150 kilometros de curso), o qual pelas ca-
choeiras e Tapidez do curso é ante3 uma corJ·ente; o riacho da 
Cruz, de margens pantanosas ; e a f'óz do I'ersinunga, limite 
eut;:e Pernambµco e Alagôas. ' ' 

iDa ponta das Antune,s ao 1·-io 0{1-1,mar.aigrib.e, a costa se 
eleva um pouco, para voltar a ser rhui baixa, a paTtir do 
Porto de P edr as. "este trecho, encontTam-se : a Barra Grande; 
a ponta de S. Bento; a foz do :Maragogy; a do 8'algado; o 
Porto de Pedras; a foz do Porto Calvo; a do Tatuamunha; 
e a do Camaragibe. 

Depois, vem : as embocadura:3 do S. An tonio Grande, do 
Sapucahy, do S. Antonio Mirim, do Pratagy, do Doce, do 
J acarécica.; a ponta Verde, baixa, com perigosa.s pedras. 

109. Para o S., a costa e o recife se inflexionam brusca-
men te parn W., formando a enseada de Paijucara e a oohia 
de Jaraguá ou de Maoeió, aberta para o S. e pouco abrigada 
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conLra os ven tos ele SE. e ,S W., polis o recife que margem a 
pon ta ele J araguá não ·a protege. 

De MC1Jceió ao 1·io Onrunipe, a costa é formada por muue-
rosas lagôa:;; e p:rntanos, siluaclos á borda do mar. Além desta 
região, se extendem planicies arvorejadas. 

· Notam-se, de::;de logo, a Jl!Hncna1viú ou ' Lagâ:a do Norte, 
com 17 kilometros de comprido, 12 de largura e profundidade 
de 2,5 metros. E' alimentada por diverso.s ribeiros, commu-
nica com o mar por um sulco ou sangradouro de l,30 metros 
ele profundidade e que seTpentea entre pequílnas ilhas de man-
gues e coqueiros. Bancos enorme·::; de sururús e ostr.a.s e corôas 
de areia ameaçam-n'a de rapido soterramen to. Acha-se ligada 
com uma outra lagôa similhante, que sangra por esse mesmo 
sulco e que é mais profunda que ella; é a lagôa de .MJ.angwaba, 
com 50 kilometros de comprido e 6 de largura. 

Não ha muitas dezenas de annos, essas lagôas eram :tra-
fegadas por embarcações de maior calado do que as •actuaes, 
por.que a entrada da bana tem diminuido de profundidade. 
E ssas lagôas parecem ter sido outr'or.a valles que pda depres-
são geologica t ransformaram-se em magnificas bahias, onde 
francamente penetrava o Oceano ; e, mais tarde, péla fo rma-
ção de uma barra, em lagôas. 

A iagõa ale JVI.anguab.a recebe, por dois braços, o rio Pa-
rahyba (250 kilometl'os), de numeroso.s affluentes e que cor-
rendo em valle exuberante de V'tlgetação, t ransporta nume-
rosos ·,;;edimentos. · 

Acompanhando a costa, encontra-se a foz do rio S. Miguel 
que atr·avessa a lagôa ele seu nome, e devido a urna pedra que 
estreita a foz e repreza as suas aguas, termina em brejal, cheio 
de vegetação aquatica. 

Ao S. deste rio segue-se uma enfi ada ele l agôa·::; costeir·as, 
separadas do mar por estreitas linguas de areia. : P acas, Doce, 
Comprida, Mangues, T aboado, Azecl·a, J acaréci.ca, etc. Todas 
são de comprimento e largura respectivamente inferiores a 
4 e 2 kilometros. 

A 14 kilometroa elo Tio S. Miguel existem as grandes bar-
reiras do Jiquiá, .que na extremidade sul apresentam dois cor-
tes notaveis - as entrad·as das lagôas Jiquiá e P oxim -. A 
primeira tem 16 e meio kilometros de comprid·o, 400 metros 
ele largura e 16 a 30 metros ele profundidade. A segunda é 
menor e menos profunda. 

Perto de::;sas lagôas existem outras (Escura, T aboleiro, 
Timbó, Aguaxuma), que provavelmente formavam toda s ellas 
uma unica e vasta lagôa, de origem analoga á cl:o Norte. 
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Logo após, vem a foz do Cururive, entre ribanceiras mui · 
baixas e arenosas, sendo a do sul uma ponta saliente; a de 
Oururipe. 

De Cururipe para o S., 'O recife não se desenvolve mais 
continuamente e sim em grupo·3 isolados. Ahi estão tres grupos 
de penedos, os unicos malmente perigosos, que se encontram 
longe da costa, entre os bancos de S. Ro1que e ois Abrolhos . 
Sã:o os b,aixios de S . Rddrigo, de triste memoria, poia ahi nau-
fragou o primeiro bispo do Brasil, D. P ero F ernandes Sar-
dinha; as laqes wo M~ahy e as do Ji,aprú. 

Em seguida, encontrarn°se a ponta do Pieb,a, limite N . dws 
dunas de areia que vão até a foz elo S. Fr·ancisco. 

11 O. O 'l'IVO S. F r(Jff11Ci51co de3agua no Oceano em dois bTa-
ços depois de um curso ele 2. 900 kilometros; entre elles, está 
a ilha fluvial do Anmbipe. 

O primeiro praço desemb~ca enfre plagas bai:im~ de for-
mação reoonte; 1:\· elo N. terrn111a em pontal ele areia move-
diça e sem nenh}1ma vegetação ; e a do S. termina em urna 
ponta, a do M,anguesinho,. aTenosa, coberta de mangues, de 
forma peninsular, ligada á ilha de Arambipe por uma pe-
quena linp:ua de terra. Entre e3tas duas pontas se extendern 
em serni-cir cum ferencia baiicos de areia e ·alfaques, formando 
o Cordão da Barra, sobre o qual as ondas aTrebentam violen-
tamente numa largura de 600 a 900 metros. 

A entrada para .o rio se fad at raviez esse cordão que tem 
2,5 metros d'agua no baixa-mar médip e 4,3 metros no pTea-
mar. Os bancos s~o movei.3 e, princil)al1J110nte epois das cheias 
fluviaes. a profu:p elidaele e a direcçã·o d'0 canal\ soffrem v,aria-
cões mui fortes. . \ .,~ 
, A iliha de Arambipe é formada nelo segu\ido braço do' 
S. Francisco, aue tem o nome de rio Parapuca. Esse pseudo-
rio recebe ao N. o rincho do Páo de Gainela, foz uma infhxã:o 
rle 90° e separ a a E. a mesma ilha, cahindo no Oceano na 
Barra Nova, numa especie de pequena laghna. atravancada 
de ilhot. a:a e conP.tituida por um ponta l recurvad'O em p:anc'ho . 

A Barra Nova é muito est rnita e obstnlida por bancos 
moveis. Na ilha do Arnmbi'pe, h a salina·s. 

Dentro da bf.lrra do canal principal, a son da accusa 4 a 5 
metros de fundo. 

na barra ao porto e cid·ade de P ene·do. o rio narla offe-
rece de bello; si;vas rn ar irens são baixa.s, unifoTmes, alagada.:;, 
cobertas de mangues, paludosa. Ha numero.sos Tazios ele areia 
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grossa e amarellada, formando no percurso numero3as e ex-
tensas ilhas despidas. 

De P enedo par·a cima, o aspecto muda, as ribanceiras tor-
nam-se al tas, o Jeito do rio mais accidentado, campos ·3urgem 
e a vegetação torna-se alegre. 

Entre as ilhas citaremos apenas: a Guaximim, ·a do Toco, 
a do Bemvenuto, Gondim, D. There·za, Brejo, Grande, Barra 
e a dos Bois, onde a agua já é do.ce e a profundidade de 3 
metro.s. 

Entre os riaohos que desembooam nessa rngião fluvial, 
ha o Oaranha, o Chiqueho, o Gurugy, o Bosque, o das Laran-
jeiras e o M antuba, na margem esquerda; o Parauna e o Ca-
poeiro, na direita. 

111. Ao S. do S. Francisco, a costa se inflexiona e for-
ma a vasta bahia do I ra]Yi1tanga ou Vazia-Barris. E' perigosa 
no inverno, porque o vento e a corrente impellem as embar-
cações para ·O fundo da bahia, onde ·3e encontra uma plaga 
deserta, desabrigada e sem portos. 

Entre o S. Francisco e o rio J apara tuba extende-se o 
areal 'de S. Izabel e apparecem para o ·interior, e não muito 
longe, cadeias de montanhas que se succedem. 

Neste littornl vão ter : o J aparatuba, o S. Izabel e o C.a-
ti11i.qWiba. E ste, meandrico e torrencial, confunde suas agua·3 
na embocadura com ·a·s do Po:xJim e tem duas entradas ou bar-
ras sujeit·as a modificac;ões quasi dia.rias, ficanclo muitas ve-
7.es uma del1as impraticavel. Ü ' ventos de SE., de Abril e 
Setembro, levantam o mar de ta l modo que a entrada da barra 
to1·n::t-se praticamente impossível. 

E ncontr a-·3e depois a embocadura do perig-oso rio Vazn.-
Rirt,r1-i'.S, longo, com nume-rosos afflnentes e cuja foz termin:i ao 
N. em uma elevada dnn a D, ·ao· :S. em uma plaga baixa, des-
nuda e ele um a areia Blvissima. 

Pouco depois do Vazn-Ranis e avé a ponifa do Itapnan. 
a costa toma a ilirec~ão ele S'SE.; é reirufaT e s~m .signAl de 
VflQ'P.tacão. com dunas branc!ls de 10 a 20 metros de 11 lti1r11. 
Nella de3emboca o rio R eal, lindeiro ele Sergipe com a Bahia 
e cuia barra é perigosa, não sen do vizivel do mar, pois está 
voltada para o S. A lJOn ta NE. de Fua entrada é chata e sem 
vegetação e a ele SW. (ou M11:n,qvA~ Secco), tambem de areias, 
teTmina em uma segunda ponta saliente e a pique - é a 
"pr.ancha" elo 1·io Real. O m01 r é duTO e a barra movel. 

Ven cicl a a barra do rio Real, chega~ e a um verdadeiro 
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estuario, bastante largo, onde fenecem os Tios Piauhy, Gu'.l:..a-
rema, Inelaituba e o Real. 

·Continuando a seguir a co.sta , vem a foz elo grande rio 
filapicwrú (999 kilometros), largo, vindo de W., ele entrada 
bem vizivel ·ao longe e de curso obstruido por ilhotes e roche-
dos que o tornam inavegavel. 

Depois da foz do Itapicmú, a costa é acompanhada de 
pequenas collinas - os 011fAiros de S. Mig'IJJ8.l -, mais alJ.tas 
que as duna". Em seguida, vem ·a foz do Trariry e a do I nham-
bupe, a partir do qual a praia está def.tmelida por grupos ele 
recifes descontínuos. 

Temos ahi a foz do Si1b.ahJWma; a do Massahy,; a collina 
Garcia d' .A. vila; a praia do F o·r te, pequeno porto de faci l RU· 

trada e a sombra ele um Tecife ; as embocadura.s elo Po.juca 
e <lo J acuhype. de barra obstruiela pel as areias que a.s Tesacas 
arr·astam ; e a foz do rio J oannes. 

A costa, a contar desta foz, é formada ele dunas elevadas 
e alvas. c~m a~gum arvoredo. Ahi se succedem a ponta de Ita-
noan (arenosa, cercada de l'ecifes) ; a do I tapoanzinho (paJ·-
clacenta); a foz do rio Verm~lho, a W . ·do qual a costa é mai.'< 
elevada e dirige-se para o Occidente até a ponta de Santo 
Antonio. 

Do C~bo Santo Antonio ao Cabo Fri() 

! 12. 'Ü trecho do littoral brasileiro que se ex-
tentle do 'ÜA.BO DE •SANTO ANTONIO ao f'.rno FRIO é de 
ceru1. de 710 milha·s, ou ,<:;ejam 1.315 Jrn1 . . 

·No cabo de Santo Anton io, Ó 111ar forma. uma pro-
fnnrfa e 1a1'g'fl reintranci.a . .rl e cosi'~ mn1 'recortada, com 
ilha8, cabos, enseadas e peJquemrn bahia,:;; é o sumptuo-
Ro golip]JO, .a imponente 7Ja,7ú.a de rroaos 08 Santos, cuja 
!2TanrliMirl::1rlr> é ·tal rp1e a singula1·izam, chamando-a 
>:im )11:-.<;mentr : Bahici. 

A .-ma p<.>ripJ1eria é approximadamente ele 190 km,:;.~ 
a sua iprofun clidac1e permitte nella fundear qualquer rn1 -
vi0 P nela extensão n6cl·e abrigar ns r,:;qun-r1Tas do 
mundo . 

Uma, facba littoreanca, de mais d.e 50 km.8. ele Jnr-
gura a envolve, fo1'mando o Reconcavo. Este t erre110, 
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suavemenre inclinado para o mar, é banhado por nn-
merosissimos rios, alguns elos 1qnaes extravazam na épo-
ca das chuvas e vão ainda accrescer :a eno1·me fertili-
dade dessa região. 

Sua entrada é dividida em duas pela ilha de Itapa-
ri<:a. e ·H, bahfa termina ao S. na ponta do Garcez, a par-
tir rh q11al até os recifes dos Itacolomis, proximos o.o 
paraJJ.elo de 17º lat. '8., a ·costa, de altura moderada, 
consjste em plagas arenmm.s, outeiros verdejantes, e1n 
e·scarpaclas ·Rvermelhadas e corrr- ele N . :a. S. O contor-
no é reg·nlar, pobre em saliencias ie reintrancüis. ·r-mho-
n1 hafa bastantes embocad'Uras de rios, geralmentr- ob-
f'ltr11irlM, i1or •bancos arenosos. 

Pouca's ilha:s existem neste trecho; •e a·s maiores 
,.,:stifo entre o Una -e o 1Serinhem, taes como 'T.inJrnré, 
Boi1pehn. ·etc. 

Os hRncos <le ·corRes a.pparecern a1Jenas entre a Bn-
11 ia e o ljVfo'rro de S. Paulo. rnür- Boipeha e Cmnam ú. 
rm fr0ntr- a Hhéos •P. entre Santa Crnz e íJ?o:rto Sei:?:nro . 

Na rosta. 'ha co1·tes profundos. similhantes a eimbo-
r;:ucluras fle rios. os mraes se reconJ1ecem a pC'rrnena clis-
fa1l'ciP.. nel:rs gTandes arrehenta\ÕE's sobre as haTTas. 

Dentre os importantr-s rios ·<ine rlrsag1rnm nesta sc-
rrfío do 1ittot'a L avulta o Pm·agua.ssú, qur- calw na ba-
hia rle 'l'oílos os 'Santos; e os <le 'd111Jlo nome: 0on.tRs ou 
.Tm~sianr-, Pardo on Pat:vpe. Jequitinhonhl't ou Bf'lmonte. 

1]}nt.1·e os nMtos, ·s8o bom; Camamú . . sei:i:uro e iwo-
fnnclo: IJhéos, Santa Cruz-'Oabralia; Porto Segmo . 

:Bnt.rr- ::lS S·PJ'rflnÍRs •elo interior e os ·contrRfortrs rla 
serra dos Aymorés e ::i costa, extende-se uma. fadrn ele 
terras f·erteis e inundl'tclas i1elos rio·s, f]Ue ·em poucos lo-
g;ares formam lagôas ( ItahY'pe) . 

113 . Dos Itacolomis, grupos de reci'fes e bancos 
de coral até o Espirito Sa11to, a costa é mui baixa. ex-
cPpto numa extensão de cinco a seis milhas, entre Par-
do e f'omotaxiha, em ·f]u.c:• ha uma barreira, escRrpacla, 
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avermelhada, de 50 ms. de altura, apparecendo pêque-
nas barreiras isoladas, alvacentas, entre os Itacolomís e 
Comoxatiba. Em seguida, continúa a ser extremamente 
b::tixa, guarnecida de pauperrima vegetação e limitando 
vastas e v::istas planicie$, sem a menor elevação, panta-
nosas e alaga.das, sendo a maior, a do rio Doce . As 
montanhas fog·em para o interior e entre elles e a costa 
ha uma zona cMteira larga, ·que cor:r·e de N. para S. até 
a ponta da Ba.hi'a, onde pende .para S. W. até o Mu-
rcury ,donde volta a ter a direcção primitiva '<]Ue con-
serva até a emhocadur::t do Doce, e da'hi na direcção 
S. S. W. deixa de ser· rectilinea e torna-se mais acci-
dentada . 

Recebe nesta secção os rios Prado ou Jucussurú, 
1 Caravellas1, Mucury, ·S . Matheus e Doce. A mesma 

secção termina na bahici elo Espírito Santo. que merece 
ser reputada boa, apezar de i1ão ter fadl accesso e de 
não poder DP1la penetrar grandes navios. Póde, e está 
sendo mel~orada. 

114. Diante .desta costa baixissima é ique preci-
samente, aos 16° lat . S., encontrámos ao longo da costa 
e distante algumas dezenas de milhas, uma série de 
grandes -planaltos sub-marin·hos (ou de sonda) que se 
(>lévam hr11scamente do ahysso atlan'tico e param alg11-
mas dezenas de metros da ooperficie marinha. 

Alguns destes planaltos ficam in'sulados; outros. 
tal o de ABROLHOS, ·se -prendem ·á costa. 

Tem es8es planaltos bordas tão esca1~nadas que re-
nentinam<"nte a sonda. dP um fundo de 50 ·ms. i1assa a 
flrc 11:sar 300 ou 400 ms. Sobre um destes planaltos, aos 
18º dP lat. 1 formou-se a grande construcção mach·Pporica 
ronJwdda pelo nome de 'Abrolhos. 

O 11h)-na1to vem <'le uns 220 kms. ela costa f' pnra 
esta SP cllri·ge. largando-se. A,c:; •sondagens marram nro-
funrlicl arl es d(> 40 f' ôO 111c:; . <-' iTidicam 11ma rorha rl1H'::t, 
composta flp ?;nriss P divp1•sas variedades cl0 nrrnito. 





.. 
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Traços de coral só são encontrados perto dos Abrolhos. 
O nome de Abro.lhos dá-rse aos grupos de corae;; 

que se elevam sobre ,este planalto . 
1São de dimensões deseguaes ; levantam-se, porém, 

peI'lpendicularmente, de um fundo quasi constante de 
20 a 22 ms . Entre os grupos, nota-se o pc1,rael dos A.b1'0-
7hos, o mais largo de to.elos, ,que tem a fo:r·nia de me_ia-
lua segulra, •Com a convexida!de voltada para E . O cen-
tro da concavidade a W. é occupado pelo pequeno grupo 
ele Santa Barbara ou dos Abrolhos . 

O pa1'cel ·dos Abrolhos se compõe dé pequenas ma:n-
cha's de ·coraes, bastante afasta:clas uma·s das outras. 

As ilhas dos Abro-lhos, em numero de cinco, são 
áridas, vulcanicas, cobertas ele alrguns arbustos, el,<"va-
clas ele 40 ms. acima do nível elo 1nar e frequentadas 
por nuvens {fo aves maritimas. •E 1stão sendo batidas e 
clestruklas pelo mar, do lado ele E. 

8cintci BaJJ1barc1, 'é a maior; tem 1.500 ms. ele E. a vV. 
r 300 de N . a S. Pa·rece estar separa:da por uma clr-
pressão central, correspondente a duas plag;as, 1nna de 
ar·eia e outra ele seixos. A extremidade oceiclrntal desta 
illia se prolonga em um planalto •cor.alino para o N. 
Proximo está a ilha da Guarita. 

A 400 ms., a W. da ponta oc'CidPntal de Santa Bm'-
hara, está :a il'hota Redonda, rquasi cfoculaT. Ao S. desta, 
demoram •Seriha e, a S. E., a ilha deste nome. 

Os outroR grunos notaveis são o das Calladas , o 
Banco 'M.aira_ió, o Recife Trombetas que se separam ela 
costa de Alcobaça, pelo cana,! ele Itanheni; o pa.rcel cfos 
P(//rerles , cercado por diapeirões TJOr todas as diTecções, 
excepto no ponta N., onde f'xiste uma partirnlarfrl a{le 
intc:>res·sante. Termhrn destp lado por nrn. ·nfanalto de co-
l'al, o .qual se ergue a rum metro .acima da maré baixa, 
ele tal modo ·cortado a pfrrne rq ue elo ·bordo elo pJ;in nlto 
se póde .sondar por 15 a 18 ms. ele fundo. E ' a P ed ro 
Lirra .. 

<:om a costa, o pai'C'el elas P:arecl eR fm'ma. um rn nn 1 
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irregular, d.e 14 a 15 ms. de largura com muitos. kilo-
metros ·de comprido, onde se encontram bons fnndea-
clomos de 10 a 18 mR. ·de fundo de ar.eia e vaza. Perto, 
estão o·fl 1'ecifes de Aranguera. 

Proxi.mo ao :parcel da:s Paredes, ha muitos recifes : 
Sebastião Gomes, Corôa V·ermelha, 'Viçosa, etc. 

Muitos bancos se destacam de Abrolhos para o la-r· 
go; os lJri.ncipaes sfio Royal f11rarlotte. :Maré, Da vi.rl 
Scott, Sulphnr, Sylvia, etc . 

115. no E~pirito Santo ao Caho Frio, o mais im· 
portante. signal ·do Httornl S. E. ela AmeJ'ica cliffne 
a costa ela secção anterior. Apresenta uma série ele 
altas montanhas, que se mostram isoladas ou reunidas 
em ·grupo

1 
e depois. a partiT do Parahyba do Sul, a-ppa-

recem :eaqei as ·seguidas, biz:wrarnente recortada's , cerca-
das de Tilfvens, terminanrlo em pyra1nidcs, agulhas, de-
dos de Dens, nicos agudos. 

A dü'ecção média da costa entre a bahia do Espi · 
rito Santo e o Cabo de 'S . Tbomé, é de S. S. W., des-
crevendo m:na cuTva con1cava; •deste cabo a M acabé, onde 
faz nova ·curva concava, em forma de bahia aberta até 
o cabo dos Rirnio<:t. ri1'rumado -par21ç N. E .. donde a costa 
se:1n1e até o Cabo Frio a direcção ID'édia cl'e •S. S. W. 

~ \ · 

Do pé das montanhas e das serra·s, extende-se até 
o Oceano e a partir das proxi.mida1des do rio Itaba-
poana para o S .. 11111a va.Rb zona fle terrenos humidos t:" 
a1aga<'l.os, ferteis, rnorlificados 1wlos Redimentos e pehi 
erosão. Abrange longos espaços, ora com os aspectos 
rle alag::idos nantanosos. ora ·cohertns de lairôa,.:: de jn-
unclações ou ·de vastas lag:unas, que o trnbalho dos rios 
vão pouco a pon·co RP.ccanrlo. E' o dominio da canna de 
assucar, que, a]jás, é um vegetal impor.ta:clo . 

Neste treid10 de ·Victoria ao Oaho Frio, a ·cosfa 
::i nresent f.J, a lgu u s accidentes geogiraphicos nota veis, sa-
1ient:rnrl o:RP ::t existencia ·rlP hahias arenos::is P. noufa~ 
in~remes e ro·chosas, .que off.erecem ancoradouros abri· 
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gados po1· pequenas ilhas; taes como o golpho de Gua-
tupary; a 1bahia de Benevente; a fóz do lt.a,l.Japoana; o 
porto de S. J-oão da Barra, na em:bocadura do .Pai·a-
hyba. 

O Parahybci elo f:Ju,f,) cuja p'lJ.ysiographia é tão im-
portante 1quanto á sua influencia na ·civilisação brasi-
leira, ·ca-he hoje no Oceano muito 'lllais ao N. do que 
outr'OT.a cahia. T,oda esta região alagavel e baixa entre 
o Camapuan e o Macahé que abrange as lagôas Campei-
lo, Tavares, Feia e tantas outras; toda essa região, di-
zemos, ,antigamente formava uma unic.a lagôa, onde ia; 
provavelmente, desembocar o P.arahyba do Sul. 

* 7:· 

116. Pert-0 . d:e 100 kms. da costa do Espírito Santo 
existe a ilha <la Toodade... tambem chamada da, A;::cenção, por 
ter .sid'C4 descoberta no dia da Aiscenção do anno de . 1501, por 
João da Nova, que navegava pam a1 India cOIJl1o· capitão'-mór 
ele quat ro .naus . F 'oi reconhecida dois annos depois por Af-
fonso de Albuquerque, de viagem tambem par·a .a India . 

E' uma ilha quaisi exclusivamente feita de rochas vul-
cmüoas, e, , pTovavelmente., foi um vulcão• .submarinho . 

Está ·sendo profundamente cortada pelas vagas que nella 
se quebram com v1iolencia e ap~'esenta enco.stas ingremes, clif-
íicu1tando em extremo o .desernbarrque. 

A ilhk~ da T1tJ,nahdle, com 5,5 kms. ele cornpriclo de N.E. 
a S. W. e 2,7 ikms. de l.argo, tem algumas ,praia" defendidas 
por uma cadeia formada por pequenoiS l"ecifes que os acom-
panham e, tambem, possoo , c·ostõ_es talha<lo·s a prumo e ab-
solutamente inaccessiveis. 

Ao .S., entre .a Pyramide e a ponta Roxa, ha uma reiin-
trancia que dá ancoradtouro e desembaTque. Ahi, o fundo é 
ele pedra e de cascalho e a.reia preta; no anwradouro, en-
contra-se a pedra da Tarta.ruga. 

Ao S. elo promontorio da Pyramide existem dua:s peque-
nas ilhotas ele peclTa: Aracy e Ro.sa. Perto d·a ponta, Rosa 
ha o morro Furado ( 66 :rns.) Oillcle a abrazão .abriu um tunnel 
similhante a um ar.co , de 128 ms. com 15 de alto e 12 ele 
laTgo, e com um.a profunc11clade ·de 5,5 ms. 
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Perto do morro Furado ergue-se o Pão de Assncar (390 
mebro.s) . . 

Além de te ponto eXtistem outros aind·a mais altos : o 
Obelisco (264ms .), o Monumento (244ms.), em fórma de 
um cylindro Jigeü-.amente inclinado, de maneira que parece 
querer cahir . O ponto culminante tem . 660 ms . de altitude. 

Perto da Trindad~ ha os tres ilhotes, üiacceEsiveis e a 
prumo, d·e JVf1artim Vtaz,, onde se vêm alguns arbustos, sendo 
o do ·Centro Oi maior e com 90 ms . de altm1a . 

A' milha e meia destes ilhotes ha. uma rocha ta_bular, sub-
mersa a 3,6 :ms. de profundidade, é o Tooife ValJua,Ma. 

Estas ilha<i .são frequentaidas por numerosas aves mari-
nhas e tartarugas do mar . Tem muitos crustaceos. Seus ma-
Tes são piscosos. 

Essa.e ilhas foram clandestinamente occupadas pela ln· 
glaterra no1 governo Prudente de Moraes, em 1895, e incor-
poradas ao terr~torio britannico. O Brasil protestou ener-
gicamente em notas diplomaticas, evidenciando o <lüieito na-
cional por ~locumentos de toda a especie, officiaes e scienti-
ficos, constanteE dos proprios archà.vos inglezes . 

·Effectiva:mente, o capitão inglez Edmundo Halley tomou 
posse da Trindade em nome de seu:. governo. J. Oook fun-
deou na mesma, a 28 de Maio de 1775, e em 1781, houve d·a 
parte do.s i:nglezes uma tentativa de colonisação. que fracas-
sou. Em 1782 ou 83 , o governo ll,Prt_!lguez, que sempre protes-
tára contTa a occ~pação britannica, quiz .colonisa-la, tendo, 
porém, Teconh·ecid0i que não 1SeTVia a !lavoura; em 1797, foi 
abandonada . 

Visitad:11 em 1785, por La Perou:rn; no principio do se-
culo XIX por francezes, entre os quae.s, Dumont d'U rville 
(11829), e por Diogo Jorge de Brito ( 1825), Manuel MaTia 
de Bulhões RibeiTo (1846), Arthur Silveira da Motta, depoi3 
Barão de J aceguay ( 1871) e João Antonio Alves Nogueira 
(1873), serqprn foi reputada por con~ems-um omniu;m e por 
direito, genuinamente brasileira . A occur ação de 1895 causou 
a1 maior in qignação; recusamos a . proposta de arbitramento; 
repellimos a insinuaç.ão .de que a Inglatena devo'lveria as 
duas ilhas occupada!}:. se o governo brasileiro promettesw que 
ellas seriam applicadas ao estabelecimento de linha.s telegra-
phic.as que -µma companhia ingleza pretendia explorar . 

O.s bons officios do governo portuguez fizeram com que a 
Inglaterra não mruis pe1\sistJisse na_ ignominiosa. occupaçiLo e 
manda3se proceder ás formalidades da remoção dos siguaes 
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q1m indicavam que a ilha fôm por ella occupada (Agosto de 
1896). 

Em J aneiro de 1897, 01 g'ovierno braóleiTo manchou erigir 
um marco de bronze, . assignalanclo {) nosso clominii{) . . Ha poucos 
mezes, está occupada por um destacamento militar. Que 
o governo, lembrando-se elo que podem valer esses ilhéos ocea-
nicos com o exemplo de Hehgoland, persista nessa occupação; 
que o povo brasileiro continue sempre com vigor, com energia,, 
com <lignida.de, impedir que p_arcella, por mínima que seja, elo 
territorio nacional venha a ser ameaçado pelo estrangeiro pre-
potente e iniquo ! 

117. O cab..o de S . An..tonw é a extremidade oriental da 
b,ahJ.ia IÍJe Tod.ol'J o.s Sa11!t0'-8. Em hente, _está o banco ·ní.ovel de 
S. Antonio. 

A BAHIA DE ToDos os SANTOS, especie de golpho, é uma 
elas mai s explencliiclas elo globo . 

Oom a foTma de uma semi-ellipse, aprofunda-1Se pela·s 
terra.s por mai3 cl 90 kms. para o N ., tendo, por vezes, lar-
gura superior a 30 kms . E' fechada em pa.i'te na sua entrada, 
pela ilha de f!f)aq_J.arid,a que forma -dous -canaes : o do Norte, 
m;a\is amplo e 'frequentado, e o ,Siu1, ·pouco frequentadlY e 
conhecid:o commumente pefo norme de b,arra do ]'fl,gw.ari.ilfr . 

As costas do R1?;,cono.rj!v,o são mui recortac1as para o N. 
e a E., com granc1e nu'IIleiT·O de ilhas, iilh{)tes e 'bons ancora-
douros, po1ssuindo tambem muito·s altos fuilld1os, b.aixio:s e ban-
cos cOTalino·s . 

N ai costa orienta!l da bahia, desemboca o rio O.o&gipe·, 
formando a bacia ou bahia do A11aii'í~, na qual se ·penetr,a por 
nm canal estreito, sinuoso e profundo. No i11tel'ior desta ba-
hia, de :fundo de vaza, ha de 6 a 8 ms. de agrua. 

Numerosas são as ilhas interiores da bahia de Tod,os os 
Santos e estã-o., em gieral, cultivadas com grandes arvores, 
apTesentando um pan01~ama tncantador e pittoresco, o qual 
arr ancou do oolebre Americo V espucio : " E s·e ne.l 11i:.ondo e 
alcun pa11ddvso terrestre, senzci clubio d!eie 6'SfS'ie1· 1wn molfü km-
t.an,o -.cVo ques:ti liw g hJi . 

'As ilhais principaes são, seguindo a costa -de E. pa.i•a W ., 
Maré, Frades, Madre ele Deus, Bom J esus, Fontes, Oajo-
hyiba, Grande, Medo, da.s Cassas, Mutá, Oal, Santo Amaro, 
S. Gonçal o e Sant'Anna. 

Entre os numero-sos TÍos que n.~lla desembocam, notam-
se o Ootegipe, º' 1Petinga, o P•arámirim, o importante rio Ser-
gipe ou de S . Amaro, o Acupe, o Saubara, o Paraguassú que 
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termina em caual sinuoso, recebend<l perto •d·a foz mui peque-
nos aiiluentes ('Sinunga, Ounhy, Butantan, etc . ) e formando 
o sacco de Iguapé, o Uairú, o! Madre •de· :Deus, o S. Gonçwlo, 
e o J aguaripe, que Teoobe, perto da foz, os riachos <la Al-
ueia, e 1.t:.sti V'a . 

O rio PMaguassú., cujo curso é de 520 ms., tem uma 
bacia de 44 .200 kms. quadl'a.dos; nasce na Chapada Diaman-
tina e, depois de um cur3o mui sinuoso, se dirige para E . 
Offerece uma secção ininterrompi<l'armente navegavel até 46 
.kilo.metros acima -cLa foz. O princ_i_pa'l affluente é o Jacuipe, 
navegavel até a cidade de N azare·tih . 

A ilha c4e J. ba1~a,11ica tem 3 3 kms. de comprido e 11 de 
maii.<H' laa:gum, com 3 6 kms. quãdrado,s de ·área, sendo a 
costa occidental coberta! de plantas marinhas e o interior 
povoa<lo de coqueiros, mangueiras e mui.tas outras arvores 
rructiferas . Seu extremOi . é a ponta de Itaparicai, e a 
S . ·w. é a de Caixa-pregos, em frente a ponba do Garcez, 
formando a barm Ji'ai,sa ou Jagu.,a,ripe . 

118 . Ao S . de I taipar~.ca até o 1'1W1'11o <Jie.. S. P'(JIUno, a 
costa é uma prrui.a arenosa, abo.rdavel apena& em dois ou . 
trns pontos. Nelle no.taJDrSe a foz <l-0 Jequi.riçá e o mono 
de 8. Pau'lo que é a extremidJade N . da ilha Tinha,ré ou ilha 
do .licwro, encraivada no continente, com -0 qual forma um 
porto profundo, onde desemboca o Una. Perto, estão a cadeia 
Clo recife Oaeté e o banco João Gonçalves, eEte um pouco mais 
ao S . . 

A ilha de Tinharé é cortada por collina:; que terminam 
ao ~, . , na ponta denomina.da Morro de S . Paufo; no canal, 
que separa cf;o continente, ·d:esemboca o ;rio J equié e entre 
0s.sa ilha e a de Tinharé está a ilha de Tupiwssú que como 
a ilha que fica ao S. (a de Boi peba) , são formadas pelo delta 
do J equié. A costa d·e Boipeba é cercacra de uma cintu·ra de 
recifes que foTma em frente á ponta Castelhanos um rochedo 
ba ·tante perigorn . · 

Entre a ilha Boipeba e Camamú, a costa fórma um gol-
pho profundo de 4 a 5 milha e que termina ao S. pelo 
grande recife de Sororocussú que cei·ca a :itlha Kiepe . ' 

'Ú por!J.o d;e O'\(l.m.amiíi é forrga.do pela. confluencia de di-
versos rios ou braços de mar. De12ois da Bahia, é o meilhor 
porto da. costa oriental do Brasil; é extenso, profundo e cal-
mo. A entrada, estreita, é formada pelo. SoroTocu&sú, ao N., 
e pela ponta, ~o .iVIutá, baixa, arenorn e com uma rocha peri-
gosa (a Swb,a,), aio S . 
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'A i1ha Kiepe tem 300 ms. <l,~ cliametro e a altura de 
50 . Ahi desembocam o Oamamú ou AcaTahy e o Serinhwem. 
E ha o chamado e.anal do Marahú, que é um braço do mar que 
vae até a bairra do Marahú. 

Dentro da b1ahia dle 01arnJpim,ú ha . a ilha de · Oamamú, 
di".idida em tres ou quatro partes, por estreitos canaes. Depois, 
a costa parece terminar em um cabo a pique; é '°' de Tromba 
Grande <ias Contas, onde começam as terras altas que vão 
até a Serra Grande. 

O cabo Tromba Grande das ÜQntas · está situado na1 mar-
gem diireita da embocadura do -rio.-dJIJ1S O{ÍtJ'VtaJs ou J~pe, 
de 520 kms . de cuTso e bacia de 54. 500 kms. quadlrados. 

A costa ahi· é cheiru de reoifos ; a conente marinha é 
mui forte. 

Ao 1S. da ponta ·Tromba, a 30 milhas, está o porto de 
Ilhéos. 

A costa já é formada de terras altas e de escarpws em 
Mr:ma de pico•s. . 

iMerece tambem menção -0 rio Itahype, que aitravessa a 
grande laguna de egual nome. 

iA b.ah~a cle IlMos é formada: por duas pontas um pouco 
salientes, defendidas por uma cadeia de ilhotes e i·ecifes. 
Nellla desagua, por duas bocas, o rv.o Cklchoei'ra àJ.e Ilhêos, 
innavegavell, d'e margem direita mui baixa e terminand01 em 
uma collina de 40 ms., o "Morro de P ernambuoo". 

A partir de Ilhéos, a costa se desenvolve em 1inha Tecta. 
A principio, ·de altura méclia1, formada de outei'ros com ar-
voTes, com pequenas escarpas e cortada de praias de areia. 
Do 15°20' lat. aité Belmonte, é de areia brfi.nca, com vege-
taçãü, sendo o interior egualmente chato, saQvo entre 15° e 
15°23' :lat . 

Nesta oo.sta ha numeroiso.s rios e iüachos, todo·s com bar-
ras de grandes arrebentaç'Ões (Un.a do .Sul, Jari, Itapoan, 
Aqui O•U Aquipe, Oommand·atuba E! Muruim). 

Todo o paci.z é baixo, com grandes lagunas que se exten-
dem para o interior 1 a 2 milhas, que se communi cam com o 
mar e formam ilhas baixas (Boa Viagem e outras.) . 

. Por meio de lagunas, o Comandatuba communica~se com 
o Poxilln, o qual ao mesmo tempo liga-se á barra de Oanna-
vieiras e ao rio Patype. . 

iA bl:irm c~e Oian1'l\avieírC1JS ou ~1nbo0ttclwt'.a do 1'd0' P,a.rdx> 
ou Patype; (792 kms1.) ·acha-se obstruida em parte por um 
branco de areiai. 

O ·rio Patype communica c01'.l;1 o 1-bo elo Be.l.mr.mte, por 
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nm canaa natmral, o rio Salsa, e na época das chuvas, poT 
uin outro canal: o rio J uneliab.y. E' navegavel a:té cerca ·de 
12 kms. ·acima ela foz . 

Neste lit<tornl baixo e pantanoso1 é que desemboca o gran-
de rio Jequitmhonnha ou Bie"1nmi..ve (1. 082 kms. ), navegavel 
francamente alté 135 kms. d.a foz e descontinuam.ente, por 
canôa.s e barcaças em extensões que, sommaela.s, dão mais de 
500 krns . 

E' extremamente piscoso, e ao S. de ma barra est!'Jnde'-
se uma ponta que é a ·saJiencia mai•s o·riental de toel'a a costa 
do Brasill, ao S. ela Bahia. E' uma barra movel e perigosa. 

A bacia do P ardo-Jequitinhonha tem a área de 105 . 500 
lffifometros qua:drados. 

Da foz do Belmonte, a costa se dirige para S. um quarto 
S. W., formando uma pequena reintrancia, terminad:a a 20 
milha·.s, ao S . , pela ponta S. Antonio e os recifes do1 Arairipe. 

Nesta trecho, vem-se pequenas ~oEnas aTvorejadas, que 
vão augrµentando de altura para o S. N elle se encontram 
riacho1s ·~m fm·portan.0Ía1, .dos quaes o principal é o Mugi:-
quiçaba. 

No paraNello de 16°, a 5 milhas de terra, acha-~ a 
profundidade de 10 ms. E' o logar menos profundo dJe toda 
essa co.sta . 

E' tre.sse pa:raJlelo, a 20 leguas a E. de Belmonte que 
principiá po:I.' um banco de 40 ms. a série de altos fundos 
que se encontr.am ao longo d·a costa brasileira at.é o cabo de 
S. Thomé. 

O recife do Ararápe é um graud.e p:lanalto d!e coral de 
que uma parte fic:a ·descoberta na 1>aixa)mar e que é cercado 
de algunrns ilha~ coralinas isoladas e rnbmersas; prolonga.cSe 
para o S. ppr muitas dessas ilhas, indo formar o porto rJ;e 
S wnha C'tuz. ' 

A baihia de Siarnta Critz ou V1e-iu Cruz e a de Oabral. ou 
Cabralia formam, diz Monchez, uma 

1

unica, tendo a parte do 
N. a·quella qenominação e a do .S . e tia . E' o me!lhor anco-
radouro depois de Oamamú entte a Bahia e Rio. Acha-se 
pro.tegida po:r uma linha de recifes parallela ao continente. 

A ba.hia C.abraltia é formada pela reintrancia da costa, 
desde a ponta de S. Antonio até a da Corôa Vermellha, e 
pelos recifes Sequaratyba, Itassepanemm, Aaagadas, Baixinha 
ela Om:ôa V ermtlha . 

A bahia tem 12. 964ms. de comprido sobre 5. 556 de lar-
gura. . Possue quatro entradas qu,e dão ingresso a grandes 
embarcações e uma quinta, só acccssivel a canôas. 
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A matta potente ia, em tempo não mui remoto, bem pro,.. 
xima a costa, que é acompanhada de pequenas collinas, nas 
quae·s e na OTla banhada pelo mar, abundam palmeiras, ca-
jm3'iros, gravatás, caTdos, moitas de capiangas, etc. 

Sobre uma, rocha caicarea de 135 ms. de comprimento, 
formando com a p.)nta S . da bahia um veTd·adeiro promon-
torio, apparece a Corôa Vermelha, comtituida de areia grossa, 
.amarellada, escura. 

A CoTôa é uma ilhota de 55 ms. sobre 19. O recife que 
lhe serve de ·base, se vem ligar ao continente, formando o 
.seguro p01·to de OabraL 

:Foi ahi que no ~ubhs.do, ~5 de .Abril de 1500, ancor-0u a 
esquadra de Cabral; Í·1i "nr.ote ilhéo grandJe qu:e na bahia 
está" que no <loming·) ''da P.asch0Pla, 26 de Abril,, pe~a rnJa-
nhã, _determinou i0 Capitão ouvi'\r missa e pi·egação"; foi neste 
ilhéo que Frei Henrü, ae r.e1ebl'ou a pri!11c~Ta missa e foi er-
.guida a ba.ndieira de Christo . 

'Nesta balhia vão ter dois Tibeiws, o Yayá e o Mutary, 
onde provavelmente se abasteceu dagua a esquadra de c~l
bral. 

Partindo dai ponta Baixa da Corôa Vermelha, a co-sta 
corre para o S., formando as pontas Iná e Gr.anae, as embo-
caduras do.s Tia,chos Manguinha e S. :Francisco, e, a 9 mi-
lhas, encontl'a~se a bahia de Porto 8eguro1 num valle panta-
noso, onde coriie o rio Buranhem, cujo nome provém de ar-
vore mui commum em •suas margens. A 5 ou 6 milhas da 
'foz, encontram-se as barreiras de Porto Seguro. 

Entre Santa Cruz e Porto Seguro, ha mui bancos de co-
1·we·s e umai band·a de i·ecifes segue toda a costa. 

A partir de Porto Seguro. a costa recebe os rios Tran-
eoso e Frade; o Ti beiro da, Villa Verde e o cabo J oacema, 
principio d.e uma bahia que termina ao S . pela ponta Co-
rumbá, e diante da qua1 se ext.endem em 7 milhas N .S. e 5 
milhas S.W., O!s gra.ndes recifieiS d,os Ibacolumis que offerecem 
-amcoradouTos melhores que o do Porto S.eguro, pois nelles ha 
abrigo contra o·s ventos de todas as direcções . 

O cabo J oacema é notavel por 2 ou 3 escaTpas brancas 
que formam especúes de degra.us pelos quaes se abaixia para o 
mar d·o IJ.ado S . Estas escarpas são as primeiras dessa côr, 
t!ncontradas, vindo do N9Tte . 

Ahi está o Monte Pasc'/t.oal (536 ms . ) . 
Ao S . do Jo1acema está a barrai da Qraminuam. 
A ponta Oorurn.bá é ext1,emamente baixa, desamda, foT-

mando deltais de alguns pequeno·s riachos . O mar a1to a cobre 
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diariamente sob grandes extensões . Está situada em fiaoe ,,do 
recife de Itacolomi, de qu0 é separada do canal sinuoso de 
Itacolomi, de centenas de metros de comprido e 7 1j2 de pro-
fundidade. 

A costa, após Corumbá, volta um pouco piara W. Sur-
gem ahi areias monaziticas. Nella, até a ponta de Oomoxa-
tiba encontram-se, além de pequenos riachos e pontos, os re-
cif .es P!lLbicho que f()rmaram entre si oanaes com a costa pe-
q--.ienos portos, coril embarcações de peqUPJUO cafado. 

Em seguida•, encontram-se a embocadura do 1"Í.acho Oahy, 
a jJ%Si.ma bana do J acurucú ou Prado; a ponta da:s Gua.hibas 
e a de Alcobaça. . 

Na costa, ha os perigosos 1·ecifes do Prado, Guaratibas e 
das Trincheiras. 

A' ba1•ra de Alcobaça succedem respectiv·a.mente a foz d0 
Ttoohetm; a Barra Velha, embocadura,. de um pequeno rio> 
occupada por um grande bianco de arnia e termin·ada na ponta 
da Bahia, e a larga entrada do rio Oaravellas. 

1 • 
Em frente; desta região estão os AbrolhJ.o~ . 
A entradfL do rio OaraveUas é formada ao S. por um 

pontal que corre para N . E . e ao N. pela costa que tem a 
mesmai direcção. A embocadura é obstruida por um banco 
de areia fina, sendo moveis oa canaes de entrada. 

Após OaraveQlas, a costa serrrnre egua1 e coberta de ve-
getação uniforrme, corre parn S . W . até a Barra Velha, onde 
quebra para o S., para logo depois voltear para S . W. En-
contram-se as aw~as me B.apu,aa)iy' ª' embocadura. do riacho 
da Barra d,a, V~lZa Viosa, hoje obstrnido. completammute pelos 
bancos de sua embocadura, os quaes se prolongam considera-
velm'e'Ilte pa1~a E. ; e a foz do 1t1 uciiry ( 528 kms. ) , limite en-
tre a Bahia e o Espirita Santo, nav.egavel numa extensão de 
198 kms. 

119 . Do Mucury ao S . Mathel,l,s, só existem terras bai-
xas, cobertas de vegetação, com praias· inabordaveis, alguns 
riachos e escarpas. Entre S. Matheus e o 1-io Doce, a costa 
extende-1se un íforme, com pequenas dunas de areia amarella, 
alter.nando com gr11pos ralo·s de sarças. O interior até 40 
ou 50 kms . ~ Dccupad'o por vastas planicies palud:Qlsias, sem 
a menor elevação. 

Nesta costa encontram-Ee ais barras dos riachos costeiros 
Nova, das Ostras e <lo Doce, este ultimo sangradouTO de ~a 
laguna vizinha a costa; ais B.arrenlras V,~ llilalS', longas barreiras 
verme1has, isolad1as ; a ponta do Lençol, de um branco relu-
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zente que lembra lençóes extendidos; e a barrai do Gu.axin-
diba, pequeno braço perpen'dicular á costa do rio Itaunas . 

A 18 milha.is ao S . da ponta db. Lençol está :a entrad3: 
do rio d.e S. M-a,th'fJws com pessimai barra, onde o mar é forte 
e arrebenta com viio.Jencia, ·porque já não se acha mais abri-
gada pelos Abrolhos e com numerosas dunas. 

Nesta barra vão for os grandes rios de Itaunas, S . Do-
mingos e S. Matheuis. O primeiro e O· ultimo- que nascem 
na serra dos Aymorés e cortam. o Estado do E spirito Santo, 
ao c~egarem á planicie mud•am de direcção, o primeiro parai 
o S. e o segundo para o N., até perto• da costa,onde fazem 
brusca volta acompanhando por muitos kilometros o littoral 
até confundirem suas <aguas, numa mesma embocadura, com 
as do rio S. Domingo·s que vindo tambem dos Aymorés corre 
de W. a E., quasi perpendicular á costa, curvando· apenas 
um pouco parn o S., perto da fóz. 

O S. Miatheus ou Ctiiroré (500 kms.) rnc.ebe na região 
paludosa diffcrentes tributa.rios, ou melhor, grandes collecto-
res que 0onduzem a·s aguas das plani·cies alagadas e seguem 
a direcção S. ~N., parallelamente á costa. O mais notave1 é 
o llifariricú; que por 50 kms. acompanha o littoral; nasce na 
kigoa Tapai/,a,, laguna quª'si encostada ao mar, com o qual, 
na época das .ehuvas, se communica pela Barra Secoci; o resto 
do anuo é obstruida por areias que ahi formam uma especie de 
dique . 

A E. da lagoa, vae t eT o .sangradouro de ·alguns alagados 
proximo.s, os quaes por sua vez com.munica·m .com o rirucho 
do Norte, co1lector dagua·s que va.e morrer na lagurzla dkl },lfon-
$41'lhZ, separada do mar por uma lingua _de terra. 

De S. Ma-t;heu.s, a costa corre até a -Ba1'ra Secca, quasi 
de N. a .S . Dabi, curva-.se um pouco para E. até •a barra 
do rio Doce e apresenta uma série d·e }Jequenas Teintrancias 
e i:alieucias. 

O rio Doce· (9'77 kms. ) é U:m dos rios m a·is impoTtantes 
do Bl.'asil, tendo uma bacia de 97. 500 kms. quadrados . En-
travado por numeroso.s rapido.s e Tecebendo no seu cuTso in-
ferior um enorme voiume daJgua, fornecido pefos alagados e 
numerosas lago·as ma'l·ginaes. A topographia dessa extensa re~ 
gião é typi0a: o rio D ace, em seu cur.so inferior, segue o rumo 
N. E. até perto de i-eceber as aguas do grande lago de J1ipa-
1·(1//w,n, onde curva-<se parn, S. W. até a foz. A região ao N. 
e •ao S. de suas ma1·gens é uma série inextricavel de lagf!>as, 
lagunas, ala.gados, de todas a•s fórmas" 

A embocadura do rio Doce € obstruída por ban1coi, for--
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mados pelos depositos .su,ccessivos de a:reia e sedimentos de 
toda a sorte, ti'anspo·rtados pefa.s a;guas deste rio•. 

Nesses depositos, proteiformes, h'a g.rande·s t roncos de ar-
vores que se· assimelham .a rochedos e ha enormes balsei rof! 
ele vegetaeE• ac0umulado.s .sobre a crista do·s. b&ncos. O ma:r per-
to d·a costa a.presentru-.s~ com grandes "nodoas avermelhadas, 
produzidas p.el a mistura com a•s aguas barrentas do r io Do•cc, 
que se extendem mui .ao longe, damdo ~se a conhecer por al-
guns filetes supe·rficiae& d!agua do.ce ou salobra, o que foi 
causa de seu nome. E' no paralle1o da barra, do rio Doce 
que está o limite .&ul do p}analto dos Abrolhos . 

A pa1~l;ir do Tio Doce, a costa .se dirige p ar a S . W . e 
vae mudando de aspe0to. e t on :rar-se um pouco mais elevada . 

A praia é foequentemente cortadia po·1· pequenas barreiras,. 
cercada d'e algunE< .recifes que .se extend:em a 1 milha . 

Encontram-se : as barras dos sangrndou ros dos Oomboyo·s, 
Riacho, Sahy, a hailiia de Santa Oru:z e um i·io, juncção d(). 
Piraquê-assú e Piraquê.,mirim. E.x:isto ahi um bom ancora-
douro infurim1 com 9 a 10 ms . d'e profundidade e, fóra da 
barra, os grapd:es n avio.s podem ·an cora,r em fundos de 12 
a 18 m E'. , de an~ia. e lama. Ao S . desta ban a, ha a ponta 
salie11te de Sa.,nta Oruz . 

Succedem ·se depois : a foz do riacho P reto, a ba,·rra de 
AJme:;<la, obstruida na embocadura do :rio· dos Reis Mag-0s 
o;ri A p~apub.anga; a d'o· J acunem, sangr adlowro da lagoa do 
mesmo nome; a do J acarahype, em...icujo parallelo, no interior, 
está o rno-r ro, ç1e Mestre Alva1·0 (980 ms. ); a do Pira1Vem ou 
Tuba·rão, entrada N . W . da biq.lhJ.~c& elo E'fJ.pi~ito Slanbo., que 
tem 2 mi1has cta largura a té o extremo· ·lj. S . E. ( ponta d~ 
S . Lucia) . · '\ 

.A parte ~ . da bahia é pouco J;>rofun chu o mui agitada ; 
-ao S . das ill;ta·s do Boi ~ dos Frwdes, qu~ estão ligados á 
costa por ba1v}o•s, de areia, desemboc·a o canal qu:e oondu:-1. 
á Victo r<iia e p~lo qual desagua 'o• l"i 011de S . Mar.ia . Esta bahia, 
uma da·s mais b.ellas do mundo, tem umas vinte ilha,s (Eleon-
te,s da P enha, MoTeno, Frade) . O por.to dJe V'i cborii.a é a pe-
quena bacia in,i;ie rior fe0had'a -como um lago, •com fund!o de· 
7 a 8 metro·s de areia e vaza e que d•E;pois de melhorado toT-
n·a11-ise-á n;J.a1gnifico . . 

D ai bahia do E E,pirito S anto, a p1aga arenosa, de areias 
mo:nazi.tica.s, acha~oo ·dividida, em t~·es pa:rtes eg1rnes e ter-
minadas em outeiros : as pontas J ,ecú e da Fructa. 

Neste esp;aço, encontram-se os ro0hedos dlenominados Pa-
cote·s ; ª' foz doE1 riachos J er:ú e Una ; e, ao S . , antes de chegar 
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á ponta Perocão, o grupo das ilha:s Gw.Mapa1·y que formam, 
oOm a co.sta, um canal navegave1. 

Ao S. desta ponta, a costa que _volta: para W., formando 
a bahia de Guarapary, só apresenta algumas rochas áridas 
e escarpada:s. 

No mar, a 5 milha·s das ilhas GuaTapary, encontram-se a·s 
pequenas ilhas Raza (rochosa) e Escalvada (arenosa). 

Logo depois ha a bahia d'e 1\..nchieta ou Benevente., an-
cQradouro berm abrigado, com pequeno, porém regular po:rto·, 
formado ª'º N . pela ponta Benevente, profongada por recifes 
e, ao S., pela ilha Francisca. N ella éLesemboca o rio Bcne-
vente . 

Tres milhas ao S. deserribooa o rio Itapernirirn, em cuja 
en tTada ha a ilha, das Mo·s0as1 e a·s tres ' i1has "dos Ovos" . 

No parallelo do cabo• de Gurupary, numa ·distancia de 
20 a 25 mi:lha:s. para o inte1·ioT, corre parnllelam,ente á costa 
uma cadeia de montanhas co magulhas e pontas de arestas 
vivas mui nota.veis . Do pé dessas montanhas até o mm· é 
uma inhospida rngião li ttoranea. 

E m seguida', a costa arenosa, na direcção S. E., recebe 
nesta plag.a arenosa e humida os Tiachos Imbuhy e o Maroba, 
onde vae ter um dos sangradom·o.s da laguna M aroba, que por 
outros rios se communica cOIIll o Itab,a,]Ylh(J//üa (264 kms.). 

Ao N. do· Imbuhy, perto .da costa, ha a ilha das AndoTi-
nhas . O rio It'ab:aJ.pvan'a serve de limite entrn o Rio e Es-
pírito Santo; tem uma barra difficil de vencer e mui peri-
gosa para os ventos de N. E. 

120 . A costa ao S. desta barra forma um pequeno bojo 
a meia distancia da b3Jrra d10 Camapuau. D ahi em deante 
forma uma bahia a E.. até a AtafO'lla, extremo S. da, bana 
do Pa·Tahyba cfo Sul . 

E sta costa aTenosa tem vegetação e á 12 milhas da terra 
fundo de 8 a 9' metros. Nell a se encontram : a barra do 
Camapuan, a pequena ponta, de Manguinhos, a barra do Gua-
xi1D.diba, escoadomo do alagadiço cl_enorminado Brejo Grande, 
o saicw do Gargaú, pequena emeada de 3 milha·s de pTofun-
didade . 

O sacco de GaTgaú termina na embocadura do rio Para-
hyba do Sul, ·que se lança no mar por dua:s bocas, separadas 
pela ilha fluvial wo LimJ[J,, atraz da qual se formam tamberu 
algumas ilhas e baneo!'l arenosos . 

O ParnJ1yba do Snl fórma um de'lta composto de areia 
moYediça, extremamente fina, que os grandes vento& e os 
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mares gi·ossos deslocam continuamente. O canal principal ou 
o da Ataiona, é .obstruido, as vezes, por um golpe de ventõ , 
porém, para ser logo· depois restabeJecid:o peia. ·corrente flu-
vial . 

H·a, po·r ém, em geral, poiUca agua sobre a barra, o que 
perturba a grande navegação deste importante rio (1. 058 ki-
lometros). Asecção inferio1~ atravessa planícies pantanosas .e 
cheias de lagos e alagados . 

Do rio Parahyba ao cabo de 18. Thomé, a costa chamada 
Pmíta do ASlliú, é baixa e uniforme, visível a.p'enas a 7 ou 8 
milhas do l argo . E' formaida de p1anicies aJaga·das e lag1ma'8 
que se extendem até 15 leguas da coota;, O unico accidentc 
geographico ·que quebl'a a monotonia desse littoral é a barra 
do Ais'sú, estuario,_ sangradouro das '.lagunas costeiras, alaga-
do·s, que se ligam entre si por meio de canaes naturaies, sendo 
o mais impol'tante ·O l'ÍO• lacustre do Veiga. 

O cabo ~e S . Tlvorn/~ está .num.a oostai excessivamente 
baixa que ÍOTma uma curva accentuwda, que muda a direcção 
geral para 1'8 . W. A 3 milihas do mar, appa·rece sob a forma 
de uma longa fila de cachoupos e alfeques . Na sua proximi-
dade, quer para o N., quer para O· S . , ha uma l aguna com-
prida e estreita, parnllela á c01sta e d.eil.:la separada por uma 
flecha de pequena la.rgura. Esta é cortada em poucos lo-
gares, e o é para dar sabida a rios de planioies, verdadeiro·s 
sangradouros e canaes de communica.,Ção das lagoa,g interio-
r es . Entre esses rios, o mais no·tavel é o do Furu.do·, que com-
munica a grande lagoa Feia com a lagunai do cabo· de São 
Thomé. 

Em frente ao cabo de S. Thomé ha o baixo deste nome. 
[)o cabo ·de S . Th:om,é até a foz do· úo Macahé, o Jittoral 

toma .successivamente as denominações\ de pra:ia do Furado, do 
UbatUJba, Paulista e de Macah.é. E' u:iha comprida língua de 
a1·eia, de forma~ão recente, que separa o Atlantico das grandes 
lagoa.s do interip.r. 

E' uma d3r'S regiões mais interessantes do nosso paiz. 
Na época ·das chuvas todas estas planicies ficam inundada.s 
e ·se ei::tão obstn.rid·a:s os cortes nella existen,tes pivra dar vasi:o 
á:s aguas, é nec0ssario• abri-fos. Só na barra do Furado é que 
oo encontra coqueiraes. A aridez domina, é um trecho li tto-
1·anrn mhabita '7~1. 

Em fr.ante P,a foz d•1 Macahé R.c:ba-H, o pequeno g111po das 
ilhas de Sant' Anua. que se e-xbende :rior 4 kms . de N. E. 
para S.W . 
· O rio M'aaq.hé, antigam~nie 1imiite entre as capitaui{s de 
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Cabo Frio e Campos dos Goyatac&•zes, termina em foz aper-
tada pelos recifes e com perto de 65 ms. de largura, só pra-
ticavel para ba1,caçais . Perto da costa está a ilha: <l'os Papa-
gaíos. A 1 km. ao S. de Macahé ha a pequena b,ahri,a, ibe Im-
beJtiba,, onde se encontra <J. porto de egual nome, ancoradouro 
seguro quasi todo o auno . 

No para1lelo das ilhas de S . .Anua, priuc1p1am, no in-
terior, a;s primeir.as ondu)ações do terreno que limitam os 
pantanos; a;s duas ultimas lagoa·s, que terminam essa região, 
são a I.mbo1assi.1ca e a I1iry,, a ultima cortada pelo panllelo 
de 22°20' . 

Entre as ilhas de ,S . Anna;. ao N . , e o cabo de Buzios, 
ao S., a .c;osta forma uma cm·va para o occidente e o oceano 
um golpho, :sendo o littoral acompanhado por tenas altas e 
co11ina ', vizinhos ao mar. excepto perto da emb01cadura do 
Una. 

·O mar, é pouco profundo neste golpho·. A praia é for-
ma.dia d~ sll'ccessiva·s plagas, baixas e areno1sas . A primeira é 
a das P edrinhas, que · possue um rMiíe COTI!-_ arrebentações e 
que só descobre na baixa-ma.r; a segunda, separada da pri-
meira pela .,pon1:1a · arenosa; e mui b'aixa d·o1s Peccados Mortaes, 
é a do Iriry, protegida por uma serie de rochas destacadas. 
Logo -depois, vem a foz do riaicho das Ostras, de pequeno 
curso, cuja embo·cadura é uma1 pop.ta .sailiente, que com tres 
pequenas ilhas fórma um p orbo a'brigado para navios de 3 
a 4ms. ele caiado. 

::Oo rio das Ostrias á ponta dos Buzios a costa fórma uma 
bahia, d:e 22 kms. de b1oca e 9 d'e largura, cuja ,pa1·te septen-
t rional chama-se Bahía Formo&a e a outra B1ahía de S. Anna. 
Ne1Ja se J·anga o 1iio S. João (perto de 110 kms. ), cam nu-
merosos affluentes navegaveis; .sua barra é uma das melhores 
deste littora-1 e bem reguiJ.ar é o porto intemo . Egualmente 
se lançam Tielle, OIS riachos Una e Trapiche, o primeiro col1-

lector de um alagadiço do interior. 
A . partir deste ultimo 11.aeho, a costa volta para E. e 

transforma-se, pois passa a ser formada de pequena& colli'-
nas, apresentando pontas não continua:s e ·deixando entre si 
pequenas .abras arenosas, bem defondida.s eontra os vento.s e 
o mar pela propT~a poai((ão e por pequenas ilhas, situadas 
perto da terra. A melhor ·destas obras, a mais profunda e 
maior, é a ultima : a bahia dos Buzios, entre a pequena ponta 
de S. iCruz e o cabo dos Buzi.os, pTomontorio dos rochas es-
carpad·as pa1'a o N. 
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Neste ancor.adouro .ha diversas ilha3 e TOchedos, salientan-
do-se a R'{J,za e a F'ieia. 
. Do c·a·bo Buzio1s á BM·ra Ntova <]e Oabo Frio, a direeção 
geraJ é S. S. W . ; é um continuado de bahia1s. d.e areia e de 
grandes pontas de Tocfüas escarpadas com profundid·ades de 
20 a 30 metros, com ancoradouros -defiendidios po.r uma ca-
dei'a de ilhas, parallela á eosta por uma dista'J1Ci 'L 0e !) a 6 
milhas. Ahi ha uma Yo0ha perigosa: é o l'ecif.o de Cara-
vellas. 

Ü promontorio do" Buzios e as pontas Orimino a, Gross:L 
e Geriba· formam uma muralha d·e Tochas a pique de uma 
altura de 8 a 100 me'troB e visíveis a 20 milhas. Em face 
ao cabo de Buzios ha a ilha cham.ada "AncoTa" a, pmxima, 
dous ilhotes : as Grava.tas. 

Na bahia formada entre as i)Ontas Criminosa e Grossa, 
ha a üha do Boi e, entre a Grossa e Geriba, ha ª' pTaia de 
Ferradura, -que rodeia uma calheta com essa forma . 

Entre 1 a pqnta Geriba e a Emerina·, mais ao S., ha umit 
bella bahia de 4 kms. de compriment.o, sobre outros tantos 
de largura. Em seguida, ha uma grand.e reintrancia, a Praia 
Perdida, que tepnina ,na ponta do _Pen:o. As ilhas que existem 
em frente a esta co"rta são toda1s TOchosas e formam um grupo, 
que tem o nome da maior: Papagaios. 

Atrftz da µltimn ponta To0hosa da costa, ·se encontra o 
massiço de Gabo F1·io, seprurada do continente pela Barra 
N·oYa, que é uma abertura, graças .a qual o mar se communica 
eom a grande lagoa .de Ar1Gruam:a . Nella ha 3 e meio a 4: ms. 
d!lp;uá. \ 

A S. E. do massiço de Oa,bo ' Frio, a uma ilha cuja 
ponba S. é o Gabo F1-i°'o . Entre o rii.assiço e a ilha, ha um 
porto bem abrigado, onde os naviOls anco:r_am em um fundo 
de 20 metros. Nas proximid!aides dessa iliha ha a ilha dos 
P•o1,cos e a dos Franceze.s . 

DO CABO FRIO A' BARRA DO ARARIANGUA' 

121.---'0 setimo trecho do littoral brãsileiro se ex-
tende do CABO FRIO ( 22º 52' 40" s.) á BARRA DO RIO 
ARARANGUA'. 

Neste longo trec.ib.o do littoral, a costa, desde o 
cabo Frio até a barra de Guaratiba segue a direcção 
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geral <le W ., donde forma uma grande reinbr.ancia, pro-
tegida pela restinga de M.arambaia e pela ilha Grande, 
para N. W . Depois, toma a direcção de S. W. até São 
Sebastião . Da:hi, .descrev·endo ·rij grande reintrancia 
para W., chamada .golpho de S. Catharina, cO'rre, ten-
do dlver·sas ilhas, donde até o cabo de S . Martha, pro-
segue na direcção S. fazendo um.a peq·uena curva para 
W., até a barra do Araranguá. 

Todo este trecho do littoral possúe magnificas 
bahias, das melhores do globo . Dando ancoradouTo se-
guro, essas baihias são ainda bellezas naturaes : Rio, 
Santos, Paranaguá, S . Francisco. . . E entre as ilhas 
importantes salientam·'se Grande, S . Sebastião, Silo 
Francisco e Santa Cathai·ina. 

Numerosas lagunrus se extendem quasi ligadas 
umas ás outras, do cabo Frio á bahia do Rio de J anei-
ro e a lgumas dellas, como a de Aira.imama., tem agua 
mui salgada e permittem a formação de salinas. O Dr. 
Daniel Henninger, illustre professor da Escola Poly-
technica, analysando a .agua dessa lagoa achou para -re-
síduo á evapo1'ação, secco a 100º, por litro 66,89 gram-
mas e para c'hlülro dos 'Chloretos contidos tambem em 
um litro 34,65 grammas, o que equivale á uma concen-
tração •quasi dupla <la .agua do Atlantico nessas ·para-
gens. Esse phenomeno é explicado pela evaporação ex-
pontanea da agua q'lle supera á ·quantidade da .agua 
doce, que lhe é fornec:Lda pel:a 1chuva. e pelos rios que 
nella desagúam. 

Accidente notavel dessa r·egião .costeira vem a ser 
a sua concordancia ·com a serra do Mar, que lhe serve 
de muralha . Pontos h.a em 1que a grande cordilheira é 
batida pelas i)roprias a;guas atlanticas . 

.Outro accklente notavel é a existencia de praias 
c:ontiguas que se apresentam so1b dois aspectos diffe-
rentes, de sorte que "constituem duas categorias distin-
das . São a:s p•raias ·ma;nsas, cujas areias são duras, fi-
nas e sem desca:himentos; e as pra·ias grossas ou 'hra-
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vas, cujas areias são molles, frouxas e fortemente in-
clinadas para o mar . 

As primefra.s, excellentes para banhos, offcrecem 
bons a.brigos para canôas, especialm0nte nos extremos, 
onde, em geiral, formam nma · errseada segura. Estas 
praias são mui povoa<l'a1s por pescadores que, de manhr 
e de tarde, vem alegres pE>scar a rede 1que lhes deve 
trazer a alimentação quotidiana . A costa, batidas por 
essas praias, são genuirnas costas de condenscição. 

A.· praias brcwas, ao contrario, são sem segurança 
vara as canôas que a e11as não podem aportar. Deser-
tas, offerecem um a·specto desolador; açoitadas conti-
nuamente pelo mar, produzindo, as vezes, fortes estam-
pidos, determinam costas de !dispersão. 

122. - Ao longo da costa do BTasil Meridional 
encontra-Se rn;na formação muito interessante, sobre a 
qual vem a Pf llO expendermos algumas 'Con·siderações. 

Referimo-nos ás ostreiras, casqueiros ou samba-
quis, que são montículos formados de "C:Onohas mari-
nhas. Uns, só tem conchas de ostras; outros, de berbi-
gões, amejoas e outros bibalves; e, alguns, de "Camadas 
alternantes de ostras e berbigões. 

O notave1 pinto1· Sr. Benedicto Calixto, observa-
dor insigne do littoral santista, salienta que os 
sa:mbaiquis estão em brejos ·ou ;yarzeas, onde formam 
collinas e outeiros, preferidos pelos caç;:i.dores para se 
a11Tancharem e, d urante .a noite, se abrig~.r·em das en-
xurTadas e inundações (1). 
. 'São oeobefto's de matt.a espessa ; a hi, medram e 

crescem as m;üoreis figueiras e outras arvores frondo-
sas que mer.gulham suas raízes atravéz das camadas 
calcareas até grande profundidade. Quando a tempes-
tade desenraiza e faz tombar 1uma dessa.is arvores, dá-se 

( 1) Vide R-ev~sfu do Museu Pai<Usta, vol. VI ( 1904), onde ha dois 
magnifcos artigos sobre os saombaquis, um do Dr. H . von Ihering e ou-
t1'0 do .sr. J3:nedlcto Calixto. Ver tambem a valiosa memoria do Dr. Ri· 
carão K rone no voL da .«Commissão Geographica e Geologia do Est. de 
S. Paulo», rcfernnfe á 'Ribeira de lg~e. 
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o deslocamento de algumms camadas do sambaqui e 
formam-se sukos que, em via de regra, constituem o 
que denuncia a sua existenci!a. 

1Quando morre uma dessas arvores, wpodrecem o 
tronco e as raize's, deixando um vazio, similhrante a fo-
jos e a ga:leriws, que é aproveitado por ·certos roedores 
( cotia, paca), pelo gambá e reptis diversos que delle 
fawm tócas. 

Na embocadura do Amazonas e em O'lltros logares 
do norte do Brasil, h:a tambem ostrefa.·os compostos de 
conchas: são os sernambis, que se distinguem dos sam-
baquiis, porque são constiJtuidos por conchas fluviaes. 

Frei Gaspar da Mad1re de Dew·, que viveu no se-
culo XV.III, attribuiu aos sambaquis uma origem hu-
mana. A' elle, portanto, perte1me a prioridade de ima-
ginar ar-cumulações artificiaes de conchas de ostras e 
outros mariscos, o que muito mais tarde foi denomina-
do kjoekkemoeddJi;ngs pelo srubio dinamarquez Steeu-
strup. 

·Só em 1871 e em 1875, o engenheirro Carlos Rath, 
iniciado·r da archeologia em S. Paulo, estudando-os, 
consid.erou ·que, pelo menos, os maiores são de ·constru-
cção natural, aproveitada paTa ti1,11iul-i pelos indigenas. 

Houve, então, divergencia ·entre os scientisitas e 
observadores q_ue delle se occuparam, tendo sido a theo-
ria do Dr . Rath aceita, em suas ideias -capirtaes, pelo 
Dr. von Ihering e por Benedicto -Calixto, emquanto 
que os Srs. A. Loefgren e R. Krone attivera.m...:se á opi-
nião tr:xdicional desde Fr. Gaspar. · 

O Dr. von Ihering considera no Brasil Meridional 
dois grupos differentes de sambaquis, um dos. quaes 
reprresen:ta residuos de comida dos indígenas e o outro 
deposito·s naituraes do mar. Ao pri:meiro grupo, que de-
nomina pseudo-sa11ibaquis, ;pertencem os comoros dos 
arredores da cidade do Rio Grande do .Sul, que sã:o <:a-
madas pouco espessas de terra escura, entremeiada 
com ·numerosas conchas, espinhas e otolithos de peixe, 
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ossos <le animaes de caça, pedaços de carvão, cacos de 
panella e outros artefactos. 

Ao segundo g·rupo, perten~em os grandes samba-
qiuis de S. Paulo, Paraná e S . Oatharina . Tem aspe· 
cto totalmente differente; são a~cumulações de ostras 
( ostrea parasitica G11i.) e de berbigão ( Oryptogrmmmo.. 
brcisili ana Gm.) e outros bibalvo.s. São naturaes. 

Para aceitar, diz o Dr . Ihering, rque estes bancos 
de conchas fossem amontoados pelos indios, seria ne-
cessario admittir que os mesmos tivessem vivido por 
decennios exdusivamenrte de berbigão e por muitos ou-
tros decennios exclusivamente de ostras: não é possivel 
aceitar tal hypothese, pois vae em desaccordo com tudo 
que vemos hoje. Em Itanbaem, ha uma população que 
ainda se alimenta ·quasi unicamente de ostras e ma-
riscos, ma~ as conchas atiradas ás praias se decompõem 
em menos de doUIS annos. Depositas collossaes e bem 
conservados, ó se formam em condições especiaes e 
isto particularme·nte debaixo dagua. 

Outros argumentos ih.a em pról do sambaqui .ser 
uma con.stJrucção natural, isto é, ser apenas bancos "de 
ostras, depositados em agua baixa do mar. Entre esses 
argumentos, basta dtar O•S achados de ossos de baleia 
em terrenos até onde aictualmente não :podem chegar 
grandes cefac·eos e' a occurrencia tle bancos naturaes de 
ostras em affluentes do rio Guahf ba. 

Egualme~te, a .situação dos s~baquis (2) prova 
que a região que estudamos soffreu no pleistoceno uma 
transgressão do mar, como rque elevando o nivel de 30 
a 50 metros, em ·consequencia de um abaixamento tem-
porario do nivel do littoral continental. Com uma ele-
vação subsequente da ·costa, os montes ·de 1concbrus, f01·-
maclos no fundo do mar, aittingiram a sua posição 
nctual. 

( 2) Vid e a carta inserta n as •publicações da <e Commissão Gc()\g"ra -
Jlhica e Geolog ica do E s ta do de S. P a u'o», dir i•gi<ia <pelo dlstincto g eo-
g rapho E ngenheiro J oão Pe~ r.o Cardceo. 
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iO Sr. Beneclicto Oalixto, comparando a antiga 
topographia da bahia ide Santos na época do descobri-
mento com a actual, evidencia que muitos sambaquis 
11ão podiam ter sido· construidos pelos indios das época.-
prehistoricas, pois o rm'ar cobria fae:s localidades . 

São, em todo o ca. o, uma notavel construcção, di-
gna de ser .mencionada pela sua importancia archeolo-
gica ou physiographica e por demonstra1· materialmente 
a. existencia de grandes reintranciais ou bahias que tem 
sido pouco a pouco ·entupidas por sedimentos, ao IJiles-
mo tempo g·ue a costa soffria uma elevação positiva. 

123. Do Cllb.o Frio, a costa corre para W. durante 63 
milhas e é uma plaga de areia a pique, margeada de lagunas. 
At1'az das lagunas, apparecem altas montanhas, que são os 
contrafortes da serra dos Orgãos. 

A NW. do cabo, ha as duas pequenas ilhas do Francezes, 
ina·bordaveis. 

Em seguida, do cabo Frio a Ponta Negra, a costa toma 
o nome de pra,ia dei Mh.ssa.mbah(])., sem recifes. Esta praia é 
arenosa, e 36par·a do mar as· grandes lagôa:s de Ara.mama, Sa-
quarema e J acomé. E' uma estreita língua de terra, onde ha 
pequenos lagos sem importancia (Pernambuco, Vermelha, etc.) . 

1A lagôa de Araru·ama recebe aguas continentaes por al-
guns riachos, sendo um delles o Iguaba que collecta as aguas 
d-0s banhados de S. Vicente de Paula. A lagôa de Saquarema 
recebe o riacho J undiá. 

A ponta Negra é dominada por um outeiro que é a extre-
midade da ·.serra do Matto-Grosso. Della á de Italipú, a costa 
que, a principio, é a língua de terra que separa ias lagôas de 
Gururupinú e de Maricá, v;ae tornando,se alta, á medida que 
se approxima da magnifica BAHIA DE GUANABARA ou RIO DE 
.JANEIRO. Ha então alta.s escarpas de granito liso que se elevam 
verticalmente por centenas 1 de meitros e cujo sopé é batido pelo 
mar. Ahi existe a pequena enseada de Itaipú. 

Na costa, encontra-se o pequeno grupo de Maricá, que 
consta de duas pequenas ilha-s rochosas; a costada á ponta de 
ILaipú, está a ilha Menina e, em frente, a.s ilhas da Mãe (94 
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ki.lometros ele altU1'a) e Pae· (99 metros'), graniticas e esc.ar-
padas. :Mais ao S. e a W., existem a ilh'a, Raza (95 metros de 
altum), com 800 metros ele comprido a Red·onda, de forma 
conica, com 247 metros de altma e 500 a 600 de diametro, 
na base e perto c1a qual ha o ilho,te da Redonda (21 metros 
de altur.a) ; o g?'Upo' da illua Cio11vprià(l (Palmas, Kagado ou 
Oagarra, Comprida e mais tres ilhotes) ; .a ilha do Meio, a 
SW. da qual estão as pequenas ilhas d~ Tijucaa (A.lfavaca, 
Pontada, etc.). 

1Não mui longe da ponta de Itaipú, acha-se o "falso Pão 
de À:3sucaT" ( 400 metros) que fica entre dua.s lagôas . 

Depois desta ponta, que pode-se considerar a extremidade 
E. da bahia, a costa faz uma reintrancia até o promantorio 
de Imbuhy, enco3tado ao qual estão< a ilha dn P.á·o Torto · 
a ponta do· Imbuhy: a costa .tem o nome de Itaiplú e depois 
de Pertininga. A.traz deste ponto, está a lagôa de Pertininga. 
Em seguida, ha ·a pequena enseada de Imbuhy, que termina 
na ponta de Fóra, e, depois, a enseada., egualmente pequena, 
d:e ÍÓ'ra, que termina na ponta de Santa Cruz em frente á 
ponta de S. f oão. E stims duas ultimas pontas formam a en-
trada da baua da bahia de Guanabara. Entre ellas, está o 
i lhéo oo Lage, 

123 bis. A. magnifica blahm de. Guanabara ou do Rio d!!. 
Janeiro é uma das mais vastas do globo; tem numerosas ilhas 
( 32 kms. quaqra:dos ) ; o mar cobre uma superficie de 400 kro-s. 
quadrs., dos quaes um terço tem p•rofundidade ·.sufficiente para 
os maiores navios. De N. a S. a bahia é ~extensa de perto de 
30 kms. e de E\ . a W. a N. E . de 28\kms . 

E' ao mesmo tempo um golphd e um~ laguna, pois pela 
sua extremid,a<le septentrional, isto \ é, pela parte da bahia 
chamada a e·nsea;da da Pieda·de e além da ilha de Paquetá 
prende-se ás lagoas costeiras. 

A. sua entrada assemelha-se· a um estreito; é uma passa-
gem de 1. 500i ms. de largo com 300 ms. de fundo, entre ro-
chas graniticas que se approximam. 

Em tornq da bahia, ha altas montanhas, cobertas de matta 
ou ·de grande1;) aTvores. 

O panor;:tma' ·de suas margens é simplesmente maravi-
lhoso; cortada por pequenas enseadas, semeadas de ilhas, re-
cebendo numerosos rios, tendo perto vastas planícies seccas, 
outras alagadas, a bahia do Rio de Janeiro cons.titue por si 
só um microcpsmo. 

O poeta, o pintor, o natUl'a1ista, o industrial, o scientista 
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encontram tudo ·quanto é neoossario para poder expandir o 
seu genio. 

Na margem oriental, depois do promontorio do Pico de 
Santa Cruz, vem o sacco de J urujuba, a praia de Icarahy a 
ponta de Boa Viagem, a peninsula de NiJteroi, que termina 
no morro da Armaição, em frente da qU"al estão as ilhas de 
Mocanguê, Conceição, Vianna, Velha, a pequena enseada das 
Neves, o porto Velho, o de S. Gonç.a.lo, o archipelado da ilha 
do Engenho (ilhas Adjudante-, Ananaz, Flores, Engenho Ta'-
v:ares, etc.). Em seguida, vem a foz do Imbuacú, confro~te a 
um grupo de ilhas (Comprida, Redonda, Jurubaybas, Braço 
Forte); a praia e a ilha de Itaoca. 

Ao Norte, vem a enseada da Piedade, que principia na 
pequena ponta de Itaoca e acaba na ponta Matafome; a mar-
gem é pantanosa e cheia de mangues, recebe os rios Guaxi-
dinba, o Macacú que desagua em duas boccas (o Macacú e o 
Guarahy), o Guapy, os dois Magés, o ITiry, os dois Suruhy~, 
que tem em frente de suas embocadmas a ilha Guayana. No 
fondo da enseada, estão a ponta da Piedade e os ilhéos 
Oaiaybas. 

N.a parte N. W., encontra-se a grande enseada da EE-
trella, cujas margens são alagadas e cobertas de mangue; essa 
enseada é formada pelo grande archipelago Gowrna'll:or-P.a-
quietá, que corre na direcção de S. W. para N. E. ~a en-
seada, encontram-se o porto de Mauá, o outeiro de N. S. da 
Guia, o rio Inhomerim com duas boccas, o Igu.açú, o Sara-
puhy, muitos outros Tiachos, a ponta da Engenhoca, a foz do 
Merity, com U'ma ilha e onde termina a enseada. 

O aTchipelago Governador-Paquetá é formado pela gran-
de ilha cfo Governador~ pelas ilha·s a esta adjacentes (Sara-
vatá, Boqueirão, Rijo, Tipity, d' Agua, Secca, etc .) , pelas 
Nhanquetá, Virnponga, Paquetá e adjacentes a esta (.Panoa-
rahyba, Br.ocoió, Tapuamas). 

N·a margem S. E . vem o Tio Irajá com a Gamboa do 
Viegas; os portos de Mariana e do Engenho; o grupo do 
Bom Jardim (Fundão, Cabras, Catalão, Bom Jardim! Sapu-
caia, Pinheiro) ; o Sacco de Inhaúma onde fonece o no deste 
nome · a po:nta e a praia d'O Oajú; as ilhas do Ferreiro, de 
Santa' Barbara e das Enxadas, a ponta de S. Bento, as ilhas 
das Ooibras e Fisoal, ª' ponta do Arsenal de Guerra, a en-
seada da Lapa. o promontorio d~ Gloria, a praia do Fhmene;o, 
o promontorio do mono da Viuva, a esplendida bahia de Bo-
tafogo e finalmente o promontorio de São João. 
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124. De S. João, a coata mantém a direcção geral de 
S. W. até o ;pontal de Igrejinha de Copacabana e forma a. 
enseada do Theodosio,, a ponta do Pão de Assucar, a enseada 
da pDaia Vermelha, a ponte do Leme (em cuja h ente estão 
a ilha e o ilhote de Oontuduba), a praia de- Oopacabana. 

Em seguida, a costa dirige-.se para W., formando a praÁa 
do Arpo.ador, que vae até o cabo dos Dois Irmãos ; nella des-
emboca o sangradouro da lagôa Rodrigo de Freit.as, a qual 
recebe o Tio Macacoa. Seguem;se: a P110JÍ,a da, G1avea, formando 
uma reintrancia par·a S. W. e terminando no promontorio do 
morro da barra da Gavea, cuja. extremidade é a ponta do 
Marisco. Este promontorio é, de facto, a extremidade W . da 
entnada da ba:hia do Rio de- J aneiTo; em frente, está a ilha 
do Meio e o grupo das Tijucas. 

Entre a ponta do Mari.sco e o promontorio de Guaratiba., 
está a enseada deste nome, cuja pMia -é de areia e que se 
acha dividida pela ponta Sernambetiba em ·dois trechos des-
eguaes e differentes: o primeiro é uma verdadeira reatinga 
que principia ho ca-n.al de Oaixas, sangradouro da comprida 
lagôa de Oamorim. 

A lagôCA if,e Oiarmo'l1im é tortuosa, cheia de peninsulas e 
ilhas, de gamboas e saccos e recebe por numei·osos riachos 
('Üamorim, Ca0ambó, Pavuna, Oaeir.a, Porta d"Agua, etc . )~ 
as àgua3 entre o ma.ssiço da Tijuca e os contrafortes da serra 
do Bangú. Entre as innumeras ilhas ·d,a lagôa de Camorim, 
ta.mbem chamada de Ji{J,O.arépaguá, notam-se a Pombeba e a 
do Ribeiro. ' 

Ent1;e a lagôa de Oamorim e o mar, nestia praia de areia, 
está a lagôa, ou antes, o alagado de MaTapendy, sem sangra-
douro e sem receber riachos. E' uma baci•a que collecta as en-
xurradas dos campoa de Sernambetiba. 

O segundo trecho tem duas saliend•as e é acompanhado 
pela serra do Caité e seus contrafortes; h:a nelle, 'ªS ilhas d!as 
Pacas e a das Palmaa. 

Em seguida, vem a Ré.stinga de. M{J/ramibtftÍ.lJ;, lal'ga flecha 
ou lingua de areia,, lal'ga. de 200 metros a 2 1j2 milhas, tendo 
22 milhas de E . a W . e aJtur,a de 6 -a 12 metros acima do 
nivel do mar. Principia a E., na barra de Guaratiba e ter-
mi·na numa pequena montanha, coberta ·de ·arvores, o mol"rO 
de :1forambaift ( 630 metros). A restinga acha-:se coberta de 
plantas rasteiras, de ·;;;arças e de mangues; é a pique do lado 
do S., onde o mar arrebenta com violencia, emquanto· que é 
do lado N . chata e abundam.te em conchas. 

Na barr~ de Guantiba, vem ter o oo.nal oriental da ba-
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hia de Sepetiba e as embooaduras de aJguns riachos costeiros 
(Campo de S. João, Itapuca, Joãlo Correia) . 

O canal da bahia ·de S'epetiba ou canal da barra de Gua-
r.atiba é .tortuo.so, c.om ilhas numerosas e baixas (Frazão, 
Cuatirim, Guachas, Barxa Mansa, Barreiras, Bom Jardim, 
Gambôa e Garças) e nellas· vae desaguar em duas bocas o l'ÍO 
do Portinho, formando a ilha do Capão. 

A bahia de Sepetiba, abrigada pel'a xestinga de MaTam-
baia, extende-se de E. para W. por 20 milhas, com largura 
média ·de 6 milhas, de N. 'ª S. Limita-se pela ponta de Gua-
ratiba, a E. e a W., pelo sacco de Mangaxatiba. I-Ia neUas 
muita-s ilhas e bancos, entre a·a quaes a de ItaC'IJ.yrU\Ssá, que 
forma com o continente, ·a enseada do mesmo nome; e a de 
J.aq'lhan,an. Ahi desembocam: o rilo Gw,aooú e o Í\áagiwhy, que 
se intercommunicam. N,a ent.rac1a da angra de ::M:angaratiba, 
separando-a da bahia da Sepetiba, est.á a ilha de Guahyha. 

A amgm de Mi()lfl,giM"ll.tiba, com 4 'ª 4 1\2 metros de pro-
fundidade, po,ssue um longo banco e um recife á flo1· da agua. 

Em seguida, encontra-ise a ilh.a Gw1andJe, com ·um littoTal 
mui Tecortado e cortadia de E. a W. por uma cadeia de mon-
tanhas (cujo ponto culminante tem mai3 de 1. 000 metros), 
cohe1ia de arvores e de matto, miudo. Sua ponta E. é a dos 
O~fo·lh;anos; a W. a Vermelhia; ao iS., a do Drw.;go; e a E. as 
das Palmf11S e J org'e Gtt,ego . A NE. tem as bahias de Palmas, 
Abrahão e •Estrella, que offerecem pro.fundidade 'aos maiores 
navios, poi3 tem 11 a 13 metros, em vaza molle. 

Ao N. da ilha Grande, ha diversas ilhas e Tecifes·, bancos 
de rocha e um banco de areias com conchas (o banco Olga). 
A N. W., na costa, ha o ancoraidouro bem abrigado do Sitio 
Fo;i·te e' a bahia dos Dois Rios. 

A ilha Grande forma com o continente a esplendida bahia 
da ilha Grande, com uma pro.fundic1ade média de 18 metros; 
sua·3 costas, mui denteadas, offerecem numerosas bahias e an-
gl'as (Ariró, Mambucaba, Jundiá, Paraty, etc.) e muitos 
riachos. 

Seu littoral é de mui perto acompanh11 do de altas monta-
nhas, so bresahindo o mor1'0 ~o· Frade ( 1 . 640 metro,s), que 
termina em "pão de assucar". 

A entrada <la bahia é entre 'ª ponta do Drago (na ilha 
Grande) e a de J .oatinga (no· continente). Além desta, ao N . 
da ilha Grande, ha uma outra entrada, que é o oanal entre 
a ilha Grande e o continente. 

No littoral da bahia da ilha Grande encontram-se ·a an-
gra de Jla,cue'{:'anga, com 15 met:ros de profundidade na entra-
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da, de tão triste memoria pelo desastre do "Aquidaban" ; a 
angro dias R eiJs, a NE. da ilha Gipoia, que dá uma ancoragem 
de 11 a 12 metros de fundo, entre a ponta da Cidade e a ifüa 
Francisca ; a angra da Ribeira, que tem sua·s costas de rochas, 
todas chanfradas em pequenas angras de abrazão, taes são, a 
de J eruminim e Ariró; a bahia de Plt.iratW, com profundidade 
de 5 metros e separada por uma peninsula, do saeco dos Meros, 
chanfradura entre todas irregular; o sacco de Momwm,guá, de 
4 milhas de comprido sobre 314 de largura, separado por uma 
pequena ponta do sacco dos Meros, e a enseada de -Pa.vuna. 

A E . do sacco de Meros, está um promontorio, e o con-
juncto do promontorio com os .saccos de Meros e Mamanguá, 
a ensea.da de Pavuna até a ponta do Cairussú, fazem lem-
brar o P eloponeso . 

.A:3 angras e saccos dessa regiãú tem toc1as na entra<la 
profundidade superiúr á interna, que vae gradualmente dimi-
nuindo. 

Da ponta .J oat inga á ilha de 8- Sebastião, a costa, concor-
dante -com a serra do Mar, enormemente rendada, inçada de 
pequenas iJhotas e ilhéos, forma uma reintrancia para S. W. 
Nas diversas chanfraduras, desembocam riachos, de pequeno 
curso, que correm com agua limpida da serra. 

. A poma J o.abinga. é alta, a pique, tendo o mar vizinho 
20 metros de fundo. Em ooguida, vem ·a ponta do OairuJSW,, 
distante da qual 3 milhas, eleva-se o monte Cairussú ( 1. 090 
metros). Desta ponta, aberta para o S., e rguem-se a enseada 
do Cepillo, terminada na ponta do Ilhote , e a da Trindade, 
terminada na ponta de egual nome. 

Encontram-se, em seguida: a ponta de Oambury, extre-
midade da pequena bahia deste nome; a ponta da Cruz, em 
frente á qual estão as iLhm~ Comprida e das Couves. Desta 
ilha á dos Porcos tem a direcção N. 8- . .. , formando um 
golphão, onde encontramos a bahia de Pidinguaha, com 6 a 8 
metros de fundo logo depois, separada pela ponta <lo Almada 
e ilha dos Porcos pequenos; e a de Baturrl,irim, tendú defronte 
diversas ilhas e ilhotas (Promirim, Rapad·a, etc.). 

Em seguida, vem a bahia de Ubatuila, cuja extremidade 
S. é a ponta Grossa, aberta para E. e assim exposta aos va-
galhões dú largo, com 6 metros da a:gua. Nella -desaguam <> 
Indaiá, o Ubatuba, o Tavares ou Lagôa e o Acarahú. 

Abertas tambem para E. são o sacco das Andorinhas e 
a praia da3 Toninhas, para o S. eh qual forma o littoral um 
estreito promontorio que termina na ponta do Espia e é se-
parado pelo Boqueirão da i.lha dos Púrcos, que mede duas 
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milhas e meia so1bre uma e mei·a. Ao N. dessa ilha, ha a 
bahia das Palmas com bom ancoradouro; proximas, existem 
as ilha·a da;s Cabras, Palmas e o ilhote do Sul. Entre a ilha 
dos Po;rcos e a ilha <la Victoria, ao S., a costa forma um 
golpho. 

A' ponta do Espia é a extremidade da bahia do F lamen-
go que recebe numerosos riachos e tem fundo em vaza moUe 
de 30 metros, sendo separada por um promontorio da bahia 
da Fortaleza, a qual por um outro promontorio está sepa-
rada da bahia do· Mar Virado, que tem em frente a ilha deste 
nome. 

A costa continúa na meama direcção geral, encontrando 
a ilha de Tamanduá; a enseada de Tabatinga; a de Mocoóca; 
a foz do Massaguassú; a enseada de Caraguataituba, que re-
cebe o riacho Y piranga e os rios Guaxanduva, 1Santo .Antonio 
e Lagôa; a enseada de J uqueryquerê, que volta<la para E. 
termina na ponta A1rp.o,aJr, extremidade N . do canal de S. Se-
bastião que separa do continente a ilha dest e nome e cuja di-
:recção é ·de N. 1S. e, depois SSW. 

125~ A ilh,,a de S. Seba&tiã'O', uma da·s maiores do Brasil, 
é um rectangulo irregular, cujo latdo :i;naior é no rumo de NE. 
para SW., para1lelo ao littoral e com cerca de 28 kilometros; 
tem, ao S., uma pequena peninsula, a do Boi, que termina 
na ponta desse nome. Sua área é 3·36· kilometros quadrados. 
E' montuosa, tendo dois massiços e diveT.sas ramificações; o 
pico mais elevado é o de S. Sebastião (1. 369 metros). Ha 
nella diversos riachos encachoeirados e pequenos corregos que 
correm nas praias. Ne!lla ha tambem varias reintrancias, for-
mando, entre outras, o sacco ou hahia dos Caste.Ihanos ou .do 
SombTio, refugio ·aegu1'0 qualquer que ·seja o vento. Além da 
ponta do Boi tem, no lado· oriental, as da Chave e Pirassu-
nunga; e no lado occidental, a de ·sepeti'ba. 

O canal de S. Sebastião ou de T1oque-toque tem largura 
de 1 . 800 a 7 . 200 metros. 

A E . da i lha de S. Sebastião estão as 'dos Buzios (7 kile>-
metros quadrados; 426 metros de altura) com o ilhote .SíU! 
mítica; e ·a da Victoria (2 kilometros quadrados) com o ilhote 
da·a Cabras. 

Da ponta do Apia.rá, a costa na direcção geTal de E. W., 
forma uma reintrancia para o N . até a i1ha de S. Lourenço. 
E' pantanosa, receben·do rios que nascendo na serra do Mar 
eahem na planície alagad·a formando voltas, s'OJcados. e •apre-
sentando o aspecto de rios meandricos. Ha ahi muitas pontas 
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e pequenas em;eadas ou · praias. (rCambury:, B.alêa, Sahy,. J u-
qui·hy, Una, Boracéa, Guarat11ba, Itaguaré, .S. Lourenço e Ber-
tioga). As ribeiras ou riachos principaes .são·: Grande, Oam,-
bury, Sahy, Juquiry, Una, Oubatão, Guaratuba (largo ntl: 
foz, tomada p~los mangues) e o Itaguaré que recebe rua em-
bocadura o Perequê mirim, formando. barra arenosa. NeS<t.a 
reintrancia da costa, existem diversas ilhas, notando-se: em 
frente á costa .do Azjará, T.oqw,e:,.IT'OqW,e, coberta de mattos e 
cujo comprimento é .de 147 metro.s; a do Gato, em frente á 
praia da Balêa; as das A:imais e das Oi(Í(IJJ/j,es, em frente á ponta 
Una '; e, em frente á praia de S. Lourenço, a ·do monte PG.'3-
cha.,al;. Mais ou menos ao meio da _enseada, temos a ilha: Morv-
tiio dei Trig.o e, mais ao sul, a ilhJ.ai dJ.ds Alop,fo1azd. 

E' um rochedo com 2. 500 metr.os de comprido e uma 
largura média de 500 a 600, com a •altitude maxima de 266 
metros ; extende-se para o N. numa peninsulJ.a ·de 600 metros 
de comprido., a qual com a ponta E. da ilha, forma o S"a.CCO 
do Fwruifl,. A fórma caracteristica, d-os picos d01s Alcatrazei.:i é 
co.~ica, com1 a p9nta :arredondaida. A ilha é de difficil accesso 
so, sendo .íngreme para o laido do S .. , principalmente entre os 
dois picos maior<3S, onde a costa é um paredão '9.uasi a prumo, 
com uma· centena de metros. Tem vegetação escaes·a sobre ·as 
pedras e a'lgumas arvores grandes nas baixas. Está cercaiwa 
de 'lages e .pequenas ilhotas. 

A serra não vae sempre paraUela á linha do littoral; ol'a 
appro-:iima-<se, 011a afa.:ita-.se, variando a la1»gura do trecho 'Et-
toraneo, cheg.ando mesmo em dois lo.gares a estar afastada 
12 kilometros. Ahi as varzeas estão 'sujeitas a inundiações nas 
marés altai3, durante a qual ois rios .se confundem e se com-· 
municam .por canaes. As praias não '~ão favora,veis á forma-
ção das banas. \ · 

Phenomeno curioso é o que se dá nalgumas praias e r\3-
trata, a o vivo, a luta entre a agua doce ~ a agua ·salgada. Na 
praia da 1J Ul'éa, muito alta e bravia, ha uma barrinha quasi 
semprn fechad·&, formando extrema lagôa, cuj.o nivel chega a 
ser 3 a 4: metros acima do do ma,r, até que um certo .dia rom-
pem es·s·as agua~ .n dique e se precipitam no mar, com um 
1ruido ,sie ouve mui 1onge. Mas, uma vez exgotadai a l·agôa, as 
ondas recomeç:alfl o trabalho. .Segue-8€ o canal que separa 
Santo Am1wro1 do continente . Esta ilha tem muitas chanfra-
duras, entre as guaes 13alientam-se a enseaida d~ Guarujá e •a 
prnia de Perequê. Tem grande numew de ilhas co.steiras (Ar-
varedo, Mar cazqdo, Cnbras, Moella, em frente á p-onta de Man-
<lubá). 
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O canal da Bie-rtiJog.,a é tortuoso e communica 1com o porto 
de Santos . Recebe, logo no come~o, o rio Itapanhahú, que 
tem para principal affluenre o Itatinga. 

Em seguitla, vem a bahia de Santos, ·coanprehend'id:a entre 
.as pon:tas Tai'pú e Grossa da Barra; terrn 4 milhas de largura 
sobre 3 de comprimento e oom fundo de 11 a 13 me;tros. 

Offerece bom ancoradouro. E' cer.ca.dta de •uma ,série de co-
1umnas escarpadas, de altura média, interr.omp~das por pe-
quena,s pl rugas baixas . 

A N . W. diessa bahi!a, desemboca o rio S. V'i'cente, cuja 
ba,r;ra tem apenas um meJtro dagu:a e onde está a enseada do 
mesmo nome. · N·o fo.ncfo, •da baihia ·de Santos acha~se a ifüa 
de Santos. 
. A S. W. de ponta de Taipú, até a ponta Guarahú, a 
costa tem o mar seme•adio de lages (.Santos, baixio PedTo II, 
Conceição, •Queimalda, Gra'IJ:de e Pequena) . E' uma costa, 
wcompanhada por contrafortes da ·sena do Cubatão, onde 
notamLSe apenas a. pequena enseada do 'P .en1h11Je ou Tio· Bran-
co, as insign'ificantes ilhais iGuarahú e a ponta deste nome, 
.extremidade da serra, tarnbem do mesmo nome. A partiT da 
:ponta do Guara.hú, a costa con'tinua na direcção S. W . até 
a ponta <le Juréa, distante· 14 milhas . 

Neste intervallo encontra-se, digno de menção, apenas a 
barra do rio Una ou Counprido. 

A S. W., ' d'isl!ante 88 milhas de S~ntos, es.tá a barra do 
rio Ig1.1J.azJ.e, e a mais 8 milhais a •B'Iltrad·a do Mar Pequeno 
de Iguape na barra de I caparnJa. 

126 . A R<ibeira :de lgrup,,pe •apresenta, de facto, dois tre-
chos oompletamente· idistinotos; um, em que ·corre encachoei-
rada, por entre mo1Tos que constituem as fra'.J.das da serra do 
Mar; e outro, em qUB •COJ»re :por terrenos. plano•s, de formação 
1.~~cente· ; a'Pparecendo, distante uns- dos outros, pequenos moT-
ros que mais se de.stacaan na plan'icie e que, provavelmente, 
são restos de antigas ilhas hoje ligadas ao continente e outr'ora 
distantes d.a actual costa, pelos contínuos dieposito.s idE terras 
veget•aes, ·que descerlc1o· da serra, foram gan1hando ao mar o 
grande trato de terreno en'tre o actual littoral a E . e o Pa-
riquerai-assú a W. ; c0Trobo1·ando isto, Vffill.O·s a bem demar-
cada linha da ant'iga costa pelos muitos ,sambaquis: que foram 
explomdos na região. Esta zona é constituída por terrenos 
baixos e humido.s, argilosos., silicosos o humosos, apropriado& 
á. cultura de cereaes e principalmente de arroz. 
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Na parte in:$ri-0r da Ribeira, construiw-se um canal, Q 
vallo G110Jnd0J que communica as aguas da Ribeira com a 
do .Mlalr Peqwen.o, com o fitp de evitar a navegação pelai barra 
da Ribeira, fazendo-a pela de foaparra que se ,pensava melho-
l'ar com o augrrnento .do volume, e por conseque'.ll!cia, <la v;efoci:.. 
dadie dagua. O que, porém, aconteceu é qu:e pefo terreno are-
noso, pelo movimento das marés, o pequeno vallo que a prin:-
cip'io era transposto por uma ponte e só dava p.assagens a 
canôa,s, transformau-se em um \'>Ulco coa:n mais de &O metros 
largo e de granide prof1;mdidade . . 

Ainda mais. As areias trazidas <le 1onge_ pela Ri•beira :não 
se de1posi1taram mai" na baua, nem ahi se espalharam pelo 
mov'imento do mar e sim •Se dle.positam no pmio da cid·adie de 
Iguape, obstrnindo-o. Assim, o ancorad.ouro do navio que era 
enco:statlo á cidade, passou, a .sei· .distantie de 700 metros e di-
minuiu a pro\fundid·ade d-0 mar que se tornou c1ifficil de ser 
navegado. 

A barr~ de Iguape apresenta evidentemente diffiiculdades 
á na'Vegação . Perto <le.lla, vem diesembo.car o Suá1-iMirim, cujo 
curso inferior é !IlO meio de :mangues. A W. da barra de 
Iguape está a ilha de Igua'pe, perto ·era qual, ao N., está a 
ilha fluvial dos Papagaios. A parte aentral da ifüa: de Iguape 
tem morros; o Iittoral, poll'ém, principalmente o do Norte, 
é coberto de alagados e man~e.s. Ha n:ella pequenos riachos; 
a coota maritima da ilha, isto é, a de S . W., é 01·lada <le 
praia -arenosa. 

'A barra de 1capa1-rra, que d!á entraicla para o :Ma:r Pe-
queno, está hoje abandonada, apezar de sobrn o banco da en-
trad·a1 e na maré baihrn, a sonda ter accwsa.do 3 ms. e meio . 
Esta b!ana, que antiigaime'nte era en&ostada á pon.ta N . da 
ilha Oompr'ida, acfüa~.se hoje a 2 kms. á N . E . , mudança 
daviida1 á affluencia de a•reias trazidlas pela RibeiTa, por in-
termedio, como, ~e disse, do V.allo Gta.nde e d:o :Mar Pequeno, 
as quaes se aiccmp.ulairam na polllúa da iUiha, formando um pon-
tal em fórma de crescente, approximando-a do continente. 

·A ilha1 Comprida ·é um·a fonga e estreita língua dle tena 
arenosa · que se e:xlten'de, ·desde a bwrra do Iicapa:rra a.1Jé Oa-
na.néa. O canal, comprehenCJ.i.do entre ella e o continente, é 
o Mar Pequeno c~ue na partie S . •E . está divirdido em dois bra-
ços pel'a i%a de ,Oananéa e a:hi se aichaim fundos de· '7 a 8 
metros . E s.sa ilha. Oompriéba, chamada tambem Pr'rlti,a de 
I gW11pe, é uma ca·deia <le dum.as 't>aixas e arenosas, .coberta 
<le matta. e viziv~l do mar a pequena distancia. 

~ ba.r.ra rde Oa.nanéa, entre ~ ilha Comprida e a ilhai 
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1i1ttoranea do Oardio.zo, é o estuaxio S. do Mar Pequeno; tem 
mU'Ítos barrancos, com arrebentaçãles, e entre elles serpentêa o 
orunal de navegação . _ 

A i,lha do .Oardozo, longa e montarnhosa, tem o monte do 
seu nome, com 820 metros, e ,se a1ciha sepaTa:da do continente 
pelo canal denominado rio Á1W'ltW1:\a, cuja. barra tem o nome 
de Tmp,a'fnilé. O :Mar Peque.no •recebe, principalmente., na parte 
meridional, grande numero ~ riachos, e.n,tre os quaes nota-se 
o :Man<liva . 
está a ilib.ote do Bom-Abrigo., •com 130 ms. ·da aJtura, coberto 
de arvores e mais elevado nas ext:r:emidades do que no centro. 
Perto de 5 kmE .,, a S. W. de Bom-Abrigo e mui perto dia costa, 
está a ilha Ck.imb11iú ,( 50 ms . . ,<le a.1tura) . Em fre111te a barra 
do Ararupira, ha os ilhotes OastiHUliS e Figuei'ra . 

127. A partfr d:a barra do, Ar.a:ru'pira, a . oosta continua: 
para S. W. até a entrada da b,ahJ,ia de; Rar.arnJ.aguá; os alluviões 
quie sahem da ba:hia ,de Paran~á se depositaim ao longo 
deste treoho da costa, diimi'nunido-Jhe a profundidade. 

'A b,ah/:WJ, de P.a:na!l'qaguá é uma d:a:s mais vasta.s e extensas 
do Bras~l. E' uma profonc1a chanfradura da costa; tem a 
superfície .de 7. 200 hectares e é rod'eada de floo:estas, en-
tremeiadrus ,de ilhas e recehendio as aguas de mais de 80 ria-
chO's e riHeiros. 

A entrada da; bah:iia é abrigada ~ dividitda em <luas pela 
ilha: do Mel: a do Norte (La do Sul. 

A do Norte ié poT sua vez subdividida pela ifüa das Pe.a'S 
em outras duas: a de Superagiiy e a Gmnde. 

Dentro .c1a bahia notamhse a ilha do 'MéJ, (com 10 kms. 
de compTido sobre 5 :k;ms. de ·lar;gura), geralmente plana e 
baixa, iexoo'pto a E .. , onde ha .montes d'e . viçosa vegetação, serido 
que alhures ha o siriubal; a das P e9as, a Raza (11 kms.), 
.a Co~~n[/la, a do 11~iai,ei11a, fel'ti!l e com enorme sambaqui; a 
.J e'f'erê, ü grupo das F.(J)lmJ,ds, o das O:u..llras, e algumas dezenas 
ma.is. 

Os principaes rios que vão ter a esta bahia ,são,: o Itu-
l>:erê que anrusta: muita vaza e a depooita no, porto de P ·ara-
na:guá; o Guaraigwssú, o Nlhunfüquara, ü Oaohoeiras, o Serra 
Negra e o GwamalaeiSS.(J;l}.,a, etc. Ne,ssa bahia ha baixios (Balça, 
Oações, Baleas, etc .) . As agua.s da bah'ia de Paranagirá estão 
separadas <ro Mar Pequeno pelo isthmo do ViaJradouro, cuja 
extensão é de ce11ca de 2 kms. e m,eio. 

Na bahia ha os pol'tos de Paranaguá, Pedro II, Antonina 
e GU'arakissava. 
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. Da bahia. die Paranaiguá .ao i:,i_o· S . F1·ancisco do Sul, a 
cosia é ger11hnente baixa. N esLe trecho <lo iittoral notam.-st: 
ú,s ilhote.;; Galheta, Gera]; o grupo dos Pilões e :l ilha de Ita-
coluruy, e a. t:inbocadura do Pen,quê-Velho. Em toda a. costa 
até a bahia de Guaratuba, e-stende~se um banco de areia, com 
~ milhas de laTgo. 

A bahia d.e Gwarafoba, accessivel a navios de pequeno 
.calado, tem dois c&naf"~ aborda.veis ü . recebe <liversos rios 
(B-0guassú, S . João, Cúbatão e Cana.vieiras) '.l tem muitas 
ilh':l,s (Pescari~, com grande sambaqui, Rato, Capinzal Esta-
leiro, Garças, Capim, Palme'irais, Monte Alegre, etc .). 

Em frente a eista .bahia e·stá a Qequena ilha da Gaiv0ota. 
Em seguid:a, vem a ponta da OaV1ei'l'a, a embo·cadura do Sahy, 
1i11<l • .iro entre Paraná e S. Oatharina, a do Sahy-mirim, a do 
Tres-13a1':l'as e a de. doiB -0uitros riachos em frente <las quaes 
ha as ilha's de Itapena e Itaipa.va, e o canal que separa a 
i0lha de S. ·Francisco do c-0ntinente . 

A ilhi.a de S. Fr.anc1;sco-, cujo ma.ior oom'pri:mento é de 
35 kms. e cuja maior l arg;ura anda por 23 kms . , tem a forma.o 
_tri:angular, é pduw accicfuntada e é banha~a por numerosos 
ribeir-0s . O ca.bo Joào Dias, ponta N. da: ilha, tem 143 me-
tw:s de ·altitude e, no interior, o morro ltiamir.im tem 170 
metros . 
. [Perto <lesta ilha, eistão ais pequenas da _Graça, as cinco do 
grupo do:s T.am'fio:re•tes, as duas dos ~edios, .a Fei'.a, a. dais 
Palmas, a <Lo J oã-o e a d:e Trinta Reis e outras mais, todias 
insignificantes e a1guma;s no canal de S . Franicisco . _ 
. O canal 1ou· estreiroo, que de1Staca a i·liha d-0 continente, tem 
a denominação ball:i,1a d& S. F'íllJJYV,cisl)O m Bobita;ngia, n:a. parte 
N., _e a 'de Ar;i..coary nu ATaoary0 ti'ª füeri.cLional. A passa-

' gem do '.N. com perto de 2 kms. dei largo, n,avegavel, tem no 
interio1· o bom porto de 'S . Francisco1 · cuj1a barra ·dá fundos 
d'.e 6 metl'O's, 4 li. 9 metros. ' 

A outra barr:a é p:erigosa e aJcha'-<Se_obstruida po·r um 
ban'Co movel. 

No oana.1, ca'he -o rio Cuba.tão do N\orte, perto do qual 
se exitencle na clirelcção N. E . um sacco . O cana.1 d.e pois d.o 
Cuba.tá-o recebe mais t res pequeno·s a;rroiOIS ('Cuba:tão· P equeno, 
Tri'riú-m.irim e Irii'iú); a bana da l agoa de Soua.s.sú, o Pa-
;ranagu~mirim, 'º :Paraty, l argo, p01'ém curto, e o riacho P e-
re.quê. 

Wo· cabo João Dias á barra CLo Ar:woa.ry, a costa é for-
ma;da p e:Va parte o-riental da. ilha d~ S . Fra:n1cisco ; depois die:sta 
ba::rra, corre baixa pa.ra o .s., inflexionando-se .Para E. du-
rante 23 milhas até o· fundo die uma bahi!a bast'ante profunda, 



-223-

a de I~ap"Oco11oy. Alguns grupos de ilhas estão ao longo desta 
oosta·. 

:Nesta co,sta .cabe o ItapO'cú (130 kms. ), formando na 
foz uma lagoa. de 10 kms . d~ comprido sobre 800 metro·s. 
Este rio e seus. aff.luentes co1:rem entre mattas virgens. Por 
elle consta que Cabeça de Vaca iniciou .sua jornada para As-
sumpção. 
. :A. c01Sta, .O:a1hi em diante, é ·a!cO'mpanha!da de perto por 
mon!tanhais a.bruptas e valles altos, de so1,te qu:e encontram-.se 
apenas arroios, ou melhor, pequena.s "sangas" que penetram 
na úerr.a firme e fica.m á mericê da:s clhuvas que os faz sobeT-
bos ou mooquinho.s. Alg!ll'ma,s tem. barra permanente, embora 
<le pouca aigua; outras. ·só a poS1Suem na épo0a das lesta.das, 
guando, c:\J.~ia:s .a. transbord!ar, forçaim e rompem a li'nha da 
praia com grande impetuos.idade (3). 

Em segu~da, vem a ponb.a 'de;. Ifopocoroy, a partir da 
qual a corta foz reintran0~a para W., .até a ,pouta da Ta-
.quara, fo1mando uma especie de pequ'ena bahia, onde estão 
.o estuario do Itajahy e a foz <lio Oamhoriú. 

O e.stuar!o d°' Iaajahy ou It'uj.ahy-as's\Ú recebe tam'bem o 
Hajahy-':m}:iri:m, que pe1.,to da fóz communica suas 1agua·s . Im-
;portante é ·O Itajahy (250 kms . ) que_ com o Iguape ~ o Pa-
;rahyba .são os uni•cos. rio.s que vão bu:scar sUJas origens além 
da serra do Mar, vindo desaguar na vertente oriental. "E' 
·um rio proteiforme; ora, precipit'a-~se de salto em salto, de cor-
redeira em corredeira, red'emoin!hando em espumosos caohões ~ 
mm corre ligleiro e brandio, indo 'precipitar.,ge com estrondo; 
muitas vezeis, espregu.iça-.se manso e bom, pare'Cendo dormir, 
em negras curvas, sobrn arcadas vegetaes." Navegado por pe-
quenos vapores, apresenta em suas margens numero.sas colo-
nias allemãs, de que Blumenau é a cabeça. 

O ve.nto· E., concord•anclo .com a ·eh.eia do rio, transporta 
os barran0os, a1aga: ,e diestróe ·o q111e exi.ste em suas mal'gens. 

A :entrada do Itaja!hy é forma:da pela p•onta Oalkçuda ou 
Italéa, ao .S., e um pontal, ao N., o· que a 1iorna estrei'ta e 
difficil. 'A prcxfomdid.ade é variawl ie dá entrad'a. a navios ;que 
calem 5 ms. e meio. 

O Ca1mboniú (25 kms .) forma na foz .uma pequena ha-
hia abe1·ta 'ªº vento de N. E. e com pouca profundi'dade. A 
extremida:de E. desta bahia é a ponta Da11,an~(3ims qu!3 está 
numa pequena pen:inrnla, cuja ponta oriental é a ·da•s Taquu-

( 3) .consulte-se uma boa chrographia: de ;Santa Car1ihari1•a por 
VIEIRA DE ROSA; FJorianopolis (1905), 
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ras. Desta, ponta ao cabo cruciforme de Porto Belfo existe a 
baihia deste> nom,~ que dá bom anc,pradJO(ll"ro·. 

lN a bahia .de Pono Bel,lo cahem diversos rimchos, entre 
os quaes o P/e11equê e o ,rlJ.os Biabas. N~~ cabo cru0iforme ha 
ais balb.ias da Siep~fl:uJna e do M]aJ1"1101awl" ·se para:d1as, peJ.a p!Onta 
,das Bombas, a E. da qual está o grupo das ilhotas escarpa-
d'a,s dos Galés. Nesse mesmo ·caibo 1acha-se ,a ponta do Zimbro, 
em cuja frente encontra-·ae a ilha dos Macucos -ou do Amen-
d-O'im e a ro.aha Iris-. ~ ponta do Zimbro é a1 extrem:iida:d~~ 
N. da OiaMüa il!aJs Tiju:C,a.s, C!l1'jo ext1·emo S. >é a ponta d-0s 
Gaudhos, diat'aTite do -0u,tro extremo 9 kms. 

_ Nessa bahia,. oosem'boicam o r:i:o Tijuaa.s Gr1t1111;dJe (160 
kiilomietros) e o Infell'Yl1inhJai. A baihia de Tijucas contem 1orutras 
du:as bahias: a do Zimbro te a d'Os_ Gancho1s, ambas .com bom 
fundeadouro . Os sedimentos fluviaes reuniram ao continente 
a iilha dos Bo.b:o:s que ex~stia no· ±iund:o dessa ba:hia . 

1'28. / Da ponta do,s G-an'cfuos á ponta da Armação, si-
tu,ada a entradi~ do OOfflÁal de S. Ga~hCV1'irv,a, :a costa co:rre para 
o S., ~ecoI1tad~ _por pequena1s bahias ondie vão t:<ir anoio·s, 
semeada de numerrosa1S ro1dhas ou ilhotes e margea;da por wm 
banco de areia .. Ha ahii .a ponta Trin~a..nvs. : 

1Em seguid·p, , vem o canal de .S. ,Oa,-tJharina que s\3para 
a ilha deste noin_e1 do continente. 

'Esta ilha & "immenso nloico .cfu argiia e gr.anito, situ;ado 
ào lO'llgo d!o continente e á pequ13na pToximidade, com 10 
legua,s de comnrimento por. 1 a 3 de largura, conforme as 
reintrancias e cabos." ( 4) 

A 'ilha de S. Gia.tlvarir!la, OIU!tr'o~a dois P atos, 1a Y jvmuré-
mirim (boca pequena dagua) dos in~io s, foi desCO'beTta na 
primeirn decada do seculo XVI, pTova,veimerite na armad:a de 
D. Nuno Mano~l. Nella residiram companheiros de Solis, que 
escaparam á cafastrophe e disseminarnm a8 noVicias da.s rique-
7.as transandin~s . E' Tica em pTaias hellissimas, de ca-
prichoso ·desenho, umas brancws e reluzentes· ·ao sol, 1outras 
dei vago amarnHo Tebrilhante, .aberta1s tem, cul"Vas de suav~ con-
torno, limitad'l:I- por pontas :arenosas ou pequenos promon-
torios de rocha!\ qu'e dão á toda ·a iilha ·um encanto inexcedii.·vel. 
Sua fertJi1ida·de é 1 grande e seu .clima, um cl:os melhores da 
nossa costa. 

tÀ costa .or'Íen.fol 'd:e iliha é coberta de dunas e cochilas 
de areia. N ella existem a ponta do Inglez, ·das Aranhas, a 

(4) ;vmGILIO VARZIJA, A Ilha de s . .Ca~h(JJl'ina ([Rio·, 19·00). 
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â:as Galhetas (ao N. da qual ha o ,sangrafdowro das La.goi-
:n'ha) e a ponta Grossa, ap6s a qll'aJ a co,sta forma .uma· ,bahi'a, 
aberta 'Para -0 S. A 0osia tlel'ID:ina na [>Ont'a d01s Naufragados, 
extrem,o S . da ifüa e onde· principia a coSlta oc0idental. 

'Â. costa ,o,cc:iídental é orbda ,dJe rachais 1e desde ·a ponta •dos 
Naufragados at1é a foz do l'iacho Tavares, fórma. um unico 
morro, 'oond:o, .seíllJ ponto oulminanite :no Rilpírão ( 640 me:.. 
tros) . O úacho, Tavarns, que· :corre de S. para N ., pa1ssa pela 
varzea de ,oou nome que termina -0 morro" .Es&a lvaTzea é 
U'ma .plarnicie co1Jiarta de mangwe.& e vae terminar na ,parte 
oriental em 'uma grande lago1a com barra\ para 'º Oceano. 
Provavel:n:rentie, em tempos antigoS', passa'Va p:or a1h:iJ um braço 
·do mar, sendo, então•, em V'ez d0 uma ilha, 'duas. 

Ao N . dess•a va.rzf3a, com º' morro ,d'.e Pirajubaé, come-
çam, ias cadeia·s :de montanhas que vá!o até o extremo N. d.a 
ilha. A ,costa da ilha tiem difflerentes ponta& e enseadas ; n o-
'tiam4se: o porto de F~or~ai1v,opobis ou Dest:erro, -0 de JliGJ.o.onohy, 
.a ponta Gaot4pé, a dos S,a,mb,a,qrwiJ.s, a :d:o& R,a,iões iO'U R,a,tones, 
ao S . ·da qual desemboca o riiaeho de,sse nomu. 

Ha nessa parte .da ilha magnifi:í,cas• e pittore&caE' piraias 
de areião grosso amarf3Ua;do, entre ais quaes a pequen a de 
Arataca que mereceu, rsegunClo refere o Dr. Virgilio V arzea, 
as .seguintes' p1alavrais do glori'o,so Almilrante Saldanha da 
Gama: "Não sei que sympathia me arrebata por essa pequena 
praia. Tenho já viajado grande parte do gloho, mas é a lli 
quje desejo 1aicabar os meus dias. E para 1alli virei viver, -ce:r-
tamente, apenas me reformar. Para mim, não ha outro logar, 
em todo 'O mun:do, m,ais propi'cio á ~d.itaçãn e a·o repüuso de 
um homem encane'Cildo na labuta <do maT." 

No Ratones principia 'ª vasta '_Pl'aia <la Ponta. Grossa que 
por sua vez Eje une a das• Oannavieiras e. assim euccessiviamente 
:até o cabo septentriona1 d'o Rf!-pa, dobrando a qual .se extende 
1& ·co:sta oriental. 

Os ,camp•os do interio·r da· i[ha são pequenos, em geral; 
Tico.s de gramineas e ~oTtados ,de ribeiros. Nas encostas d.os 
moútes, mattas de madeira, de lei (pero1ba, garuba, subrajú, 
tajuba, etc. ; -0 guapmmbú, 11: figuei11a, <com 'cujo.s grossos tron-
cos se fazem canoas de vo:ga, de 4 a 6 iremos) . 

iÜs ú:whio.s mais notav;eis são o.s <l!o s Ratones e o Ta-
vama. O primeiro fenece em uma ampla embocadura de 120 
metros, mui raza, com margens lamacentas, coberta de vas-
tos le:nçóes ·de mangues, tendo alguns barrancos elevados com 
pastagens e ma'cegaes ,de arbustos. O segundo termina em es-
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tuario de 20 metTo~ de la!rgo e t\em a insignificante extensã,p 
<le 6 a 8 kms. com uma profundidade média de um metro. 

Este ·ultimo rio corre no meio de mangues, abrindo ape~ 
nas algumas daTeiras, onde appcarjecem ·os içáras de hastes 
esgmias e altissimas, terminando em pennacho de fitas , tremu-
lando a mienor ~ragem . Tem numero.sas aves Tibeirinhas 
(garça, irerê, martim pescadoi·) e muito pouco peixe, encon-
trando-se tambem, ás vezes, cardumes de tainhas do Tio. 

Á ilha de S . Oatharina tem um grande numero de iU:tas 
e ilhotws a.djacentes, em g~eral, <le forma esguia e alongada . 
Menci:onamo-las : 

A ilha do Arvoredo, situada na entrada N. do canal, com 
um pharol ; a ilhota da Galé; a Deserta ; os ilhéos rochosos e 
estereis, denominados os Moleques do Norte; as pedras do 
Mata-Fome; a ilhota do Xavier, a do Oampeche, os Moleques 
do Sul (tres ilhotas), ·os Tres Irmãos, o Papagaio pequ·eno, o 
P .apagaio grande, o ilhéo Fortaleza; a ilha das Pombas, a do 
Largo, a dos Noivos, os Guarazes, a das Cobras, as duas Ra-
tones, etc. Muitas são ilhas rochosas, outras têm mattas e or-
chideas magnificas . 

O carual qm> separa ai ilha do continente tem 475 metros 
de largura e é Iliui iprofundo; neU.e, desagua ·o riacho Grande 
e o Bigu'(J'f;sá, leste .sujeito ao fluxo e refluxo das marés, os-
tentando fóz pantanosa, com mangue3 e tiririca e tabuas, 
constitu.iI1do viveiro de oarangueijos, mo·squito.s, com grandes 
varzeas . 

No 0anal desaguam ainda o M.aruhy, estreito e vagaroso, 
no meio de alagii.diços; o Oubatã,o, que corre 'ª principio sobre 
lagedos ou seixos, apertado entre altos morros, e, depois, por 
um leito de ar\úa, é sujeito á acçã:o das marés no seu curso 
mferior; e o Mwsiaunhú, cuja fóz é obstruida por um banco 
de areia· e argila dissolvida•. 

129 . Do rio Massiambú ao oabo de S . Martlva Graruk, 
a costa é a1ta e alrvorejada . 

NelJa se encontram : a• ponta do Pinheiro, .perto da qual 
ha a praia <l:o me$mo nome, ond-e laxiste o mngradouro de 
alguns alagados costeiros, impropriamente denominados rio 
Oapivary; a fóz do Embahú, perto da cuja fóz ha terríveis 
tremedaes; a13 ponta,s Ga mpoaba e O'UIVidor, entre as quaes 
deslemboca ·o sangradouro da lagoa Ibiraquera, a do Limha'l'les, 
a ponta de Viracwta, extremidade N . da hahia de ImbitiJila, 
não ~ brigada contra todos os vento·a, de sorte que torna-se 
perigosa .de Jun:ho a Novembro. Tem uma altura dagua de 
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18 mellro8 que decr1asce rapidamente em direcção á costa; o 
fundo é de arei:a. A ex:tremidade S.' é a ponta de Imbi twba 
(80 ms. ·de altura), a IS.E. ·da qual estão a·a ilhas das Araras 
e Itacolomi . : 

De Imbituba á Laguna, por 16 milhas, a costa corre para 
S . W. ; é uma lingua ·de terra baixa e ehata que separa, do 
mar a grand;e lagôa da Da.gurv,a, cuj·o.s ext1'8mos N . e S. são 
il'espectivamente J.m.hibu)J,a e Carniça. A' La·guna vão ter o 
Una e o Aratingauba, além do arroio Siqueira . 

A Laguna sangra para o grande estuar.i.o do T!irbarão; 
em frente ª'º qual está oa illva dos Lobos, composta dl3 enor1JI1es 
calhá.os, .selvagem e a ultima ilha oceanica ido Sul do Brasil.· 

O rio Tubarãio (150 km.s . ) desemboca 2 milhas no interio1r 
da barra. Corre o rio em duas rngiões mui distinctas : a das 
oowti,l~ein'!aB ou .seJCção su pel"Íor e a da'S varzeas (li ttor anea) ou 
secçã-o inferiol' . 

Se naquella o rio é rapido, com as ma:rgiens esburacadas, 
formando reintrancias escm·as e pondo a nú, pela erosão, a 
•ardas.ia, a pedra die amolar e oUrtros característicos do ter-
reno carbonifero e passando· n•o · meio de grandes mattas que 
o sombreiam; nesta corre desafogado, em voltas mais amplas, 
em t!3rreno de incompa1,avel fertilidadle, mistura· de silica fina, 
argila loura, seixos rolados, vestigioa de oxydo de feITo, de-
tritos organi1cos, rolando, manso, sua límpida agua . As ex-
tensa.s varzeas do Baixo~TubaTão são bellissimas . O rio vence 
em 34 kms. uma differença .de nível de mil !3 tantos metros 
pelo menos ! Possue enebentes pe·r.iodicas, pula fóra do leito, 
transforma as extensas v•arzea.s em immenso lago, sobr1eagua. 
as culturas e ca!lrsa enormes desgraças . .A:o retirar, porém, 
ai§ aguas, enriquece as terras com fertil nateiro. E' estreito 
e communica-Ej3 com a: Laguna ipor alguns furos que lhe fi-
cam 'ªº ,s. e talvez sej1a a causa da pouca agua com que 
chega á ·barra ( 5) . 

Ao S. da· barra da Laguna, o littoral se extend3 acompa-
nhando uma península ·a do cab,o de S. M1a,,.{ha GrondJe . 

Esta peninsula é, effectivamente, uma .ilha, em virtnrfo 
de um foro que liga o Tubarão á barra do Oamacho. E' 
nella que termina a cadeia de montanhas. Encontram-se : 
a ponta da Atali.aiia, extremidaide S . da barra da Laguna, e 
o.s cabos de S. Martha zJeq11e110 e S. Marfha grvmde. 

Desse cabo em deante até a •barra do rio Araranguá, 
a direcção da costa é a de .S. W. 

( 5) VIEIRA DA RoslA, op. cVt.; 1Pa.gs. 11. -116. 
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Nella notamos os recifes do 0.aJ.rnJpo~Bom, perto da costa. 
A pr.aia é d'e uma areia ·br.i.Thante, excessivamente baixa iem 
comprimento, com pequenas collinas e mattos enfezados. Toda 
a zona littoranlaa, rupoz a plaga, forma um labyrintho que 
estabelece ligações entre os rios, ri•achoE• e lagoas, desde La-
guna até Ur1~ss,am,g,a . 

130. 'Alo S. do cabo de S . Martha ha a barra ,do Ca-
macho ou embocadura <l:C!> Sangão,_ 1que desiem:boca na1 J1agoa 
Garopaba do tSul, a qual se ·commun~ca com a lagoa do Ca-
macho. 

Em seguida, vem a prai•a do Campo Bom, que <r!acebe 
o ria·cho Correntes. e o U'rws.rrung.a que se lança no Ocean:o 
numa barria· estreita e raza, e rujas agu'a.s eEtão sujeitais á 
acção da·s marés, de sorte que nell.ie pesoam-se peixes de agua 
salgada . 

Em seguida ha differente,~ ·arroios, insignif.icante.s san-
gradouroE de pequenos alagados, ichegando-se, finalmente, á 
f óz do A 11atanguá, :rio de 120 kms. que corre com seus affluen-
tes em terreno pouco accidentado a W . e N . e inteiramente 
plano a S . e .S . E . 

A serra do Mar sequrastrava, outr'ora, do littoral os 
sertões do W. •brasileiro •qu!e se ex;tendiam, até os domínios 
espanhóes . Em 1729, por iúciativa do governador de Sá'o 
Paulo se começpu a abrir, partindo do rio À11aj?Unguá, no lo-
gar Conventos o caminho entre a Laguna e os sertões de Cury-
tiba e S . Paulo, á W. da Sena· d:o Mar; cami.o'ho depois co-
nTI!acido por Estrvuli.a rJ.as TroplbS, que tornou celeibres ·as fo.iras 
de S orocaba (q) . 

.O 11io A'liai11111nguá tem na foz 44,0 !)'.l.S. de largura e uma 
profondidade de 11 a 16 ms., depoi·s da bai·ra., a qual _dá raras 
vezes 3 ms. na prea-mar. A foz, voltaid:a para ·o oriente e 
situada iam ipleno areial tem ficado tapa·da por bancos de areia 
durante 6 mezes; de EOrte que as pequenas embarcações que 
nella entram fipam ahi retidas. 

A barra deslocou-se. Antigamente, .a. íoz era poerto de 
6 kms. para o S . ; mais tarde, t ransportou-se para o N., na 
chamada barra Velha, e depois rompeu a praia na direcção 
a.ctu:al . O mesmo aconteceu ao rio U russanga. 

O ca'!Ja1 actual e o ·antigo, o da bana Velha, hoje mui 
entupido, formam uma ilha baixa de 1. 700 ms. sobre. 500 de 
largo. 

( 6) IM.ANUEL D.A \SILVA IMAFRA, Exp. Idos 1c/ii-re•tc1s de IS'!. ICath. 111a 
questão de limite& com o Paraná. !Rio ( 190!1) ; •P!llg.s. 162-66. 
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O Araranguá, que corre em varzea, possue, ás vezes, as 
margens em altc.s barrancos; em via de regra, entretanto, des-
1isa em banhado.s cobertos ele matta virgem e que não chega 
até as margens do ri-o, pois ha uma facha de terras seccas de 
10 a 50 ms. de largura, prova·velmente porque a derrubada 
das matta& que acompanhavam o rio, tem seccado essa região. 
No meio ·cl,(estes hanha<lo·s coiberto.s ds matto, apparecem cam-
pestres, isto é, pequenos ·campos ·arenosos, 

DA BAR.R.A DO AR.AR.AGUA' A' DO AR.R.010 
I 

OHUY 

131. A ultima secção do littoral brasileiro exten-
de-se por cêrca de 650 kms. da BARRA DO ARARANGUAJ 
_( 28º 5G' 30" e 49º 28' 5", 95 W. de Gr.) á do arroio 
ÜHUY (1). 

E' ·costa que corre na direcção geral de S. W. E' 
deserta, árida, baixa, .apresentando apenas aqui e ali 
alguns morros. 

Arenosa, de alvura deslumbrante e areia muito 
fina, é povoada de dunas que o vento sobreleva e re-
moinhando transporta de um ponto a outro. 

R.egular, sem saliencias ou reintrancias, é vizivel 
do mar a pequena distancia. 

Os unicos accidentes geograplhicos que apresenta 
e aliás pouco distinguiveis, são a pequena enseada das 
Torres e as barras do Tramandahy e do R.io Grande, 
este ultimo o escoadouro de uma enorme bacia hyclro-
graphica. 

Até a barra do Tramanclahy, roc'has e pareeis e, 
depois, bancos de areia isolam a costa, prohibindo o 
desembarque. 

Estes bancos arenosos se extendem em tres r en-
ques, que se reclu~em a um, o mais externo, perto ela 
barra ·do Rio Grande, pois os outros dois foram <les-

( 1) coordenadas geograph'lcas da Carta do Est. de Santa Catharlna. 
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manc·hados e varridos pela veloci-daide da agua dos 
sangradouros. 

ü littoral elo Rio Grande é inteiramente de for-
mação oceanica. Um coidão littor.al separou do mar 
vastas extensões que se transformaram em lagunas, 
cuja massa. liquida., renovada pelos rios, alguns cau-
dalosos, se torna sa-lobra ou mesmo totalmente doce. 
Além disso, esse littoral está em periodo de elevação, 
clP sorte que as praias vão lentamente emergindo. 

A esta theoria, geralmente aceita, o Dr. Ramiro 
Barcellos, oppoz outra, em conferencia realizada em 
Porto A·legre em 1911, a qual póde ser assim resumi-
cl a : A costa maritima dessa regifw está sujeita a uma 
FH:"cl imentaçãJo incessante ele are.ias, 1 ali depositadas 
irnlas agrias e pelos ventos. Este aterramento arenoso, 
continuo, ex11Jancle, sempre e sempre, o território para 
o lado do mar, em um avanço annual ca.lculaclo em 
-! a 5 ms. As areias que se depositam vêm ele fóra, tra-
zidas pelo Oceano e provêm do desmoronamento mile-
nario do antigo continente de Godwana, que em épo-
cas geologicqs ligára a America Meridional ao conti-
nente africano e que, por causas ainda desconhecidas, 
parece se ter irnlverizaclo em grãos de areia. Que este 
continente existiu, é geralmente aceito pelos geologos 
e pelos naturalistas, mórmente' após ps trabalhos do 
engell'heiro ·white, que estudou ~s bacias carboníferas 
elo nosso paií1, pois os fossei·s vegetaes encontrados ípOS~ 
Fiuem os mesmos caracteres morphologicos. da flora 
africana soterrada e l·embram as mesmas épo·cas e ca-
madas de terrenos geologicos. 

132. Desde Tubarão, em Santa Catharina, prin-
ripia o rosario ele Jagunas ·costeiras, mui iwoximas ao 
Oceano; umas, completamente isoladas, outras unidas 
por canaes. Atraz del'il'ie rosario de lagunas, ha um ou-
tro mais irr(?gular, qne pelo Capivary se liga ú Jagôa 
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dos Patos, a qual })Or seu turno, pelo S. Gonçalo, re-
cebe as aguas da lVIirim, formando ambas um verda-
deiro 1nec//irten"aneo 1dooe. 

Em memoria publicada no 'Annuario. da Escola 
Polytechniea" , de S. Paulo, em 1903, o clistindo pro~ 
fessor Fonseca Rodrigues estudou as embocaduras da 
lagôa, especialmente a barra do Rio Grande. .Nesse 
trabalho, occupou-se com a forrna.ção das lagunas do 
Rio Grande do Sul e de outras .amalogas do Brasil 
(Laguna, Rodrigo ·ele Freitas, as do litoral fluminense, 
S. Christovam, Aracajú, :.\iossoró, Assú, etc.) . 

As lagôas que existem proximas á costa, com ella 
communicando por canal curto e separadas do Ocea.no 
por estreito isthmo, são quasi sempre antigas ensea-
das fe·cihad.as pelo mar com sedimentos marinhos. 

'rrazidos ao lungo da costa pelos ventos~ pelas 
ondas e pelas correntes, os sedimentos se alinham sob 
a fórma de baixios submersos em uma determinada di-
r ecção, formando um cordão Oittoral) o qual, pouco a 
pouco, vae crescendo e emergindo das aguas, e vae 
sendo coberto de uma veg.etação que ;pelas raízes fixas 
as aTeias e pela fronde auxilia o deposito das areias 
eolias, ao mesmo tempo que fornece alimentos '.Para 
muitos animaes de casca caka1'-ea ( crustaceos, mol-
1uscos). 

Os restos desses animaes se argamassam com arl:'ia 
e fixam o solo, formando a restinga e assim continuam 
até que, em fita continua, formam a fl exa l1ittou·a,l) que 
une os extremos da enseada. Em geral, a flexa não 
fecha completamente a lagôa; é cortada por um ou 
mais canaes de entradas, que servem de sangradouro 
ás aguas doces e por onde tambem o mar penetra no 
interior. 

Ao clhegarem em frente á embocadura dos sangra-
douros, os sedimentos, repellidos para o mar, pela cor-
rente vinda do interior da lagôa, se depositam em fór-
ma de hemicyclo e formam a ·barra. Ahi, so'b a acção 
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rlas ondas, cm marchas descontinuas e interrompidas, 
l~ m 1ai-e-vens c-0ntinuos, proseguem ao longo da costa. 
Se cessasse a coTrente Jacustre, o mar fecharia a em-
'])Ocadura por uma linha de areias, corno succede nas 
costas cear enses, .flepois de seccas prolongadas. N·ão 
havendo alluvião em movimento ao longo das costas, 
a barra não existe e o canal profundo, ininterrupto 
prolonga-se ao largo, a similhança do que se dá em 
,Santos. 

133. A bacia ltyclrographica que verte para as 
lagôas dos Patos e 1\1irim é impermeavel; pelas col-
linas de fina relva, as .aguas fluviaes couem céleres e 
produzem nos cursos d agua enc'hentes rapiclas e vio-
lentas. / 

O regin'ten dos rios tem grande amplitude; assim, 
o 'l'aquary, a 65 kms. de Porto Alegre, ,sóbe 14 ms. 
e inunda vastas extensões das terras marginaes; o Ca-
ma:quan, a +oo kms. da lagôa, dos Patos, .sóbe em altu-
ra, 22 ms. Entretanto, na lagôa dos Patos, o nível ape-
nas oscilla ele 3 ms. e na Mil'im pouco excede de 4, 
entrando em conta com o effeito do vento. Esse effoito 
é considerav,el. O vento reinante, e ao mesmo tempo 
dominante, é o No•rcles·te, que segue o eixo maior elas 
lagôas ; e em virtude de sua a,cção formam-se corren-
tes através das lagôas, bem sensíveis, posto que não 
cheguem a rerturbar a navegação. 

A área das bacias hydrogTa<p(hicas das duas la-
gôas é de 162.000 kms. quadrados; .a das duas lagôas é 
de 16. 000 kms. quadrados, elos quaes 3. 580 '.Pertencem 
ú lagôa Mirim. 

As dm.i.·s lagôas se estão aterra.nclo lentamente, 
pois de facto são vasto tangue de decantação das 
agua fluviaes C]Ue neJlas vão ter. J\s alluviões, car-
readas pelqs cursos cl'agua, se depositam nas lagôas, 
ton::.:tituindD deltas Jacustres, nas embocaduras. Ape-
nas os sedimentos teimes e as argilas diluídas, man-
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tidos em suspensão pela agitação elas aguas, chegam 
ao mar. 

A LAGOA oo:::; PA'l'OS com oo,t> kms. ele largura mé-
d ia. sobre 185 de compriruento, é clividiela em diversas 
bacia~; por bancos ele areia submersos e de origem ma-
ritima. 

Ao N., ,t lagôa <los Patos liga-se, no Itapuan, á 
lagôa do Gua'hyba, que, geral e impropi-iarnrnte deno-
mina-se rio. 

A lcigôct do G-iuihyba ( 46 kms. ele comp1·imento), 
estreita na •parte superior, alarga~se na e.entra! e, em 
seguida, estr.eita-'se ~ovamente <01m canal curto pelo 
qual é li gada á elos Patos, entre dois 1womontorios, o 
ela Formiga. a E . e o ele Ita.puan a W . 

1Na parte N. da lagô.a do Gualhyba, está o clelta 
formado pelos rios Jacuhy, Oahy, clo.s Sinos, com mui-
tos ·canaes que liga:m entre si, perto ela foz, esses di-
versos rios, formando ilhas .alluviaes. O delta continúa 
a se prolongar, conforme inclic.am os baixios do Cris-
tal, dos Bugres e elas P·edras Brancas, formai;:ões ainda 
submersas, em via, po1•ém, de elevaç,ão. 

Todos estes r ios são volumosos e grandes, princi-
palmente os tres primeiros que apresentam tree'hos na-
vega.veis de .alguma·s dezenas de kilometros. 

A i)art.e odental do promontorio ·de Itapuan é a 
ponta Deserta, entre a qual e a elo Anastacio, ha a 
entr.aela para um sacco formado pelas aguas da lagôa · 
dos Patos, e onde vae ter o curto sangradouro da la-
gôa Capivary. Nesta ultima, desaguam o rio ele egual 
nome, collector de um grande banhado• de tli versas 
lagôas (das q uaes a dos Barros é a rn aior) e o arroio 
dos Palmares, que recolhe as aguas de banhados cos-
teiros. 

As margens ·ela lagôa dos Patos são baixa· . .ÁS!. 

occidentaes, excepto a secção defronte ela ilha da F ei-
toria .até a foz do K Gonçalo, são c:heias d e banhados 
e alagados. Entre e·sta ilha, quasi presa ao littoral, 
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e a de Sarangonha, na margem oriental, a lagôa s~f
fre um estrangulamento. 

Nas margens occidentaes, a partir do promonto-
rio da Formiga, notam-se: a ilha do Bamba Negro; 
os pontaes dos Tapes e de D. Maria; as tres bocas 
(Grande, Funda e Falsa) e seis ilhas da foz do Ca-
maqua.n, grande rio de 275 kilometros. 

Numerosos arroios desembocam na margem occi-
dental da lagôa dos Patos, o que não acontece com a 
oriental, onde v·erd.adeiramente só desemboca o peque-
no arroio das Mostardas. 

1Na ma1'gem oriental, ha diversas pontas: Ghris-
tovão Pereira., Bujurú, Estreito e Rosa., defronte da 
qual esbá a illha de Sarangonha. 

Dep'ois ~o 'estrangulamento, a lagôa tem a fórma 
ele uma cornucopia que se afunil.a na barra do Rio 
Grande. Nesta secção, ha muitas ilhas: Torotama, Ma-
rinheiros, Machadinho, etc. ; a foz do chamado rio de 
S. Gmiçalo ( 72 kms. ) , e o sangradouro do rio Grande) 
impropria.mente chamado "rio", ·e que ter.mina em 
barra, no .Oceano. 

O S . Gonçalo é o canal de communicação e des-
ca.rg.a da lagôa. Mirim, bella via navega.vel, apezar de 
fechada por duas barras: a de Pelotas, na lagôa dos 
Patos e o Sangradouro, na l\1irim. Recebe como af-
fluentes o Ffrcctinirn) o arroio Pavão e o Pelotas; corre 
por vastos alagadiços, indicando que toda essa zonf.1. 
lacustre foi outr'ora uma unica enseada. 

As maiigens da lagôa il!l,irim são baixais; porém, 
separa-1se da costa por uma lombada, que, devido á 
fórma, tem a denominação local de Alb(J//~clão . 

N ella desaguam, entre outros, o arroio Grande, o 
rio Jagua.rão, o arroio Sarancly, o rio Oebollat;v, os ar-
roios S. Luiz e S. Miguel e o Sangradouro Ta!Jlim. 

Ha na lagôa Mirim muitas pequenas ilhas, sali-
entando-se o grupo de Taquary, ·do qual a mais im -
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portante, que é a mais oriental ( Ifüa Grande) per-
tence ao Brasil. 

A lagôa Mirim tem 5 metros de profundidade; a 
dos Patos tem 8 a 9. Como se sabe, o nome de Mil'im 
foi dado pela comparação com a de Pato1', muito 
maior. 

Ayres de Cazal, o "Pae da Corographia Bra:silei-
ra." attribuiu o nome de Patos a uma tribu de indios, 
hoje desapparecida e que, para alguns, nunca 
existiu. Simão de Vasconcellos, autor ela 'Chronica da 
Companlhia de Jesus", imaginou que em viagem para 
o Rio da Prata, uma esquadra, em 1554, arribou á 
Santa Catharina e aihi deixou alguns .patos que se pro-
pagaram numerosamente, de ·sorte que nã.o 1só essa 
ilha, como a actual lagôa dos Patos delles tiraram o 
nome. Ruiu essa explicação, pois se sabe que Juan 
Dias de Solis, em 1516, chamou dos Patos não só essa 
ilha, como tambem um .arroio no Rio da Prata e que 
em 1541 Oabeça de Vaca viu, entre os Guarany,s, mui-
tos patos domesticados. Provavelmente, o pato visto 
em quantidade nessas paragens, é o pato real ( aair-itna, 
mo8alvata), que foi introduzido e muito se desenvolveu 
na Europa. E', talvez, o unico animal brasileiro, cuja 
domesticaç,ão tem se generalizado no Velho Mundo. 

134 . A zona littoral é separa:da da central por 
contrafortes da cordilheira Marítima; entre esta cor-
dilheira e a facha arenosa, existe, perto das grandes 
lagôas, planícies de alluvião com coll'inas herbosas c> 
apropriadas á criação. 

135. Ao S. da foz do úo A11anangiiá levanta-se , talhada 
a prumo para E., enorme massa granitica (95 ms. de altura) , 
similhante ·a velho mosteiro em ruínas, o morro, denominado 
e 0111-vientos. 
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Em seguida, a costa na direcção de S. W., encontl'a a 
foz de alguns sangradouros e lagôas costeira3, entre as quaes 
notam-se a CaveiTa e Sombrio, ligadas entre si, e a ultima 
ao rio Mampituba, extremenho de Santa Catharina com o 
Rio Grande do Sul. 

O Marmpitubia nasce na serr a do Mar, atravessa a lagôa 
Verde, vence algumas cachoeiras e com aguas veloze3 cahe 
no Oceano, em foz obstruida. 

'Segue-se a pequena distancia a hahia das Torres, onde 
se projecta a construcção de um porto . Esta enseada, que 
tem uma ilhota (a dos Lobos), as3im se chama por estar pro-
xima de umas montanhas, cujos picos têm um quê de uma 
torre. 

Depois, a plaga, na direcção geral de S. W., é de areia 
bi-anca, brilhante, e é exclusivamente baixa. Corre, tendo dif-
ferentes nomes : o primeiro, é o de p11aiki d,e To'rres, até o rio 
Tramandahy; o segundo, pr(J/!ia il!e Pernambuco ou ~'l'TUMn.
buquinho a,té a ponta Mosta:rdas, onde a co3ta inflexiona--Se 
para E . ; o terceiro, p1t1Ai.a Ooni,prVda ou do Estreito, que ter-
mina na barra do Rio Grande. 

A primeira praia é rodeada de rochas vivas e numeTosos 
pareeis que tornam sua abordagem quasi impossivel; e as 
outras são guardada·3 por nume·rosos bancos de areia em que 
a arrebentação e a conenteza do mar tornam impossivel pro-
curar ancoradouro. 

Na praia de Pernambuco, os pontmi d ignos de menção 
vêm a ser : PoJlmJares, Teconhecivel por uma collina sombria; 
Oidreririo, onde a cadeia costeira apresenta um notavel des-
nivelamento; Owpão Oompriit<J., cadeia alongada que ·acom-
panha a costa, a pequena distancia dfl plaga, e3coudida aqui 
e além por alg-qmas dunas de areia; a ponta das ~twrclis, 
que é a extremidade N . de uma pequena bahia. 

Na praia Comprida, que, de facto, é uma estreitf1 lingua 
de terra que separa a lagôa dos Patos do Oceano, existem 
algumas collinas alternando com dunas de areias que .tem ahi 
o nome de praia do Bujurú. 

Em seguida, ha uma dobrn de te·rreno chamada Otapá!O 
do Estreito, que acompanha a costa até a barra; na ultima 
secção, esta costa é completamente desnuda, sendo as dunas 
de aTeia de cfü· clara. 

Continuando, encontra-se a ban;a do Ê-io Gra.n,d;e do Sul, 
aonde são constantemente moveis os bancos que a cercam. for -
mando dois canaes ou passage'Ils, do S. E. e do S. W. (mais 
profundo) . O canal c1a barra até a cidade do Rio Grande 
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tem uma profundidade de perto de 15 ms. e é acompauhado 
por baixios de areia. 

A' esquei-da da e-ntrada, ha a ponta 1l!anguei'f1.a, que com 
o continente, forma o sacco- da Mangueira, á direita; á direi-
ta, o canal é margeado pelo banco D. Mariana . Proxima 
á peninsula, onde está a cidade do Rio Grande, ha a:> ilhas 
ela Polvora, do3 .Cavallos e do Ladino. E ste canal é o san-
gradouro das lagôas Patos e Mirim . 

O littoral para o .Sul até 'ª embocadura do anoio Ohuy, 
lindeiro com o U rugua.y, tem o nome de cost~ do illbardã,o 
dJe J oiio Ma'l'iá, e é 1,llna estreita lingua de tena que sepaxa 
o mar das lagôas Mirim e Mangueira . 

O arroio Ohuy é o collector ele banhados juntos do Al-
bardão. 

136. Proximo das costas encontram-se l 1nfileira-
das, de N. para S., numerosas lagô&s ; a .principio, as 
que vão ter ao rio Mampituba; depois, a comprida la-
gô.a Itapeva, ligada á pequena da Estiva, que po1: sua 
vez, se prende á dos Quadros, quasi circular e que corn-
munica <:om muitas outws: do Pingella, ~o Palrnil-
lar, etc., e assim, successivamente, quasi todas liga-
das, seguem-se mais de 40 até á lagôa do Peixe, perto 
do povoado de Mostardas. Ha a:hi uma pequena falha 
e as lagôas, em numero de uma meia <luzia, rcappa-
recem na praia Bujurú. 

Entre a M:irim e a dos Pa:tos, 11 a diversas: a Caiu-
va que communica com a 'l'ahiru e a longa e grande 
lagôa Mangueira. 
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CONSIDE'RAÇõ·ES GEMES 
137 . O estado actual das .dez fronteiras terres-

tres do Brasil é smnmariamente o seguinte : quatro 
estão convencionadas, porém, nunca foram demarca-
das; e as outras seis, tam1bem convencionadas, ou já 
foram demarcadas, ou .precisam e devem ser modifi-
cadas em virtude de tratados posteriores, ou estão 
sendo demarcadas. 

138. As quatro fronteiras convencionadas e nun-
ca demarcadas são : 

a) ·Com a Ool'<Ymbüi; estipulada pelo tr.atado de 
24 ele Abril ele 1907, firmado em Bogotá; 

b) Com a Guy((/f/,(J, Britan1rvica) estabelecida parte 
pela Declaração de Londres, annexa .a.o tratado de .a.r-
bi tramento de 6 de Novembro de 1901, celebrado entre 
o Brasil e a Inglaterra; e parte definida pela sentença 
arbitral do rei de Italia, proferida em Roma, a 6 de 
Julllho de 1904, em virtude claquelle tratado de arbi-
tramento; 

o) Com a Guycina H ollc11Jvde.za,; convencionada pelo 
tratado de 5 de Maio ele 1906, .entre o Brasil e o reino 
elos Paizes-Baixos; 

d) Com a Guya1na Fra.nceza,; estabelecida pelo 
laudo arbitral do Presidente da Suissa, proferido em 
Berna, em 1 de Dezembro de 1900, em virtude do tra-
tado de arbitramento entre o Brasil e a França, a:ssi-
gnado no Rio de Janeiro, a 10 de Abril de 1897. 

139. As fronteiras anteriormente convencionadas e 
~lemarcaclas, parcial ou totalmente, e da:s quaes a. linde 
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foi depois alterada, ou ficára insufficiente, ou incom-· 
pletamente demarca:da, são: 

a) Com o Urugu,a;y) estabelecida pelo tratado do 
Rio de Janeiro ele 12 de Outuhro de lSi:»l, pelo de ~Ion
tevidéo de 15 de Maio de 1852 e por Accordo, cujo 
protocollo foi assignado a 22 de Abril de 1853. 

A demarcação feita entre ~ ovembro de 1852 e 
:Jfarço de 1859, foi depois alterada pelo tratado do 
Rio de Janeiro de 30 ele Outubro de 1909, que recti-
ficou a linha da lagôa Mirim e no rio Jagua.rão, con-
cedendo o Brasil ao Uruguay a posse de parte dessas 
aguas, até então exclusivamente brasileiras e de novo 
alterada no trecho do arroio S. Miguel, onde o Uru-
guay concedeu ao Brasil o condominio dessas .a:guas, 
até agora excllfsivamente orientaes; 

b) Com a Argen;tina) estabelecida em parte pelo 
laudo arbitral do presidente <los Estados Unidos, pro-
ferido em W as)lington, a 5 de ·Fevereiro de 1895, em 
virtude do tratado de arbitramento de 7 de Setembro 
de 1889, concluido em Buenos Aires; e definida quasi 
completamente pelo tratado de 6 ele Setembro ele 1898, 
assignado no Rio de Janeiro. 

A fronteir!l convencionada por esses actos inter-
nacionaes foi ·~oda clemarca:da, :por uma Commissão 
Mixta, entre 3 de Novembro de 1900 e 6 de Outubro 
ele 1904, cujos trabalhos foram approvaclos conjuncta-
mente pelos dois governos, ao assignarem a acta de 4 
ele Outubro de 1910, lavrada no Rio de Janeiro. Esta 
acta tem cinco artigos declaratorios da demarcação 
das fronteiras, discriminando o 3º todas as ilhas e ilho-
trus dos rios Uruguay e Iguassú, pertencentes á Argen-
tina e ao Bra il, e o 4º determina por onde passa a 
linha divisoria no Salto Grande do Iguássú. 

A demarcação, porém, não abrangeu integralmente 
a nova linha de fronteiras com a Argentina, porque 
ainda não estava convencionada a linha divisoria en-
tre os dois paü,ies, no .pequeno tre0ho do rio Uruguay, 
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entre a foz do Quarahim para o S. até a ponta S. W. 
ela ilha do Quara!him ou Brasileira; 

e) Com o Para~g11tcvy) estrubelecid.a pelo tratado de 
9 de Janeiro de 1872 e pelo protocollo de 7 ele Janeiro 
de 187 4, assignados em Assumpção, a qual foi demar-
cada pelos comrnissarios dos dois paizes entre Agosto 
ele 1872 e Outubro ele 1874, faltando apenas a solução 
de pequeuo trecho entre .a foz elo rio Apa e a Baihia 
Negra; 

d) Com a Bolivici) estabelecida. pelo tratado con-
cluido em La Paz, a. 27 ele M.arço de 1874, cujo art. 2º, 
referente a. limites, teve o sentido explica.do pela nota 
ele 19 de Setembro elo mesmo anuo na mesma cidade, 
trocadas entre os .plenipotenciarios brasileiros e boli-
vianos; e pelo chamado tratado ele Petropolis, de 17 
de Novembro ele 1903, ou accordo ele permuta de terri-
torio e outras compensações, tendo por base o estipu-
lado no art. 5º do tratado de 1867, onde .a lincle, np 
art. 1 º, foi altel'acla entre os dois paiz.es. 

A fronteira estabelecida pelo tratado de 1867, já 
estava toda demarcada ou calculada, com alterações., 
na linha do tratado, para ser respeitado o principio 
do 'Utti vossi"Ck t;is) nelle consagrado. 

Com a intenção de dar á Bolívia, cinco portos nes-
sas lagôas em communicação com o rio Paraguay, por 
vantagens economicas para ambos os paizes, o Brasil 
concedeu .a propriedade de metade da Bahia Negra e 
das lagôas de Oaceres, Manclioré, Gahiba e Uberaba. 

Em 1871, e de 1875 .a 1878, as dua:s Oommissões 
lVIixtas; ou, a Oommissão Drasileira sómente, pelas 
Reversaes de 30 ele Novembro ele 1875 e de 24 de Mar-
ço de 1876, demarcaram a parte que corria desde a 
boca da bahia Negra até .a ·confluencia do Mamoré 
com o Beni, onde começa o rio Madeira. 

Outra Commissrw Mixta, de 1895 a 1896, de ac-
cordo com o protocollo de 19 de Fevereiro de 1895, 
assignaclo no Rio ele Janeiro, calculou a linlha geode-
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sica l\Iadeira-Jav.ary e demarcou-a em parte, segun~o 
a primeira interpretação dada a esse ponto do tratado 
de 1867. 

Em 1897, fez-se uma exploração official brasilei-
ra para resolver .as duvidas sobre a verdadeira posição 
da nascente principal do Javary. 

Em 1899, foi assignado no Rfo um protocollo -sub-
stituindo o de 1895 e ordenando nova verificação da-
quella nascente, e, consequentemente, nova demarca-
ção da f-ronteira l\fadeira-Javary. 

No mesmo protocollo, ficou estabelecido como 1 i-
mite provisorio, emquanto não fosse feita a demarca-
ção definitiva, uma linha que partindo do ~ladeira 

na lat. de 10º 20' fosse á lat. de 7º 11' 48", 10 S., fi-
xada pel<J Capitão-Tenente Cunha Gomes, como a nas-
cente do Jav::j..ry. , 

~ova Commissão :i\íh..'ta fez a verificação ela nas-
cente <lo Jav~ry nos annos de 1901 a 1902, em virtude 
do protocollo de instrucções, assignado no Rio de J a-
neiro em 1 ele Agosto de 1900; mas a nova demarca-
ção não se effectuou porque a revolução a.creana im-
primiu direcção diversa ás negoc i a~.ões. Resultou a de-
claração official do nosso governo, em 18 de Janeiro 
de 1903, interpretando o art. 2º elo tratado de 1867. 
Por essa interpretação, a linha divisoria corria desde 
o Madeira pelo parallelo 10º 20' lat. S., até encontrar 
o meridiano da nascente do Javary e continuava por 
esse m~ricliano desde essa intersecção até á mesma 
nascente. 

A seque:qcia dos acontecimentos do Acre veio pro-
vocar diversai:; outras negociações, finalizadas pelo tra-
tado de Petropolis, cuja linde foi demarcaJCla por uma 
Commissão l\.1ixta, sendo que dois trechos aincla não 
foram liquiditdos: e:i;itre o marco do rio Turvo e a nas-
cente do rio Verde; e entre a. nascente principal do 
rio Rapirran e a nascente principal do igarapé Bahia; 

e) Com o Perú,) estabelecida pela Convenção, as-
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signada em. Lima, a 23 de Outulbro de 1851, mo.dificada 
posteriormente na linha do Içá ou Putom.ayo, pelo ac-
cordo d e 11 de Fevereiro de 187 4, tambem celebrado 
naquella mesma cidade ; e definitivamente completada 
pelo tratado de 8 de Setembro de 1909, concluido no 
Rio e estabelecendo uma nova linha divisoria, desde a 
nascente do Javary até a boca do arroio Yaverija, af-
fluente do a lto Acr e ou Aquiry. 

De 1866, e de 1872 a 187 4, foram feitos trabalhos 
de demarcação, desde a nascente do Javary até Taba-
tinga e dahi até a do Apaporis, no Japurá, com a mo-
dificação constante na linha do Içá. 

f) Ooin a V eneziu:laJ estabelecida pelo tratado de 
Caracas, de 5 de Maio de 1859. 

A fronteira foi demarcada em 1880, por uma Com.-
missão Mixta, desde a cabeceira do Memáclhy até o 
.rio Negro, defronte da ilha de S. José, proximo á pe-
dra de Oucuhy; e dahi em deante, em duas linhas geo-
desicas, a primeira até o salto lltrá, no Maturacá ; e 
a segunda até o serro Oupy. De 1882 a 1883, a Oom-
missão Brasileira, sósinha, fez o r econhecimento pelas 
serras por onde corre a linde, na direcção geral de 
\'V. para E . 

Tendo a Venezuela perdido por um laudo do rei 
de Espanba, proferido a 16 de Março de 1892, no tre-
cho de junto á ·pedra do Oucuhy ao Memáchi, passa-
mos a ser limitrophes com a Colombia . 

. Em 1905, fora~ assignados, em Oaracas, dois pro-
tocollos, estabelecendo um, como definitiva, a demar-
cação feita em 1880 pela mencionada Oommissão Mix-
ta, desde proximo ápedra de Cucuhy, junto ao rio 
Negro, até .ao serro Cupy, na direcção de E . 

E no outro ficou assentado que uma Oommissão 
Mixta verificaria o trabalho da Commissão Brasileira, 
desde o serro Cupy até o monte Roraima, e faria a 
demarcação desse trecho, de accordo com os § 2º e 3º 
elo art. 2º rlo trata.elo de 1859. Ficou tambem sem ef-
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Gulllnlissão .I.h·a~üleira, desde o monte H.oraima até o 
i:iel'l'o Anay, por haver a sentença do 'l'ribunal Arbitral 
<le Paris (em 3 de Outubro de 1899), attribuido á 
l:J-uyana Britannica a posse desse terreno e ter estabe·-
lecido o monte Roraima como termino da fronteira 
anglo-venezuelana. 

Em 29 de l!~evereiro de 1912, foi assignado o ter-
ceiro protocollo, em Caracas, para levantamento de 
marcos na linha geodesica, da esquerda do rio Negro, 
desde proximo á pedra do Cucuhy até o sal to do Ma-
tura cá, a qual deveria ser assignalada por um marco 
principal, e, ao longo da lima geodesica, por tantos 
marcos secundarios e tantas pilastras quantos pare-
cerem indisp<fnsaveis, porque na referida linha nflo ha-
viam sido c-ollooados marcos naquella margem, e a 
falta delles j •á motivara duvidas, em relação a certas 
posses, na z0:na da mesma fronfaira. 

Assim, qo que fôra primitivamente demarcado ou 
i·econllecido com a Venezuela, só prevalecerá, como de-

. finitivamente demarcado, o pequeno tre-cho da linha 
.recta, traçaqa do salto de Maturacá ao serro Cupy, 
com a extensão de 10 . 61'5 ms., no rumo verdadeiro de 
72º 58' 58", 50 N. E.; e, nesse mesmo trecho, a fron-
teira foi apenas calculada, mas não propriamente de-
marcada; pois, nenhum marco intermedio foi colloca-
.do, para asf!ignalar a r.eferida linha geodesica, exis-
tindo apenas os dos extremos, que são marcos na-
turaes. 

140 . Nas proprias fronteira:s demarcadas, exis-
tem grandes trecho·s, insufficientemente assignalados e 
que preciswm receber tantos mai•cos, ou signaes equi-
valentes, quantos forem indispensaveis para que as 
autoridades e os habitantes dessas paragens conheçam 
a verdacl.eira posição da linha extrema, ·cuja ignorancia 
é sempre Cft.USa de lamentaveis occurrencfas. 
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Além disso, dois tr·echos d.as nossais .fronteiras, 
aliaz já ·convendonadors, ainda não poderam ·ser demar-
cados, porque não houve a approvação ·completa d3Js 
respectivas actas, pelos poderes ·competentes. 

!São, ·na fronteira do Uruguay, o condominio do 
arroio '8. Miguel, passando a linha de imeia distancia 
desde o seu Passo Geral até sua foz na lagoa Mirim, 
exercendo, em ·co1I1lllum, os dois paizes jurisdicção so-
hre as .aguas do mesmo al'!I'oio, nm :Qefierida ·secção, 
e que foi estipulado pela convenção de 7 de Maio de 
1913, assignada no Rio de Janeiro; e na da Arg~entina, 

estabelecido na Convenção de 4 de Outubro de 1910, 
complementar do tratado de limites de 6 de Outubro 
de 1898, estatuindo que .a fronteira corre pelo talve-
gue do rio Uruguay, desde a foz do Quarahim para 
o is., até a ponta 1S. W. da ilha Quara_,h1m ou Brasi-
leira. 

141. IO.abe ainda salientar que nais fronteiras, 
já ·convencionadas, ha quafa·o trec1!-ot.S, _ até iagora não 
liquidados, sendo um na fronteira com o Paraguay, 
dous na 9-ª Bolivia e um na da Guyana Ingleza. 

1No trecho do rio Paraguay, entr:e a foz do Apa, na 
sua margem esquerda, e o desaguadouro da Bahia Ne-
gra, na margem direita, a nossa .fronteira não está 
convencionada. 

Desde os tempos coloniaes, o Brasil possuiu toda 
a margem dir.eita do Paraguay, até .a Bahia Negra e 
toda a margem esquerda, até a 1confluencia do Apa. 
Por occaisião do trat. de Petropolis, ·cedemos á Bo-
livia, com .a posse das aguas d.a Ba:hia N egTa, 11Il1a 
distancia de 40 kms., conta:dos da boca daquelle des-
aguado·uro para o N. 

Da Bahia Negra para o 1S. e na mesma margem, 
demoram os terrenos do Chaico, ha 1IDuitos annos sob 
o ·dominio e posse do Paraguay, embora llhe sejam 
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disputados pela Bolivia, como jtá o foram e em maior 
extensão, pela Argentina. 

Esta, em 13 ·de Fevereiro de 1876, assignou com 
o Paraguay um trataido de limites, a cuja negociação 
esteve presente o Barão Aguiar de Andrada, plenipo-
tenciario brasi1eiro, que harmonizou as duas partes, 
obtendo a d esistencia pela Argentina de qua1'que1' pre-
t enção sobre o territorio entre a Bahia Negra e o rio 
Verde, e o compromisso de sujeitar ao anbitr.amento do 
presidente dos Estados Unidos, a parte entre o rio 
Verde e o Pilcomayo. 

O laudo do presidente Hayes, i)roferido em 12 de 
Nov1embro de 1878, foi favoravel ao Paraguay. 

E stando assim litigiosa para tres paizes, o Bra.sil 
nfw ipoude1 co11vencionar os limites na;quella região, 
quando em 18'(2 celebr.ou 'O tratado de limites com o 
Paraguay, ba:s~ado ·no uti-possi,de·tisJ· nem tampouco 
quando, em 1867, pactuou com a Bolívia. 

Persistindp ainda hoje o litígio ·entre o Paraguay 
e a Bolívia, clfl-I'O ·é que não foi possível determinar 
essa extrema; porém é evidente que a linha di visoria 
te deve correr velo alveo do rio Paraguay, por isso ique 
sua ·navegação é franiqueada a todas as bandeiras, con-
forme foi dec:klido pela convenç:,.ão de 29 de Novembro 
,]e 1857, cclebraida ·com a Argentina e pelo tratado de 
paz com o Paraguay, de 1872. 

142 . N:t fronteira boliviana, ainda não está de-
cidido o trecho ele 64,600 kms, em linha recta, entre o 
mar co erradamente denO'lllinado "marco do rio Verde" 
e a principal nascente do verdadeiro rio Verde. O 
"ma.r co do rio ~erde" está na conflunecia dos dois 
fol•mUJdores do rio Turvo, affluente do rio Paragahú e, 
portaDito, d evia ser <:hamUJdo "marco do rio Turvo". 
Pertence esse t~echo á antiga fronteira ·do rtrafado de 
1867 e 1qu e já havia sido demarcada ou c.alculada. 

T·endo es~.e tratado aceito o 11,U-possicietisJ a Com-
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missão 1\1ixta, de 1875 a 1878, durante a demarcação, 
alterou a linha do mesmo em dois pontos, um atten-
dendo [L posse boliviana e outro attendendo á posse 
brasileira. 

Assim, do extremo 18. da Col'ixa Grande não foi a 
fronteira, 'Ila clirecçifo de W ., em linha r ectu, como 
rnantlára o tratado até o morro da Doa Vista, cedendo 
o Brasil á Bolivia uma superfide de 5 . 543 kms. qua-
drados . 

Egua.lmente, do morro dos Quatro-Irmãos não se-
guiu a fronteh'a em linha recta, como cl.eterminúra o 
tratado, até as nascentes do rio Verde, ás quaes não 
foram os commtssarios; e sim dirigiu-se em linha rec'ta 
até a co1nfluencia dos dois formadores do rio Turvo, 
que suppozerann ser o rio :Verde, guiando-se pela carta 
do tratado. Ou antes, tomaram essa direcção consci-
entemente para salvar antigas posses, antigas colonias 
bra.sileiras ( Oaciinbas) Ra«Y/XJ;das e Salinas), salvando 
para W. posses 'bolivianas ( S . Diego e Perubio) . 

A Bolivia cedeu uma certa zona t erritorial, para 
que o Brasil CO'nserv.asse 1su ais legitimas posses t errito-
riaes, que havjam ficado a W . da verdadeira linha di-
vi.soria do trata:do. A área dos terrenos assim -cedidos 
ao Bmsil foi de 3. 578 kms. quadrs., ganhando, por-
tanto, a Bolívia 1. 965 kms. q uadrs. 

O trat. de Petropolis não alterou a fronteira nes-
ses dous trechos . 

'A demarcação feita pela Commissão Mixfa da 
actual fronteira, em virt ude do protocollo especial de 
instrucções de 6 d e Fevereiro de 1907, assignado no 
Rio de Jameiro, para o reconhecimento do rio V1e11de e 
d e sua:s cabeceiras, demonstrou que, effectivamente, o 
marc·o fora erigtdo na confluenci'a ·dos dois formadores 
elo rio Turvo e ·não nas cabeceiras do -rio Ve1~de . E ssa 
verifi c:::u;ão official exige uma negociação com a Bo-
lívia para ficar reconhecida, })elos dous paizes, a divisa 
cornmum. 
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143. iO outro trec·ho da fronteira boliviana não· 
definitiv·annente liquidado, tal qual está ·convencionado, 
é inexequivel, pois não corr.esponde ao que realmente 
existe no terreno. E' o treclho entre .a nascente princi-
pal do rio Rapirran e a nascente principal do igarapé 
Bahia. 

O § 6º do art. 1 º do trat. ·de Petropolis estabe-
leceu a ·seguinte linha "Da ri,ascente prrinJcip1al do rio 
Rap·irran) irá) pelo pa;raJZlelo da 1wsoente) encontrar a 
1V. o rio Iqitiry e subirá por este até sua origem) donJde 
segil!irá até o igarapé Bahia pelos 1nais pronimciados 
accidentes do terreno o·it por umia Unha recta, como aos 
Oommissarios dem,.Glf'cadores dos dois pcvizes p(J!recer 
1nais convenien,te" . 

O § 7~ do 1mesmo, diz que essa fronteira ";d{J, nas-
cente do vga;rapé Bahia segwirá) de11aendo por este até 
a sua conf.luencia 1va in'/JOJngemA 'dtreit(f) do rio Acre oii 
A.q1úry". 

Ora, o curso e a nascente ·do rio Iquiry, ·estando 
ao N. da nescente do RapiTran, n ão é possivel seguir 
de E. para "V\T ., pelo parallelo de sua nascente, ao en-
·contro do Iquiry. Foi, portanto, necessario consultar 
os respectivos governos que em Petropolis, a 10 de 
Fevereiro de 1911, assignaram novais instrucções para 
a demarcação desta secção, marrdando preliminarmen-
te levantar a :rlanta de todo o territorio comprehendi-
do entre as mpscentes do Rapirran ·e do I1quiry, o iga-
rapé Bahia e os rios .Aicr·e e Ohipamarú, ou Chipa-
manú. 

A Commissão já levantou todo o terreno indica-
do, tendo a CO'mmissão Braisileira, superiormente di-
rigida pelo illustre Almir.ainte José Can!dido Guillobe1, 
apresentando um estudo geographico com os elementos 
necessarios para a solução definitiva ·dessa ·duvida. 

Ainda, pqr6m, não se entabolaram a:s negociações 
com a Bolivia. 
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144. A S·entença do rei da Ita.lia, na questão de 
limites entre o Brasil ·e a Inglaterra, fez eomeça.1' a 
no$sa linha divisaria com a Guyana Brita.nnica, do 
monte Yankontipú, na direcção E. pelo cUvort·i'um 
ciq1wrwn até as musc.entes do M1abú ou Ircng, lla sup-
pozi.ção de que o Catingo nascesse no referido monte. 

Ora, desde 1882, a Commissão Brasileira que de-
marcou os limites ·Com a V·enezuela, tinha reconhecitlo 
a nascente do Cotiingo nos montes ROTaima. Entre-
tanto, o rei da Italia proferiu o laudo guiando~se pela 
carta ingleza que lhe foi. submetticla pelo aclvogatlo 
britannko, na qual não se tinha eiJil conta os resulta-
dos a que ·c'hegára a brilhante (Jomm:i:ssão Brazilefra, 
chefütJda pelo ·Coronel I1opes de Araujo, depois Barão 
de Parima. 

iO governo inglez, mandando reconhecer, d epois da 
sc11tern;a, a zona fronteiriça, verificou a exactidilo dos 
trabarhos da nossa :Commissão, e entrou em negocia~ões 
com o Brasi·l pal'a fechar o claro que vae do Ya111k0n-
tipú aos montes 1Ro1·aima, ao S. vV. do primeiro. 

1Em 1908, ipropoz ique o l:ümite passasse a 1ser regu-
lado pela linha dos mais altos ·cumes entre ellc<; exis-
tcn tes, formando a linha divisoria das aguas da i::e-
g-ião. . 

o governo brasileiro aceitou a. proposta, api'2~ _ll-
t.ando tambem um projecto de tratado geral, definindo, 
de vez, toda a fronteira. 

Ainda ·não foi pos1si'Vel concluir essa negociação. 

145 . O Brasil poderá vir a ter uma undecima 
fronteira. terrestre; é a actual fronteira eventual coni 
o EcuADOR. a qual está ·convencia-nada desde 6 d·e Majo 
ele 1904, pela tratado as·s:i:gnado nessa data, no Hio rle 
J:1.nci:;.·o. 

A fronteira é uma parte da anterioJ'imente estipu-
lada e-ntre o BraRil.e o Perú, ·pelo .art. 7 da co-nvençã .. 
de Lima, de 23 de Outulbro de 1851 e 1com a modifica-
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~ão, devida ao •aecordo de 11 de F.evereiro de 187 4. Re-
fere-se á região da margem septentrional do Amazonas, 
a vV. da linha geodesica Ta'batinga - foz do Apaporis, 
conYencionada entre o Brasil e o Perú, disputada pelo 
Ecuador, em })leito arbitral, perante o re1 de E>spanha 
e tambem pela Colombia, que o disputará ao vencedor, 
perante o irm perador da Allemanh>a. 

J>elo trat. de 1904, o Ecuador reconhecerá, caso 
1encedo1·, a mesma linha de fronteira já estipulada 
entre o B1~asil e o Perú, e naturalmente tambem acei-
tará a demarcaÇão j1á feita, entre esse dous Estados . 

URUGUAY 

146. \Em 1801, Portugal, por direito de conquis-
ta, estabeleheu desde então as fronteiras do Bra il nos 
rios Uruguay e Quarahim; foi ao rio Jaguarão e voltou 
a dominar exclusivamente a lagoa :Mirim e a navega-
\ào desta e do rio Jaguarão. Assim o encontrou a in-
dependencia das colonias espanholas. 

Depois dessa independencia, o Brasil teve que de-
fender seus limites pelas arma:s, o ·que fez ·bravamente 
nas campanhas de 1811 e 1812, e nais de 1816-1820. 

Em 30 de J~eiro de 1819, entre o ·Cabi1do de Mon-
tevidéo e o - General Barão de Laglma commandante 
em chefe das t!lopas portuguezas ide occupação, foram 
combinados os limites .entre a Banda Oriental ou Pro-
víncia de Uontevidéo e a capitania de 18. Ped-ro do 
Rio Grande do Sul. 

Pelo trafadp de 31 ide Julho de 1821, eoncluido em 
)fontevidéo, entre o Congresso de Repr.esentantes do 
povo oriental e D . João fVI, representado pelo Barão 
de Laguna, 'ª Banda Oriental incorpoTou-·se, 1com a 
denominação de Esta.do Cisp'latino, ao reino unido de 
Portugal, Brasil e Algarves . 

A fronteira entre o novo estado e o Brasil foi d,.e-
fini<la no art. 3º do tratado. 
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No anno seguinte, o Brasil prodamou a propria 
indepenclencia e o .Estado Cisplatino incorporou-se ao 
Imperio nascente com o nome de Província Cispla-
tina. 

Em 1825, a ip1·ovincia Cisplatina, auxiliada pelos 
a1'gentinos, separou-se do Bra:sil e foi declarada sob o 
nome de Provinda Oriental parte integrante elas Pro-
vincia:s U niJClas do Rio da Prata. Resultou di1sto, guerra 
entre o Imper:io e _as Provincias do Prata, que, graças 
.a mediação da Inglaterra; terminou pela 1Convenção 
Preliimi.n:ar de paz de 27 de Agosto de 1828, a qual for-
mou da Cisp'latina um estado soberano com -o -nome de 
Republica. Oriental do Uruguay. Na convenção, nada 
se determinou soõre os limites relo novo estado. 

P.ela convenç:,ão de 25 de Dezembro d1e 1828, assi-
gna da em Ire1beasubá, ficou estipulado que o rio Qua-
rahim se1·ia a linha provisoria de limites. 

No Rio Grande elo 1Sul entendia-se 'que a fronteira 
d evia ser no .Arapehy de accorclo com a ·convençã.o de 
1819 e o respectivo auto de d e1marcação. o que faria 
·brasileiro o actual departamento uruguayano ele .Ar-
tigas . No Estado Oriental pretendiam mui tos ·que a 
fronteira dev1a ·ser no Ibicuhy, pretenção absurda, pois 
desde 1801 o Brasil policiava e gua1~clava o te1'ritorio 
entre o Ibicuhy 1e o Quarahim, onde já em 1806 funda-
ra esta:belecimentos permanentes, -como a povoação de 
Inlb.anduby, destituída em 1816, porém logo ele novo 
-construiclia em logar proximo co-m o nome <le Alegr-ete. 
O facto importante, porém, é nunca ter o Governo 
Oriental n:as <li-versas propostas feitas para regular os 
limites, clesiprezado o trata1do -de incmporação de 1821. 

Não é portanto exacto, observ.a Rio Branco, que 
o Imperio fizesse pressão soibre o Uruguay para obter 
as actuaes fronteiras que, com ligeiras differença:s, são 
as -do Trataido de 31 de Julho de 1821. 

Em 1851, por iniciativa do GoV>erno Oriental, vol-
tou-se a tratar . da fronteira. 
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Este governo resist1a .desde 1842, dentro das trin- · 
cheiTas, ao· ·cerco que o General Oribe com forças de 
Buenos Aires fazia a Montevidéo. Gessara a jnterven-
ção anglo-franceza ·contra Rosa:s .e Oribe e o Brasil a 
pedido da Legação Oriental, principou a fornecer por 
emprestimo pago em prestações mensrues, a quantia ne-
cessaria para que o Gove1'no de Montevidéo podesse 
continuar a res1sür . 

Em 1850, o Bra;sil cortou .as relações d:iplomatica:s 
com ·o dictador de Buenos Aires . Em 1851, Paulino de 
Souza, mais tarde V.isconide de U1»uguay, annunciava ao 
;,\1inistro Oriental ·A:ndré Lama·s que o Brrusil tinha a 
obrigação de manter a independenda do Uruguay e 
que, vendo-a ameaç,ada, resolvera defenQ.e-la pelas ar-
mas . Com ~ffe~to, em 29 de Maio, o Brasil, o Uruguay, 
0 estado p latino de Entre-Rios assignaram em Mon-
tevi.déo um tratado defeDJsiivo e of:fiensivo, a que adhe-
rio Oorrientes, para o fim de manter 'ª independencia 
do Urugll'ay, fftzer d'e'lle sahir Oribe e a:s forçrus ar-
gentina:s ·e proceder á ·eleição livre de um presidente 
para o Estado Oriental. 

10 Governq rdo Uruguay, a vista d'es·tes factos re-
·so1v.eu estr·eitar e forlifi.0rur ·quanto .fosse possivel a 
sua allíança com o BraJsíl" e ipara evitar qualquer ul-
terior desintepigencia, resolveu negoGi.ar todos os 
ajustes previstos 'Pelo a1't. 21 Ido ·Convenio de - 29 de 
Maio. 

Em 5 conferencias, de 2 a 10 de Outubro, discuti-
ram entre si os plenipotenc1aríos e assignar.am em 12, 
no Rio de ,Janeiro, quatro tratados: die limites, de com-
merdo ·e naveg;ação, de alliança e d.e extradicção. 

Todos esses tratados foram rati.fícados pelo Pre-
siicl ente Provisorio da Republica Oriental Joaquim 
Soarez em 11 de 'Novembro de 1851; ma·s, depois da 
eleição pela Assembléa Geral Legislati;va do Urugu.ay 
em •q.ue venceo o partido opposicionista, sendo eleito 
Presidente da Republica Juan Francisco Giró, o novo 
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GoV'erno Oriental levantou duvidas sobre a validade 
dois meS:mos tratados. ·Foi, então, assignado o tratado 
de 15 de Maio de 1852, .modifka1ndo os limites de 1851 
e validando todos os outros paietos. 

A fronteira estava já demarcada em grande parte 
na extensão de 281,·5 kms. desde o Chuy até ao Quara-
him e assignalaJda por 162 marcos, trabalho admfravel 
elo Bmão de Caçrupiarva, mais tal'.de substituido pelo il-
lustre Pedro de Alcantara Bellegarde. 

O accorclo de 22 de Abril de 1852 e a:s actas de 15 
de Junho de 1853 e de ·6 de Abril de 1856 alteraram 
em pouco os limites. 

147. Quanto á navegação d·a lagoa Mirim e rio 
Jaguarão, o Ur.uguay ex-vi do art. 4º do tratado de li-
mites de 1851 reco·nheceu que o Brasil estava na posse 
exclusiva da navegação ·nia:quella:s .aguas e n'ella devia 
permanecer, segundo a base do iiti possicletis, a!dmit-
tid:a para c'hegar a accordo final e amiga·vel. 

Diviersas ve'.Oe1s procurou o U ruguay obter o condo-
minio de navegação da lagoa ·Mirim e do rio J aguarão, 
até que pelo tratado de 30 de üuutbro de 1909 vio 
saüsfeito os seus desejos, alteranido-se um trecho dos 
limites anteriores. 

/São, portanto, de. facto os tratados de 1851 e de 
1909 os que r egulam os limites e~tre o Brasil e o Uru-
guay . . 

148 . O tratado de 1909 dispoz sobre a nomeação de 
uma commi·3são mixta para a demarcação da nova fronteira 
entre os dois E stados . 

As instrucções parn o ·serviço dessa ·Oommissão só po-
l:leram ser a:s3Ígniadas a 17 de J aneiro de 1913, e . em 14 ·de 
Fevereiro do mesmo anno, constituiu-·se em ·Oommissão Mixta 
com f!. Oriental. 

A Oommissão Mixta fez, em 1913, o reconhecimento geral 
de t·oda a zona, occupou quatro vertices da triangulada geo-
desica, construiu e inaugurou o marco brasileiro ·da boca do 
J agua:rão, fez a topographia de cerca de 30 kms. do curso do 
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J aguarão, discriminando cinco ilhas (Barm, das -Ovelhas, da 
A reia, do BrawUo e de S. Riba ou Neves) todas brasileiras, 
e onde inaugurou marcos; constTuiu e inaugurou o marco do 
arroio Lagoões, affluente da margem esquerda elo J agua Tão e 
que indica. o ponto em que a linha do· rio J aguarão passa elo · 
i·egimen elo talvegue para o ela meia distancia, agua.s acima. 
Tambem construiu o marco mixto do .Aceguá. 

Em 1914, occupou dez signaes da rede geode3ica e levan-
tou cerca de 120 kms. ela lagoa Mirim concluiu a topogra-
phia de todo o rio J aguarão, cerca de 110 kms. ; discriminou 
as cinco ilhas restantes, sendo que .tres ficaTam pe•rtencenclo ao 
U ruguay e as outra3 duas ( Braiz e do Jtfoirvh.d) ao Brasil; e 
fez o levantameneo hyclrographico do canal da lagoa . Mirim, 
na pa.rte comprehendida entre as ilhas TaquaTy e a boca d0 
ri.o J.aguarão, canal esse pelo qual tem de correr a linha di.-
v1sona. 

Foi e ainda é chefe da Oommissão Brasileira o General 
Gabriel ele Spuza Pereiiia Botafogo . 

1 

ARGENTINA 

149. Pelo tratado de :JifaclTid e1stipu1ou-se no 
art. 5 que a Ii:qha div1sori.a 

"Swbirá desde .a boca do Ibicuhy pelo alveo do 
Uruguay até encontrar a do rio Pepvry) ou Peqiâry que 
desagua na margem occidental do U1'uguay e conti-
nuará pelo alveo do Pequiry acima até sua origem 
principal, desd~ a qual proseguirá . pelo mais alto do 
terreno até á cabeceira princ·i,p·al do rio 1nais vizinho 
que dese11iboque no rio Gran.de de Civrit•L1tba por outro 
nome chamado Iguassú . Pelo alveo do dito rio mais 
·dzinho do Piepiry e depois pelo do Igua.sisú ou rio 
Grande de Curituba, continuará a raia até o mesmo 
Iguassú que d~semboca na margem oriental do Pa-
raná". 

A 17 de J aneko ·ele 1751, foi •assignado o tratado 
de instrucções }Jara os Commissarios encarregados a a 
demarcação de limites desde o extremo Sul do Brasil 
até Matto Grosso. 
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A' segwniba «tropa'' ou <<partvda" •da Com.missão 
do Sul, coube "os confins que correm desde a boca do 
Ibic.uby até á paragem que no lado oriental do Pa-
raná fica defronte da boca do rio Igurey conformp ao 
artigo V". 

<Coube, i)ortanto, fazier o reconhecimento e demar-
cação entre o Uruguay e o Paraguay, e, assim os seus 
tra:balhos se referem ao estudo da fr-0nteira ·brasi1eo-
argentina. 

Os Comnüssarios, cumprindo exa:cta:mente as ín-
strucções, recon'heceraim, em 1759, a maior parte do 
Pevi1·y oit Peq'u'Ílry, que desagua na margem direita <lo 
Uruguay, pouco mais de uma legua .acima do Salto 
Grande, na lat. de 27º 9' 23" S. Descobriram e explo-
raram o affluente do Iguassú1 que denominaram S. An-
ton-io e que completava a linha de clema.rcação, forço-
samente meridüvna nessa paragem para poder ligar 
flous pontos iniciaes, situados, um •ao ·S., no Urugua.y, 
outro ao N., no Igua:ssú . 

Em 1760, começou o Pepiry a appa:recer nos map-
pas portug:uezes ·com o nome ele Pepiry-:Guassú e nos 
mappas officiaes espanhóes ora ·com este nome, ora 
com o antigo de P equiry. 

Em 1761, em Pardo, annullou-se o tratado de Ma-
drid; e em 1777, veiu o trata<l-0 preliminar de S: Il-
defonso, no qual os dois a:flfluentes elo Uruguay e do 
Igua'ssú foram de1signaidos um com o nome de Pepiry-
Guassú ou P eqwilry, o outro com o de S. Anto1vio. 

As instrucções dadas pelo governo espanhol ao·s 
seus commissarios deter.minavam com minucia e da.-
reza que a linde dev·eria ser traçada pelos mesmo·s, rios 
Pepiry-Guassú e S. Antonio, demarcados de commum 
accorldo em 1759 e 1T60. 

Mas ·em 1788, onze annos' d epois do tratado, os 
Oommissarios espanhóes descobriram na margem di-
reita do Uruguay, adma da confluencia do Pepiry-
Guas·sú, e, portanto, maiis par.a ·E., dentro· do territorio 
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portuguez, a fóz de 01utro i·io que já figurava, · nos map-
prus .embora sem nome . Então, fundando ... se em sup.:-
postos erros que attribuiram aos Commis1sarios de de-
marcação do trat. de 1750, pretender.am levar a fron-
teira não pelo Pepiry-Giiassú e S . fintonio determina-
dos no tratado de S . Ildefonso e na;s instrucções, po-
rém por este rio descoberto em 1788 pelo geographo · es-
panhol Gundin e pelo que, nascendo em vertente op-
posta na divi·SOl'Ía dais aguas Idas bacias do Uruguay e 
do Iguassú, afflouisse para •este ultimo. 

Os Commissarios espanhóes deram o nome de Pe-
qwiry-G'uaz'Ú ao rio descoberto em 178'8 e ao outro, 
cujas na:s·centes só foram a:chadrus em 1791, de S. Anto-
1vio Gi1,azú . O primeiro, com a fóz aos 27º 6' 50" S. e 
5º 7' 43" ~· de Buenos Aires, figurava nos map·pas 
portuguezes e 1lprasileiros dos fins do sec . XV\III, e 
prindpio1s do sec. XIX, coon o nome ·de Rio Ca:udaloso 
ou de rio ChCllJ? BCÓ) como lhe davam os Indios dessa 
região. O segun.do, de ·Curso mui mal conhecido, pensa-
vam brasileiros e argentinos, até 1.888, que cowespo·n-
dia a.o Chapim; mas os trabalhos da Com.missão mixta 
de 1887 a 188\:l, o identificaram coon ·O rio J angcocla) 
que conflúe. no Iguassú muito mais pa:ra o oriente. 

150 . A guerra de 1801, suspendendo os traba-
lhos, finalizou o serviço das co:mnni1ssões luso-castelhar 
na.~ . Após a i:µ·dependencia da Argentina e do Bra-
sil, a:ssenfado o principio de que as fronteir3:s dos dois 
paizes •Continuar1am a ser formadas pelas dua·s linhas 
flouviaes do Uri+gúay e do Iguassú, assignaram os dois 
EstaJdos na cicla:de do Paraná, o tr.atad6 de 14 de De-
zemh:ro de 185l , ,negociado por Silva Par.a:nho·s ('Rio 
Branco). 

O tratado fie 1857, clecla:i;ava pelo art. 2º "par.a 
evitar qual1quer• duvida, posto que as designações do 
art . lº, sejam •bem •Conhecidas", os r iüs Pepiry-Guass{1, 
e Santo A.11.tonio são os que forofni reconhecidos em 



- 259 

1759 pelos demarcadores do trcitado c.elebrado em 175Q 
entre Portu.gal e Espanha. 

Approvado pelo Congresso Argentino, as 1~atWca
ções elo tr'.atado de 1857 não foraim trooo,clas e assim 

' não foi possivel fixar a fronteira entre os dois paizes. 
Em 1876, se r eataram negociaç,õ.es para novo tratado, 
sem se ter conseguido o desejado acco'Dclo. 

'Em 1881, o governo argentino ma:nifestou clara-
mente ·suas prctenções, a respeito da:s divisas <:om o 
Drasil. Queria fi:s:a-1as pelo Ohapecó e pelo Chop:hln, re-
vivendo a questão suscitada em 17.S9, pelos Commis-
sarios espanhóes da segunda damarcação. 

A pretenção argentina defini·u-se daramente, com 
o protesto conii.·a a creação d·e duars colonias mfütares 
no Paraná, junto aos rios Cha1)ecó e Ohopim. Observa, 
porém, Rio Branco que, pelo menos, desde 1841 
essa região, que constitue o terr1torio de Palma:s e 
que era, como ainda o é, ·contestado ao Pararrá por 
Santa Catharina, fora com sciencia da Argentina effe-
c tivamen te occupado pelas nossas autoridades. Além 
dis~o, cl Psde 1810, ou antes, desde 1791, nriDl o~ e~pn

nhóes, nem o·s argentinos jamais p;rotestaram contta 
as occupações brasileira e portugueza. Mas, continúa 
Rio Branco, o governo ai~gentino até autorizou, O'U au-
xHiou a publicaç..ão ele mappas que representava;m a li-
n'ha divisoria pelos rios Pepiry-Gua·ssú .e S. Antonio. 

Entretanto, constitlündo..Jse uma commissão mixta 
para verificação das demarcações -anteriores, averigou-
se não ser o S . Antonio Giiazíi, como se ·suppunha, o 
Ohopim, porém um rio a 200 lons. mais ao Oriente deste 
e conhecido por Jangada, o qual n4o era contraverten-
te do Ohapecó . Em outras palavras, augmentou-se a 
extensão do territorio em lit igio. 

A,ntes que os trabalhos da OommissrLO fossem a.pll:'o-
veitados para os fins a que era:m destinados, o gover-
no argentino ·propoz a rfüvisão do terreno; adoptar-
se-ia "como linha definitiva a mediana geometria en-
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tre a linha reclamada pelo Braisil e -clefinida pelos rio·R. 
P epiry-Guassú e ·S. Antonio e a r edarrnada pela Ar-
gentina, q ue marca os rios S. Antonio Guazú e Cha-
pecó". "Fica entendido, continuava .a propo,sta, que a 
ni,écliana geometrica a ·que se r efere o ar t igo a:nteceden-
te ·Será constit uída por uma série de pontos occupanclo 
cada um o en contro das parallelas .ao E quador que cor-
tarão a·s Unhas limitrophes r eclamadas pelas duas 
partes" . 

O Brasil, recusando, alvitrou o .arbitram:ento, o 
que foi aceito pela Argentina, tendo s~clo concluído o 
tratado para o mesmo, a 7 de Setembro de 1889, esco-
Jltendo-se arbitro, o presidente dos _Estados U niidos. 
Foi norneacTo nosso advogado, o Barão Aguiar de An-
dr.ada que :J;allecendo, em VíTashington .a:n\ es de decidi-
da a questão, t eve como ·substituto o eminente Barão 
elo Rio Branco, cujas límpidas e eruditas memorias 
muito cánwrreram para a brilhant:e victoria alcan-
ç.a cla . 

Neste inter~m, vindo a Republica, o Mini·stro dos 
Estrangeiros do Governo Provisorio negocia em Mon-
tevidéo, aos 25 de Jan.eiro de 1890, um tratado que 
dividia entre os dois paizes o territofi.o de Pa1ma<S . 

·Tal conchavo, levantou 9·s mais vehementes protes-
tos, e sendo uni: pacto Ad referenclurn, foi rejeitado 
pela Gamara dos Deputados, ficando dest'arte, subsis-
·tente o tratado de 7 de Setembro de 1889. 

151 . O Braisil, fundou o seu direito no facto de 
que desde o sec., XVII o farritorio ao Oriente do Pe-
quiry ou P epiry, depois Pepiry-Guassú, era dominado 
pelos paulistas. Dahi, conforme iD.otou Rio Branco, a 
impropriedade, a inexacüdão de se designar por ques-
tão das .Missões, aquella em que 1procuramos !IDanter 
o t erritorio a E. <lo Pepiry-Guaissú e do S . A'ntonio. 
O territorio litigioso nunca fez parte <la antiga Pro-
víncia das M·isspes da Compa:n'hia de Jesus no Para-



- 261 -

g uay, depois chamada pelos .espanhóes "Provincia de 
~fisiones" . E aJSsim foi reconhecido pelos mfa.sionarios 
espa:nhóes, quando, d esd e o sec. XVII até meiados do 
XJVIII, mantiveram a W. do Pepiry-Guassú um posto 
de observaç:ão para daír noticia dos movimentos dos 
paulistas, que, como se sabe, já em 1630 e 1631, capita-
neados pol' Antonio Raposo Tava,Tes, atacaram e des-
truíram na prov1ncia de Guayra .algumas missões; e 
em 1632 e 1633 tomaTam, respectivamente, Villa Rica 
e Ciudacl Real, tornando-se unicos senhor.es ele todo o 
terrirtorio a E . do PaTaná e ao N. do Iguassú. 

Em 1633, os P aulistas t r ansrpuzeram do Alto Pa-
ra:ná, desaloj.aTam os jesuitas elas posições que occup.a-
vam a \ V . do r io P aTclo, em Matto Grosso, e destruí-
ram a ciclacle d e Sant iago de J erez, situada sabre uma 
chaipa,da da serra de Amam1bahy. 

A pos•se poTtugueza .foi r econhecida pelo tratado 
de 17•50 e foi admittida pelo proprio govemo argentino 
que até 1881, não formulou pretençrw alguma á fron-
t eira mais ori1ental que a pleiteada pelo Brasil. 

illm 5 ele li'evereiro ele 1895, estudados os argumen-
tos das duas partes litigantes, Grover Cleveland pro-
feriu o laudo, em virtude do qua1, denominados de 
systema occidental os r~os reclamados pelo Brasil e de 
systema oriental, os pretendidos pela Al·gentina, foi 
estatulclo que a linha divisoria .é constituida e ficará 
estaibelecida pelos rios 'Pertencentes ao . y·stema occi-
d'ental, que foram demarcados, Teconhecidos e declara-
do lindekos em 1759 .e 1760 pela commissão deonar-
cadora do tratado de M1adrld. 

152. Em conse:quenCia da sentença arbitral, foi 
assignado o p.rotocollo ·ele 9 de Agosto de 1895, demar-
cando a fronteira do Pepiry-Gua'ssú e S. Antonio, an-
tes de qualquer accordo so•bre a fronteira geral, po1·-
que i•sso exigia approvação do Congresso. O de 1 de Ou-
tubTo de 1898, estabeleceu tambem que fosse assigna-
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lada a fóz dos rios Pepiry-Guassú e S . Ailltonio. Final-
mente, o tratado de 6 de Outubro de 1898, estabeleceu· 
a linha divisoria desde o rio Uruguay, defronte da fóz. 
do rio Quara~him até a fóz do P.epiry..,,Gua:ssú; e :a con-
venção ·complemenfar de 4 de Outubro de 1910, liqui-
dou o trecho do rio Uruguay, a ~)>artir da fóz elo rio 
Qua:rahii.m pa1·a o S. até a ponta S. W. da ilha chamada. 
Brasileira, ou do Quarahim. 

153 . O Presidente Cons . Rodrigues A)ves em mensa-
gem de 1904 ao Congrns3o Nacional disse: A demarcacão de 
fronteiras com a Arg:entina está felizmente concluida ·tendo 
sido colloca·dos todos os marcos e determinada a sober~nia de 
cada uma dias dua3 republicas nas ilhas do U ruguay." 

Aos 4 de Outubro de 1910, foi assignado no Rio de 
Janeiro, a Acta declarator:La das ilhas brasileiras e das ilhas 
argentin~s rios rfo~ 1!rugu~y e Igu~~sú. . 

A:s ilhas brfLsileuas sao: JiapeJtL, a 2 kms . abaixo da 
confluencia do Ibicuhy, e tendo, proxima, uma ilhota; da 
Cruz, com uma ilhota, perto do anoio .da Cruz; Paloma'S~ 
Cl'eca de 6 kms . acima <le Itaqui e Alvear, afuaixo da boca 
do arroio Pintado Pequeno; QuadrwJa, abaixo do arroio Pi-
rayú, affluente qa margem a;:i:gentina; Butiihy G1'.0;nde e Bit-
tw.hy Pequena, na confluencia do Butuhy, sendo a (h1ande uma 
ilha entre as dwas bocas do Butuhy,- que fenece em delta; S. 
Luzia, Inferio1-, apimar do arroio .S . Luzia; Merc&dies, com duas 
ilhotas, 6 kms . abaixo da volta de Mercedes; Ilha P ,equena, 
acima 15 kms . dia volta de Mercec1es; o grupo álos Garrucho,s, 
acima do pa·sso do mesmo nome; S . . 'út1.cals P:equen,a ou ·oo?·-
dJeir.o, com ilhota; o grupo dUIS Taqwir'.tlS de O•ima, abaixo da 
fóz do Piratinirq; o de Piratirvirn, · com quatro ilhas e uma 
ilhota, pertencendo uma daquellas á Argentina; de S. l zidro,. 
com 3 ilhas e varias ilhotas, situado na cachoeira desse nome; 
-0 de SanfJa Man-ia, 5 kms. acima .do precedente, com txes ilhas 
maiores, uma das quaes, a de Baixo, ·é tripartida, e com di-
versa:s ilhotas; o, de Itacairua1•é G•ran~e, 16 kms. abaixo do 
porto argentino de· San J avier; ·as ilhotas em numero de tres, 
de S . Xuvierr; o grupo de Owma.ndahy, de tres ilhas e diversas 
ilhotas e bancos na corredeira ·do me3mo nome ; Grande ou 
Oomprvda, perto' da fóz do arroio FeTreiro; os r~cifes da ca-
choeiJ.'ª do Roncqdor; a ilha do Bugre, com tres ilhotas; a do 
Biguá no rapidp do mesmo nome, com uma ilhota; M d'o 
Jaca.r6, a um km. da fóz do rio Santa Rosa, com diversas· 
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ilhotas, ba.ixas, alagadiças e cobertas de sarandy3; o grupo-
de Sabtinho, na cachoeira desse nome· as duas de .1Vli1,1,icá, na 
corredeira de Bmicá . ' 

. No l·io Iguassú, da confluencia de 18. Antonio para 
· baixo, são brasileiros : a Pesqueirr:.; ,a3 ilhotas d'as Taiqwms,. 
e alguams ilhas, ilhotas e recifes que precedem as cataractas 
do Iguassú. 

As i lhas argentinas são, no Uruguay, Pacú, 3 kms. abaixo· 
de Uruguayana.; Grande da Saudade, acima do Paso de 
los Libres; Ch:a.parro, perto de Itaqui; AgwL7,1Jhy, um pouc() 
abaixo; Miircié-lagos, perto de Palomas; Tac'IJ,aras Inferio1·; 
Del Vad:o, 4 kws . acima da boc,a do Butuhy; o ilhote de:Z 
'J'igre; 10. del Qu'.a(I); o de S. A 111n.ai., a -20 km3 . de S . µ3orj a; 
S. Luc ia Swp(j()·ior, acima do Passo de S . Anna ; V a1'g-M; S . 
.ilfateio, acima da fóz elo arroio argentino Pariopá; o grupo 
das quatro ilhotas do Samr,,dy Granék; S. Luca,s G1·,c~de, on-
de chegam em aguas médias os vapores que navegam no alt() 
Ul'uguay; C,err.ito, a:baixo da fóz do Pimtinim; a mais occi-
dental das ilhas de Piratinim, uma do grupo de S. Izidro; as 
duas ilhota3 de Ijuhy, a de Itacw,rupe?·é Chica; S. JaV'ier; de.l 
Borracho, quatro ilhotas; as ilhotas dklZ Canal Tu(',lrlo; as do 
Oha,friz, com varias ilhotas na cachoeira do mesmo nome; a 
i lhota alagadiça de Pi1,.w P.arCIJ. Atrás, no l'pielo do mesmo 
nome ; Di71!o, 2 kms. e meio acima da coloni_a militar bra~ 
sileira do alto Ul'Uguay; e a ilho ta 1alagadiça do Pe:ripiri-
Guazú. 

No rio Iguassú, da confluencia do .S. Antonio para baixo, 
são 1argentina·3: o grupo ela IlhtJ.1 Grancle, formado de 4 ilha5 
e uma ilhota, abaixo do recife elas Antas; San Agustin, 
abaixo do salto lTene; e diversas ilhota·s e rncifes que precedem 
as catar actas de Iguassú . 

As ilhas desses Tios são de alluvião, são inundadas na 
época das -cheias; se deslocam e modificam de forma, con-
tinu amente . 

PARAGUAY 

154 . Os tratados de :'lfaclrid e -S . Ildefonso es:-
tatuiraim que a fronteira desde a barra do Iguassú: 
proseguil'ia pclo alveo -do Paraná acima, até onde pela: 
parte occidenta.l se lhe ajuntasse o Igurey, ,que acom-
panharia até descer o contravertente mais proximo, ar-
fluente do Pãraguay, chamado talvez Corrientes. 
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Por falsa e quiçá interessa:cla negativa ele não des-
embocar pela margem oriental do Paraná rio chamado 
Igurey, nem ta:mpouco haver :quem desse noticia de 
um rio Corrientes, decidiram os dois governos substi-
tuir o Igurey pelo lguatemy, primeiro affluente orien-
tal elo Paraná, acima das Sete Quéclas. Quanto ao con-
travertente, incontestavelmente o Jejuy, combLnou-se , 
substitui-lo pelo Ipanéguassú, segundo parece, ta:m-
bem conhecido pelo nopie ele Corrientes. Este rio, si-
tua:do ao norte do J ·ejuy, é porém, ainda muito ao Sul 
do rio Apa. 

Em virtuc1'e, do accordo, a comnüssã,o demarca-
dora, em 1754, foi de Assumpção á 'Curug.aty, passou 
a seua de :Maracajú, baixou pelo Iguatem,y até o Salto 
dais Sete Qu~cl.ais ou Guaym, desceu pela ' margem oc-
ciclental do Parq.ná, erigindo um signal na lat. de 
24º 28' S.; e outro proximo ao salto, subido por José 
Maria Cabrer e Gandido Xavier d' Almeida, este ulti-
mo immortaliz.ado por ter descoberto o J ejuy . 

Em seguida, os commissarios demarcar.a:m a fron-
teira pelo Iguatemy, leva:ntando o plano hydrogr.aphi-
co do rio até su~s nascentes, onde erigiram um marco 
(23º i21' S. e 56º 50' W. éLe Gr); •e bem assim nb .con-
cabeç:,ante .que julgavam ser as nascentes do lpané-
guassú e era:m as do Aguarahy . 

'Na demarcação do trata:do de S. Ildefonso, annos 
após, a questão mudára ele face, qJOis que o goveJ'.lno 
portuguez, conv·encido de que .fqra enganado quando 
concordou em Stfbstituir o Igurey pelo I.guaten1y, or-
denou ao seu commissario que desconhecesse o accordo 
da .substituição dos r·ios, restringindo-se á execução lit-
teral do tratado. 

O notavel demarcador ·espanhol D. Feli.x de Azara 
comprehende·u, eptão, o alcance dessa resolução e pro-
curou atraval'har a •questão paTa obter ganho de cau-
sa, para a Espanha. Assim, sustentou que o Igurey era 
D Yagurey, l\'fon}ci ou Iv:inhema, ao qual conespondia 
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outro r io caudaloso que desem'boca a 22º. i\las, acon-
-cece que não levou em conta que o Igurey se precipit1:.. 
•la notaYel serra que fórma o Salto GraJ11de do Paraná, 
P. se exten:de por meio della para vV .• servindo de ba-
li za .tlatural até a:s nascentes do Jejuy, emquanto que 
o I vinhema está a-cima do salto mais ele 30 leguas, e 
corre afastado do rio Paraguay por extenso e variado 
territol'io, ·quando nos trat·ados se teve em vista cru-
zar cm"i:o espaço de terrnno entre o Paraná e o Pa-
1·ag•uay, como o é entr.e a.s na:s-centc:>s do Igurey e do J e-
juy. Ainda mais. Se houvesse i,ni::enção ele seguiT 1pelo 
Ivinhema, o tratado teria dito que a linha divi oria 
seguia pelo alveo do r io Paraná até onde entra nelle 
cocima) ou va.sscin;do o Sal-lo, o rio Igurey pela sua mar-
gem occidenfal. 

Entretanto, Azara propunha ao governo de Bue-
nos AiTes tal ~nterpretação e escTevia que, cresse modo, 
teriam os e~panhóes a:s unicas terras não inundadas 
naquella região : "teremos hervaes, barreiros, ali.nas, 
pasto, ag,uadas, ma:cleira:s; os famosos eis-tabelecimentos 
de 1Iatto Grosso, Cuyabá e serra do Pair.aguay serão_ 
precarios a seus legitimos donos e alfim callirão em 
nossas mãos ·com o tempo" ( 1) . 

Se o governo espa·nhol t eve ou n~w noticia desse 
plano, é certo que nunca lhe deu uma resposta. Certo 
tambe111 é que, a respeito cleUe, jámais f.a11on com o 
governo ele L~sboa .. Todavia, Azara organizou um map-
pa em conformidade ao plano que propozera, deixando 
uma cópia em Assumpção, qua ndo de lá "e ausen-
tou, após quinze annos de espera por uma nova com-
missão portugueza. 

155 . Taes, em resumo, os antececlentes das ne-
gociações de limites ·com o Paraguay, com o qual só, 
muito mais tarcl.e, em 1844, tivemos oecasião de pactuar 
sobre fronteiras. Por esse tratado, negocia·do por Pi-

(1) CAPISTRANO DE ABREU, Cap. da Hi t. Colonial; pags. 188-189. 
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menta Bueno (Marquez de S . Vicente), os dois pai- . 
.zes se comprometUam a nomear commissarios })ara 
.examinarem e reconhecerem os limites indicados pelo 
tratado de S . Ildefonso, para que, segundo elle, fos-
sem esfabelecidos os limites definitivos. 

O Imperio não ratificou esse tratado, pelo qual, 
aliás, a nossa diviza ficaria ao Sul do rio Apa, pois que 
provado ser o contravertente, ou antes, o co.ncabeçante 
do Iguréy, o rio Jejury, ,este está mais de 40 leguas ao 
Norte. Tambem .ao N. está o I panégua:ssú. 

Em 184~z, presidente do Paraguay, enviou 
um plenipotenciario que propoz ao Brasil a adopçã_o 
de um tratado, estabelecendo a linha divisoria desde a 
fóz d'o Iigua:s,sú pelo a lveo do Paraná até '. o Salto Gran-
de de Guayra, dahi pela serra de Matacaj ú, depois 
pela co11c1Hheid. Amambahy, até encontrar as verten-
tes do. rio Brarico, e desta em linha reda a siua con-
fluenc1a no Pa:i:·aguay, em frente do forte Olympo. 

P or esse tratado, reconhecia Lopez a. primitiva 
fronteira pela l:)erra de :Maracajú, e tambem ·que o li-
mite do utf;possvdetis dos dois Estados é pelo alto da 
cordilheira do .r\.mambahy até as nascentes do Apa.; 
mas exigia a cessão <le terr1torio brasileiro d este r io 
para o N. até 4efronte do forte Glympo. 

E m .compeµsação, dispunha de territorio de ter-
ceiro Estado, offerecendo grande parte da provincia de 
Corrientef; e das Missões .da Canclelaria para o N. 

O tratado não foi r atificado, tanto ma.i·s quanto, 
.além dessa•s ou~ra:s esti:pulações inconvenienies, propu-
nha a neutralr;mção do terreno entre o rio Branco e 
o Apa, não podendo os dois governos erigir nelle forta-
lezas, postos mpitares e estabelecimentos permanentes, 
ao mesmo tempo não se consentindo estabelecimentos 
.brasileiros a menos de duas leguas de distancia ela mar-
gem esquerda elos rios Branco e de paraguayos, a 
e.gual cllstancia da direita do Apa . 
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Em 1852, por iniciatrva do Paraguay tratou-se a 
celebração de um novo tratado, cuja negociação não 
foi, afinal, iniciada ; em 1853, foi o nosso governo quem 
teve a iniciativa, e bem assim, em 1855, quando sUJb-
mettemos ao Paraguay a prrop9:sta, na qual offerecia-
mos, o maximo do que podíamos conceder. 

Convém não esquecer, que o Paraguay, levando em 
conta o nosso 'ltti~poss'idetis) implicitamente considerou 
o rio Apa, o rio de extrema com o Brasil. 

A pro·posta ele 185.5, provocou a ex;peclição de um 
diplomata paraguayo, D . José Buges, ·com plenos po-
deres para assignar um novo fa·atado, a:iada tendo con-
seguido, em virtude das clemesurada:s exigencias do 
_governo paraguayo, .que pretend'ia não só o territorio 
do lado do Paraguay, entre o Apa e o rio Branco, mas 
tambem -0 do lado do Paranii, entre o Iguatemy e o 
Ivinhema . 

Nas coll'ferencias para o ajuste elo mallog.rado tra-
tado ele 1856, foi nosso 1plenipotencia.rio Silva Para-
nhos ( ·V:isconéLe elo Rio Branco) . 

156 . Nada se decidiu até a terrível guerra do 
Pa1~aguay, qaunclo no tratado de triiJ.:>li.ce alliança (1 
de Maio de 1865) com a Argentina e o Uruguay, fi:.. 
xando, ci priori) as pretenções te1-ritoriaes, para de-
pois respeitarmos sua integridade, caso vencedores, fi-
camos com a fronterra assim esta!belecicla : 

"Do lado do Paraná se dividirá pelo rio a.baixo do 
Salto das Sete Quéclas, que segundo a carta de Mou-
chez é o Igurey, e da fóz do J.g1urey e por elle a.cima 
a procurnr as suas nascentes; 

Do lado da margem esquertla elo Paraguay pelo 
rio Apa desde a fóz até ás sua:s nascentes ; 

No interio•r, pelos cumes da s·erra ele Mar.acajú; 
~mndo as vertentes de E., do Brasil, e as ·éLe W., do Pa-
raguay, tirando-'. e da mesma serra linhas as mais re-
ctas em direcção á<s nascentes do Apa e do Igurei". 
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Vencedor, nf't0 abusamos do v:enciclo .e .antes, levan-
do mais longe a nossa mo·deraç;ão, ·desisti.mos da linha 
do Igurey e nos contentamos ·com .a divisa natural do 
1Salto elas Sete Quéc1as, do lado <lo rio P clraná ( 2) . 

Disto, temos a prova pelo tratado de 9 ele Janeiro 
ele 1872, as'Signa:do em &ssum1pção, iqiue ora regula a 
nossa linde e que observou, como sempre, o iiti-possi-
cletis do tem1)0 colonial, muito mais vantajoso ao Pa-
raguay elo que ao Bras.il. 

157 . A .demarcação das fronteira:s, estahelecidas pelo 
tratado -de 1872, foi iniciada no mesmo auno, na ma1·gem di-
Teita da fóz do Tio Apa, no logaT S'.cintro Mia1·ia, (22°4'45",24 
1S. e 57°55'47",22 W. de GT.). Em seguida, em frente á 
conflueucia do 1·io Pedra de Cal, ficou as.sentado em .reco-
nhecer como principal o braço austral, pois ? septentrional, 
o Pedra ele Oal , ié simples a,fflueute daiquelle . 

Depois, hpuve uma divergencia no Passo ele Bella Vista, 
onde o commissar:lo brasileiro queria ir pelo bniÇO austral, 
vulgarmente chamado Esfrella, emquanto o paraguayo queria 
ir pelo outro braçp, chamado Apa. Após longa discussão, o 
assumpto foi levado ao conhecimento ·do.s dois governos, que em 
protocollo de 7 de Janeiro de 187 4 rnsolveram ser o Estrellu, 
o formad-o.r principal .elo rio Apa . 

Consignou-se, a 5 de MaTço, na ma:rgem esquoe:rda do 
Est-rella, junto á montanha do Tacurupita, que pertenciam _ao 
Brasil as ilhas S. Clara ·S. Izabel, Ingá, QuatTO Boccas e S. 
Marianna e, ao Paraguay, as de Belém, Sauce e Apuá . 

Na conferencia realizada em 14 de Agosto, no alto da 
cordilheira de Amambahy, entre ais cabeceiras elos Tios Ipané 
e 'Amambahy, foram tambem assignados a planta das ca-
beceiras do Apa e os .desenhos e perfis trausversae!) dos dous 
hraços, em que se divide o mesmo Apa, acima de Bella Vista. 
Ainda na mesma cordilheira, e a 16 de Se.temlbro, onde prin-
"cipia ella a deno:rµiuar-.se de Ma;racaju', entre- a cabeceira 
principal do Iguatemy e a sua coutravertente, foi inaugu-
rado o marco ·que assignala a terminação da linha, que di-
vide pela linha -dos mais altos cumes a <li.ta. cordilheii'a do 
Amarnbahy e o começo da que segue pelo me3mo alto da serra 
do Maracajú. Esse marco está na lat. S . ·de 23°18'59'',60 . 

No alto da serra da MaTacajú, entre as vertentes dos rios 
Ibicuhy e Itamarã, foi inaugurado outro marco; e aos 16 de 

( 2) Vhde Rev. cio I ns"t. Hist. e Geogl'. B-ras.; tomo 35. 
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:Niarço de 1 7 4, na picada aberta na serra de Maracajú, fez-se 
a de~cripção dessa part_e de fronteira traçada pela crfata ou 
cul~rnante da cord~lhena de Amambahy, passando pela pri-
meu·a vertente do rio .S. J oã:o, pelo boqueirão do Potreiro Oa-
pivary, pela ilha ele matto Punta-'.Porã até onde os arroios 
do W. são tributa rios elo rio Aquiela·ban (antigo Aquidabangy) 
º. os que vão para o S. o são elo Ipanéguassú, continuando a 
1111 ha ao Tum o ele S. W . até ao marco clefron te ela na·sceute 
principal ·do Iguateny. 

Em 30 de Março, chegou a Oommissão á margem cli-
reita elo P.araná, cm frente ao salto elas Sete Quedas, ponto 
este extremo ela linha W. E., que partindo do morro de Ibi-
·cuhy corre pela culminante ele Maracajú até o dito salto, 
considerado marco natural. 

Na fóz elo lguassú, foi clreclarad a em acta estar a de-
marcada a fronteira :N . .S. limitada pelo alveo do rio Paarná; 
ficando ao Paraguay a primeira ilha distante 12 kms. elo salto 
ao rumo verdadeiro de 32°21' 18. W. ; e ao BTasil a seg'uncla 
ilha, a 9 k1m. e n:reio ao rumo vercla-clei ro ele J 0 54' N . W. ela 
fóz elo lguassú, e logo acima elo rio Acarahy, affluente ela mar-
gem direita elo Paraná . 

Ahi ficou te rminada a demarcação faltando apenas a 
collocação de marcos definitivos, que succcssivamen1e foram 
sen elo consrrui.do3. 

O chefe da commissão brasileira era o coronel Rufino 
Galvão, depois Visconde de Macarajú, q_ue cin co mezes passou 
nas matta3 d::t serra Nl,andturaca[!) ou Maracajú, durante a es-
tação das chuvas, abrindo 38 leguas de picada pelo alto da 
mesma .serra até o grande salto das .Sete Quédas e em se-
guida pela escabrosa margem clii-eita do rio Paraná, até a 
embocadur a elo vercl·acleiro rio Igurny, o Pe;lowts elos antigos 
demarcado1'e .S . 

DOLIVIA 

158. Os it:i·atado~ üe :Haüricl e S. Ildefonso esta-
beleceram que a li·nha -clivi·sor ia correria pelo leito do 
Guapo•ré e ~Iamo.ré, até o log;ar situado a egual dis-
tancia do Aniazonas e embocadura elo ·~Iamoré, e depoi 
de se logar .continuaria por uma linha ele E . a vV. 
(Leste-Oeste) até encontrar a margem oriental do Ja-
vary á sua ·confluencia no Amawnas, cortando daqui 
á fóz mais septentrfonal elo Japur{1. 
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O ponto médio, determinado pelo astronomo Fran-
cisco José de Lacerrda e Almeida, de merecida fama · · 
scientifica, era na fóz do rio Gyvwraná ou Maohciclo _: de 
sorte, que a linha lindeira teria sido pelo parallelo 
de 8º 4' e não pelo de 10º 20', conforme se est:ilpulou 
mais tarde. 

Os governo'S de Matto.,,Groisso, porém, não só ·dif-
ficultavam a creação de alc~eias dos jesuitas espanhóes 
na m~wgem oriental do Gua'Poré, ·Como tambem trata-
ram de fundar povoados ao correr do rio. Assim, em 
1752 foi fundada Villa Bel1a; em 1756, a aldeia de 
S. José, em fr.ente a cornfluencia do Corumbiara com 
o Guaporé; em 1758, Boa iViagem, no Salto· Grande, 
no Madeira; no mesmo anno, o destacamento das Pea-
ras, a clrreita do Guaporé; em 1760, •u'ma fortaleza, 
onde existiTa a nüs·são espanhola de Santa Rosa; em 

1 ' 

17·68, a povoação: de Dalsemão, 11a, terceira cachoeira do 
Madeira; em 17'76, o Forte do Prfocipe da Beira e a 
ephemera povoa~;,ão de Vizeu . 

. Esse movimento de expansão colonisadora serviu 
para justificar ~ i<leia da deslocação da linha, lembra-
da em 1781 por Rirnrdo Fyanco de Almeida Serra, um 
dos chefes da demarcação. Em 1798, uma Carta Régia 
regulou a navegação do rio l\fadeira, o que tudo isso 
constitue 1provas da occupação so'bTe todo o rio Ma-
deira e o direitp firmado para deslocar a linha para 
a ·fóz do Beni -- e foi esta a conquista diplomatica 
do tratado de 1&67 . 

. Só muito mais tm"de, se ·devassoh o Purús. E é 
a brasileiros que se deve a pen~tração desse grande rio, 
onde morrem o Yaco e o Acr.e . Ao findar a primeira 
metade do sec. XIX, o gov;erno brasileiro mandou ex-
plorar o grande caudal amazorrko por João Cametá; 
annos de·pois, em 185'2, levou o mesmo destino o per-
nambucano Sera:phim que percorreu 2 .100 kms. da fóz, 
emqua.nto que 8eu antecessor fora apenas a 1 . 200 kifo-
metros . 
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Em 1860, o mulato Manoel Urbano da Encarna-
ção explorou o rio, indo, até perto de Ouranja; e em 
1867, com o engenheiro Americano W. Chandless foi 
até a confluencia do !Qalvajane, isto ,é, ás vizinhanças 
de sua nascente :prindpal. 

Data dessa época o povoamento elo Purús· que 
de 2. 000 almas em 1871, .vei u a ter 50 . 000 em 1890 . 

Em 1871, o coronel Labrea foi ás margens do Aiere, 
já encontrando lá e,strubeleddo o posto do seringueiro 
Manuel J oaiq:uim, donde foi ter ao sitio "Flor de Ouro" 
de Geraldo Corrêa Lima. 

Poucos a<nnos antes, em 1865, é que foi inidaclo 
o commer!Cio por essa via com a Bolívia, commercio 
que em b1'eve se incrementou e chamou a attenção da 
Bolivia para esse explencliclo trato <le terra, conlleciclo 
por "territorio elo Aare" e que é, de facto, uma depen-
dencia geogTaphka elo Brasil. 

159 . Após diversas negociações fracassadas, e 
que tinham o intuito de r .egularizar as fronteiras do 
Imperio com a Bolívia, foi aissignado em La Paz, em 
27 ele l\Iarço de 1867, rím tratado de amizade, limites, 
navegação, cgmme1"cio e extmdicção entre o Dr. Felipe 
Lopes Netto e D. Mariano Do·nato Munoz. 

O tratado reconhece c01mo base para a cletermina-
çilo da fronteira o ilti-poss~cletis e em vez de fronteiras 
arcefinias, entendeu, com vantaigem para a Bolívia, que 
o direito elas zonas de iITfl uencia dos dois Estados po-
dia razoavelmente ser limitado pelo parallelo da con-
fl uencia do DenVi\famO'ré, ( 10º 20'), des·de esse ponto 
a E. até o Jav.ary, a vV., ,cuja rnuscente se suppunha 
estar em latitude mais elevada. E' o ' motivo pelo qual 
o art. 21 no seu penultiiuo paragrapho, estabel.eccu .a 
fronteira por . essa linha p.airallela ao Eql.i.aclor e no 
seguinte empregou linhci Leste-Oeste. 

Como, porém, o ultimo paragrapllo, fignranclo a 
hypothese de se achar a nas:cente elo Javary "ao Norte 
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druqtLella linha Lest~Oeste", diz, que, nesse caso, "se-: 
guirá a fronteira, desde a mesma latit ude, por uma 
r.ecta, a buscar a origem principal do dito J avary", 
sem, entretanto, precisar o ponto inicial da segunda 
linha na referida latitude, a:doptou-s·e of.fkialmente 
desde Dezemhro de 1867 a opinião de que a fronteira 
devia ir por uma obliqua ao Equador ~esde a confluen-
cia do Beni até a nascente do Javary, de so:rte que a 
linha {lo 'U:ti-possiclel"is) que, pelo tratado era o Leste-
Oeste, pas·sou a ser deslocada, com prejuizo do Bra-
sil, dependendo a sua exacta determina5:ão de desco-
brimento d e um ponto incognito, como era então a nas-
cente elo J a vary ( 1) . 

160 . Examinando-se ·detidamente o tratado de 
1867, vrê-s'e que ia forma estava ·descuida'Cla, sob o ponto 
de vista ela terminologia geometrica. Com effeito, nelle 
se lê 'deste rio para Oeste ,seguirá .a fronteira por uma 
parallela tirada da sua margem esquerda na latitude 
Sul 10º 20', até encontrar o rio Javary; ora, Bste periodo 
não· fórma SJentido, poI'que ma.nda seguir a . fronteira 
por uma parallela, a que?, pergunta-se . 

1Substitua-se pamllela, por pc11mlle.lo e. a expressão 
tornar-se-á clara, preciisa, logica. 

No outro ·periodo, diz: 'Se o J avary t iver suas nas-
centes ao N. cfoq1.1,ella Unha L este-Oeste) seguirá a fron-
teira, desde a mesma latitude, })Or uma r ecta a buscar 
a origem prinéifal elo clio Javary'. Nesse pe1·iodo nota-
se o seguinte : que a expressão daquella linha liJst e-:Oe&te 
deve .ser suhstit uida para que a p'hrase seja ·corneta 
por ciquelle pcm~a.llelo; ·e que ev}dentemente a mesma 
latdi1cle significa o mesmo parallelo. 

Que tenha havido· descuido de redacção, não ha 
duvida, porque, aiém do que aca:bamos de dizer, empre-
ga...1se a expressão por imia reata) .e, todos sabem que na 

(1) iRro BlRtANOO, Exv. ao Pres. dei Re11 . por oocasião <lo trat. d e 
Petropolis . 
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superíficie da terra não se podem traçar 1·eotas, salvo 
em condiçõe:s mui esrpeciaes, que não são as do caso . 

·Fazendo a·s correcções, o tratado ficará completa-
mente ·comprehensivel e insophismavel . 

O que o tra.taido queria dizer é que do ponto de 
confluencia. do Mamo.ré com o Beni, onde principia 
o rio Madeira, a .fronteira seguirá para \V. p elo pa-
rallelo 10º 20' S. até encontrar o rio J avary; se, porém, 
o Javary tiver as nascentes ao N. daque'lle parallelo, 
a fronteira. seguirá até encontrar o ponto em que fosse 
cortado pelo meridiano que passa pela origem principal 
do dito Javary. 

161 . Cum1)re nota.r que na occasiüo do tratado ou 
Io'go depois, bem como •nos tratados de 1750 e 1777, só 
se cogitou da fronteira do Madeira ao Javary ser de-
terminada por um parallefo e nunca por uma linha 
o·bHqua. Este para'Helo podia. estar mais ao N. ou ao 
S., mas era sempre um parallelo . O mappa official elo 
Brasil do iUustre Marechal Conrado J. Niem eyer, bem 
como o od'ficia'l da Boli.via, publiicado em 1859, r epre-
sentam essa fronteira por um rparallelo, não p elo mes-
mo, mas, em todo o caso, por um pa:rallelo. 

Foi sómente depois das explorações do ,J avary 
que surgiu a ideia de ·substituir, nos mappas o.fficiaes, 
o paral1e1o, por uma linha obliqua, fazendo o Brasil 
perder uma extensa 'área, ·de que já est ava d e posse, 
pelas explorações que ali fez e pelos: estabeleciimentos 
nella creaidos ( 2) . 

Em 187 4, a ;commissão mixta d emarcadora da 
fronteira entr.e o Bras il e o P erú, tendo para chefe 
brasileiro o Barão de Teiffé, deu para a origem mais ao 
S. do Javary, na latitude 7º01'17",5, t endo conside-
raicfo. o Jaquirana. como o formador principal do Ja-
va.ry, isto é, como o alto-Javary. O r esultado po itivo 

(•2) PAULA FREITAS, C'on f . <llll Sct. de 1910 in R ev . S oe . Geogr. 
do R io d e J a neiro. 
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da CommiS'são mixta foi saber que o Javary Unha suas · 
nas.centes acima elo parallelo de 10º20'. 

Em 189·5, foi promulgrudo o }Jrotoco1l'lo de 19 de 
Fevereiro, que acloptou aquella posição e ordenou que 
se completassem a demarcação da fronteira .entre ess:e 
ponto do J avary e o :Madeira, aos 10º20' lat. S . 

Era a substituição do pai·allelo de 1867, por uma 
linha geoclesica ob1iqua, tirada do Javary .ao :Madeira. 

Para essa demarcação, foi nomeada a Commissão 
ele limites, tendo para 1Jrimeiro commissario o então 
Coronel Dr. Tha'llmaturgo de Azevedo, e :para .segundo: 
o Crupitão-Tenente Cunha Gomes. Chegando ao local, 
o Coronel Thaumaturgo notou que os marcos que ia 
collocar separavam do Brasil muitos brrusileiros aH es-
ta:beleddos B, pelas informações que tinh~, que as nais-
centes do Javar;y eram mús ao S. que a latitude do 
marco Teffé. Levou taes occurrencias 'ªº conhecimento 
do governo e, por motivos que nãp nos cabe explicar, 
exonel'O'U-se. 

Foi nome.c'tdo chefe da commissão o Capitão_;Te,. 
nente Cunha Gqmes que tambeim teve a inictrmbencia --ele reexplorar o Javary. Foi a:léip. do marco ~eiffé e 
calculou a nascente do tortuoso J .aiquirana, aos 
7º11' 48" ,10 S. e 73º4 7' 44" ,5 \iV . de Gr. 

O governo aceitou o novo ponto, apezar da me-
moria do illustre Coronel ThaumatuDgo em 1897. A 
publicação de Ufll trabalho elo Dr. Serzedello Corrêa, 
jutitulaclo o· Rio Acre) em 1899, e a conferencia do 
Dr. Paulo de E:rontin, no Cluib de Engenharia, no mes--
mo anno, acor·cltram a opinião publica, influenciando 
as camadas gov~rnamentaes, fazendo ver que o Bra-
sil ia perder u14 extenso territorio, oc·cupádo por po-
pu'lação braisileiFa ( 3) 

O Ministro Çlos Estrangeiros, Dr . Olyntho de Ma-
galhães, expediu então o protocollo de 30 de Outubro 

(3) Vtlde o traibplho de LOPES GON()ALVES, «Frornt &ira BrasilelO•B },. 
ZitVia1"a», onde é estuqada a wp,plicação do ~•ti-1~ossi<fot'Í8, 1consagra.iJo no 
t1'3Jf:ado .iJ•e 1867. 
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de 1899, que substitue o de 1895, e manda verificar a 
verdadeira posição· da nascente, ou ela prindpal nas-
cente, do Ja'Vary, tendo p1·esentes as operações feitas 
em 187 4 e em 1897. Egualmente, manda demarcar a 
fronteira desde a latitude verificada até o ponto onde 
começa o l\1ad·eira, de conformidacle com as instrucções 
que os dous governü"s hão de estabelecer. 

Parecia, pois, que o governo ia entrar no bom ca-
minho, mas, em 1 de Agosto de 1900, foi expedido o 
prü"towl'lo de instrucções. :para a Commissão }[ixta, 
qut> estatue que a commissão subirá pelo Javary até n, 
confluencia do Galvez com o Jaquirana e verificará a 
posição geographica dessa confluencia; seguirá pelo Ja.-
quira.na .até a sua, .nascente; determinará, de commum 
a·c·cordo, a posição geog:raphica da nascente e erigirá 
o marco indicativo de construc~,;;''í,o duradoura . Depois 
de determinar a na.scmite do Java.ry) a Oommissão de-
verá calcular a linha geodesica entre essa nascente e a 
confl uencia do l\1amoré com o Heni . 

O novo p·roto.collo, portanto, deslfez o que o ante-
rfor obtivera; ouviram-se novos vehementes protestos,, 
no Co·ngresso, na imprensa, em so'Ciedades sci.entificas. 

Foi assim nomeada uma Commissífo Brasileira, 
·diri:gida pelo Dr . Luiz Oruls, que partiu do Rio de 
Janeiro a 4 de Janeiro de 1901, para reunir~se á Com-
missão boliviana, constituindo-se em Commissão Mixta. 
A Oommissão J31'asilei.ra determinou par.a coordenadas 
da nascente principal do rio Jaquirana, onde levanta-
ram um marco, 7º06'55",3 S. e 73º47'30",6 vV . <le Gr. 

162. Emquanto se dava_m essas 'occurrencias,· um 
syndicato anglo-americano, ·com a denominação de Bo-
livian SyncUcate) armado de direitos quasi Mberanos, 
que lhe conferira a Bolívia para administração, defeza 
e utilização do Acre, procurava interessar algumas po-



-276-

tencias commerciaes da Europa e os Estados Unidos 
nessa empreza. 

Como esse syndicato era pel'igoso e inconveniente 
para o Bra. il, o governo procurnu, sem re ultado, que 
a Bolivia o rescindisse ou, pelo meno., modificasse aJ-
gmm15" de sua.· clausulas. 

Não tendo sido attencl:ido, o Brasil entrou no ca-
minho da i·epresalia, nf't0 só su. ·pendendo nos nossos 
rios .a libercla:cle de transito para a Bolivia, como· tam-
bem ()lbtendo do Congresso a retirada. do tratado de 
commem1·cio e navegação entre os dous paizes. 

No Acre, a população, exchrnivamente brasileira, 
levantou-se, proclamando .a sua independencia da Bo-
livira, com o intuito de pedir depois sua ainnexação· do 
Brasil. 1 

1 
Com excepção de Porto .A,cre, onde as forças bo-

livianas conseguiram resi:tir durante algum -tempo, to-
dos os demais pontos foram ra:pidamente dominados 
pelos insurgentes brasileiros, capitaneados por Placido 
de Castro. 

Na Bolivia, preparaw.am-se expecüções militares 
para submette1' os acreanos e ar po e ao Syndicato. 

Foi em conjun<:tura tiio· diMicil, que ascendeu ao 
1\Iinisterio das ~ela.ções Erteriore. o Barão do Rio 
Branco que ra:pidamente encontrou meios de resolver 
os pontos de discordancia . Assim, restabeleceu com a 
Bolivia, e desde logo, a:s communicaçõe. puramente 
commerciaes; me~:liante uma incl<>mnização pecuniaria, 
obteve do BoUviari Synidioa.te a desistcncia de qualquer 
direito ou possiv·~l reclamaçf°LO eontra ·quem quer que 
fosse; declarou litigiosa parte elo territorio do Acre, 
do alto Pm'Ú:s e do alto Juruá, de .accorclo com a lettra 
e o espirito elo tratado ele 1867; obteve amigavelmente 
da Bolívia a aceitação de 1nocfos viJvencU que pcrmi.ttiu 
ao Brasil occupar militar e administrativamente o ter-
ritorio litigioso e intervir, na qualidade de mediador: 
no que lbe fica ao Sul . 
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Desembaraçado dessa,s questões, o Barão do Rio 
Branco tratou amigavel € lealmente com a Bolivia, fir. 
miando o denomiJnado Tratado de Petropolis (17 de 
Novembro de 1903) . 

163. O trcitado •ele Petrovolis é um tratado de 
limites e <Cle permuta d'C' territorios, permuta já pre-
vista e autorizada pelo art. 5º do tratado de 1867 ( 4) . 

As concessões, feitas pe'la Bolívia ao B:ras.il, con-
sistem em não reclamai· cerca de 142 . 800 kms. qua-
drados, que eram lit1giosos; e a cessão de 48 . .100 kms. 
quadrados, de territorio reconhecidamente pertencentes 
á Bolivia, porém habitados por brasileiros . 

As concessões, feitas á Bolivia, consistem na ces-
são de 2 . 296 kms . quadrados, ha.bit:adJos por bolivianos, 
entre os rio~ Mladeira e Abunan; 726 kms . quadrados, 
s01bre a mar.gero direita do rio Paraguay, dentro dos 
terrenos alaigados, conihecid-0s por Bahia Negra; 166 
kilometros quadrados, .sobre a lagôa de .Cáceres, com-
prehen{lendo uma nesga de teTI~a Hrme ( 49,6 kms. qua-
drados), que permitte o estabelecimento de um anco-
radiouro mais favoravel ao 1commercio que o cedido cm 
1867; 20,3 kms. qua!drados, n;:ts mesmas condições, so-
bre a lagôa Mandior'é; e 8,2 kms. quadrados, so'bre a 
margerrn meridional da la:gôa· Gahyha. 

Além disso, o B.ra,sil comprometteu-se a .construir 
uma estrada de ferro em territorio brasileiro, ligando 
iS. Antonio do Madeira á Villa-Bella, na confluencia do 
B.eni-lVlamoré; <leu liberdade de transito por essa estra-
da e pelos rios até o Oceano, com as correspondentes fa-
cmclades aduaneiras, o que aliás já rra concedido por 
tratados anteriores. 

Finalmente, ·o Brasil pag~ou 3 . 000. 000 de lihras 
1 

esterlinas, em duas prestações. 

( 4) RIO BRANCO, Exp. ao Pnes. ~La Rcp. (já oit.) 
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164 . No meada em 6 de Junho de .1907 e consti-
tuida com a Boliviana em Commissão Mixta, a Com- · 
missão Brasileira levantou toda a fronteira e d.eter-
minou as CJoorden~das geog.raiphicas dos pontos mais 
notaveis. · Restam a sdlucionar apena,s dois pontos, a 
que nos já referimos, e que dependem de accôrdo entre 
os dois paizes . 

PERU' 

166 . O Perú até 1841 pugnou pela applicação d~ 
tratado preliminar de S. Hdefonso, na determinação 
de suas fronteiras com o Brasil. 

fü~pellindo, porém, esta base, tivemos ensejo de 
negociar naquella data um tratadiO de Amizade, Com-
mercio e Navteg1ação, .assignado em Lima, a 8 de Julho, 
e cujo art. 14 "afüirmava a necessiida;de de demar·cação 
dos limites fixos e precisDs que hão de dividir o terri-
torio dio Imperio do Brasil do da Republica Peruana, 
procurando ambqs levar a effeito o mais prompto pos-
sivel pe],_os meios mais conciliatorios, pacificos, amiga-
gaveis, e conforrp.e ao iito-possi cZetis de 1821, em que 
começou a existir a Republica Peruana~ procedendo de 
commum accôrd;o, em caso de ,co9vir-'1hes á troca de al-
guns terrenos Olf outras indemnizações, para fixa1' a 
linha divisoria da maneira mais exacta, mais natural 
e mais conforme f!.OS interesses de am1bos os povos.' 

No dia seguinte, foi assignada uma Oonvenção e.:;-
pecial, a qual regula'Va o modo e as condições do com-
mercio na ht•'ltc:ira commum e nos r ios. 

O GDverno IrnperiaL porém, não ratificou nenhum 
dos Jois ajustPs . 

167. Sómerite dez annos depois, em 185'1, é que 
foram dados os primeiros passos para delimitação se-
gura das fronteiras entre o Brasil e o Perú. A 23 de 
Outubr.o, em Lima foi assig·nada urna Convenção es-



pecial de Commercio, Navegação e Limites, a qual nd 
art. 7, estabelecendo o iprincipio do uti-poss~detis) r.e-
conhece como fronteira a pov.oação de Trubatinga e dahi 
para o N., uma linha recta, a encontrar o rio Japurá, 
em frente da foz do Apa.poris e, de 'l'abatinga para o 
S . , ;o rio ,J avary, desld.e .a sua confluencia com o Ama-
zonas . 

Pela Convenção seria nomeada urna Commissão 
Mixta pelo·s dois governos para reconhecer, conrforme 
o principio do ii,ti-poss~detis, a fronteira; e prO'poria 
a troca dos territorjos que julgasse .aproposito .para fi -
xar os limites. mais naturaes e convenientes a uma e ou-
tra nação. 

Os ·perua.nos serviram-se na discussão das clau-
sufas dessa Convenção, de um maippa organizado no 
secu:lo XVIII, pelo Cornmissario demarcador D. Fran-
cisco Requena, na ·qual estava tr~,a,d.a como fronteira 
uma linha parallela .ao E1qua<l!or desde a margem es-
querda do Madeira .até .a direita do Jav.ary, segundo a 
errada interpretação que os demarcaldores espanhóes 
deram aos arts. 10 e 11 do trataJdo de S . Ildefonso. 

Apezar disto, os Ministrios _peruanos que presidiram 
á:s conferencias preliminares á Convenção, na.da pro-
puzeram para estabe'lecer a linha ,provisoria entre os 
dois citados rios ( lVIaldeira e J avary), reconhecendo, 
por conseJquencia, que a E. do Javary na:d.a possuia 
o Perú e consequentemente era com a Bolivia que '> 
Brasil se devia entender nas regiões cro Juruá e Purús, 
atravessaJdas pela citada linha. 

Prapuzeram os Ministros duas modificações, ba-
seadas no tratado de S . Ildefonso. 

O Ministr-0 brasileiro cleclaÍ'ou que .ao Brasil só 
podia convir as fronteiras determinadas pelo ii,ti-p'os-
sideti& e que não fazia negociações, hasettdas no trar-
tado de S. l'ldffionso. 

Esta convenção foi ratificada no Rio de Janeiro 
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em 1852, porém adiou~se a ·escolha ela commissão mixta 
que deveria reconhecer a fronteira. 

Em 22 de Outubro de 1858 foi assignaxia em Lima 
uma convenção fluvial, :onde, no art. 17, estabeleceu-se 
"que dentro de cloze mez.es, a contar da data da troca 
das ratificações, ·seria nomeada a commissã:o mixta para 
reconhecer e determinar as fronteiras" . Par,a dar co-
meço aos tra:balhO's, o B.rasil nomeou com1niSSf.!:l'io o 
OapitãoJ.renente José da Costa Azevedo, que seguiu 
para a Amazonia em meados· de 1861, onde esperou até 
fins de 18'63 o commissario peruano . Nesse in tervallo 
deu-se lamentavel conflicto internacional entre o Bra-
sil e o Perú, devido a entenderem os commandantes dos 
navios 'Peruanos Mororia e PllJsta.za, armados em guerra, 
e anwrados, então, no Pará que podiam subir livre-
mente as aguhs dp Amazonas, sem licença das autori-
daües. brasileiras. Sem pratico e combustível, o Pas-
taza teve de retroµeder de Breves .e rupottando a Belém 
solicitou e obiteve do Presidente do Pará o seguir para 
Oayena. O M oro1'ia, porém, seguiu a sua viagem, tro-
cando balas com .a forta'leza de Obidos, indo encalhar 
nas pedras de Paraic1uecuara, a. 7 leguas de Manáos1 e 
da.bi safando-se pelo rcboq·ue ele um navio bl'asileir-0. 

O governo brasileiro julgou-se of'fenclido corno p1·0-
ccuimento dos commandantes; emquaJ?.tO que o peruano 
procurava defendel-os: e queria ver no facto do reboq1\C 
do Moronci uma iµjuria á Nação. 

Houve uma discussão diplomatica, terminada pelü 
accôrdo de 23 de Outubro ele 1863, em que o Perú re-
conheceu haver imprudencia da parte ·do commandantc 
do _!l:f oron.u e deu todas as satisfações .ao Brasil. 

A'léim disso, estabeleceu os principios regulad'ores 
da navegação pe1os navios do Perú e Brasil. 

·Sómente em Novembro de 1863 é que apo1'tou a 
Belém o commi-s«ario peruano, almirante Mariategu'X 
<J_Ue fez urna propostn basen.rda no tratac1o ele S. IldeS 
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fonso : o que foi immediatamente rejeitado. Mariate-
gui, agastado, segue para .a Eur<>pa. 

Principjou, ahi, o litígio sobre fronteiras c<>m o 
Perú. 

'.Em 8 de J n~·ho de 1864, o Perú nomeia novo com-
missario que chegou a Belém em Agosto de 1865, onde 
não encontrou a Commissão Brasileira que se i·etirára 
para o Rio de Janeiro. 

Reconstituída a Comrnissão, da gua1 foi chefe ainda 
Costa Azevedo, foram jniciadas conferendas prelimi-
nares entre os dois commissl:!.rios que discorda·ram na 
fronteira N. ele '.ra:bartinga, pois '° peruano q1ueria que 
fosse a foz <lo rio Apaporjs, que desagua pela margem 
esquerda do Japurá, e o Brasileiro não admjttiu que 
transpuiesse a margem direito deste ultimo r~-0. O go-
verno do Perú concordou com o comm:i:ssario brasi-
leiro, declarando que "o -marc.o limitrophe extremo-
norte da fronteira, que em linha recta vem de Taba-
tinga, fincar°"se-iá á ma.rgem direita do Jaipu.rá, não 
indo as fronteiras pela:s aguas de::.-te rio ft foz do Apa-
povis." 

Resolvid-0 o conflicto, seguiram _ as .com.missões no 
dia 1 de Maio de 1866, em direcção á Ta!batinga, onde 
chegaram a 29 do mez segrninte. No dia immediato, fo-
ram iniciados os tra bal'hos. 

InfeUzm.ente, na e:xiploraçilo do rio Javary, con.-
fiada aos dous auxiliares, Capitão.f.fünente Soares Pin-
to e Paz Soldan, que consideraram o Jaquirana, como 
sendo a continuaçfto elo curl'lo do ,Jnvary P por elle se-
guiram aguas a10ima, começaram a encontra1· arma-
d'Hhas, t:r.oncos .atravessados e outros obstaculos que 
d!enotavam intenção hostil dos selvagens. 

Quan{lo, já na lat. 6°50', doentes e .sem recursos, 
resolveram regressar a Ta'batinga. Er~a na manhã de 
10 de Outubro e nesse momento fora:m atacados peJos 
gelvagens que flecharam Soares Pinto, falleciclo horas 
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clepofr;, e feriram gravemente · Paz Soldan e quatro tri- . 
pulantes, perdendo-se todos os papeis e instrumentos. 

A' estas contrari.edades juntou-1se em 1867 a sus-
J_•ensã.o ele relações diplomaticas com o Perú, a retirada 
elo commissario dessa Republic!l e, finalmente, a elo 
Comniissario br3.sil eiro, em 1868. 

Reatadas as relações, os dous governos trataram 
de reconstituir de novo as suas Commissões, sendo che-
fe, por parte do Brasil, o Barão de Teffé e por parte do 
Pern, o geographo Paz Soldan. 

A .comrnissão chegou á foz do Apaporis em 14 de 
Agosto de -1871, collocon o marco que designa a lin-
éleira no J apurá; depois, seguiu para o Içá, onde se 
manifei-:tou uma epidemia ele febres dP máo caracter, 
de qne succmnhiu Paz Soldan, sui-:pendendo-se os tra-
balhos. . ' 

Foi nomeadp outro commisí>a!'io pernann, e a f'om-
missão :Mixta reµniu-se em 2 de Julho de 1873, em Ma.. 
náos, para deliberar a continuação de demarcação no 
rio Içá, onde erigkam dois· marcos e rec.tificaram t re-
chos da, linha qivisoria . D:rhi~ foram para o J avary, 
ond:e erigiram um marco, no ponto qu e reputaram ser 
a nascente dess~ r io. 

) 

168 . Quando, em 1867, o Brasil nego:ciou com a 
Bolivia o trataqo de limites, o ~erú p['otestou, julgan-
do-se lesado, pois, em virtude do litígio territorial que 
tinha com a Bolivia, julgava sua grande parte do ter-
ritorio, negando assim ,á Bolívia, competencia para 
sobre elle pactuar. 

Em 1868, 1870 e 187 4, por varias vezes, emfim, 
convidou o Govfilno Peruano a ~os reunirmos com re-
presentantes seus e bolivianos, para que juntos pro-
curaJssem .resolyer as suas questões de limites na re-
gião entre o Javary .e o Madeira . 

•Em 1903, por occasiã.o do Tratado de Petropolis, 
reiterou ü Perú aqu:elle convite e nessa occasiã.o, como 
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no tempo do I mpe;rio, recusou-se o Brasil a acceder ao 
convite, posto que, como declarou o Barão do Rio 
Branco, esteja o governo brasileiro prornP'tO pwra se 
enten;dc.r elni te11ipo corn esse .c1ov.erno) sobre o territorio 
em liti,qio) convo deseja enfJenCCerr-&e eom o dJa Bolívia. 

Esse entendimento teve lugar com a celebração do 
traf!ado de 8 ele &etçnl)bro de 1909, que .poz ·Cobro a todas 
as· duvidas, adoptando o principio d.o uti..possidetis, de 
accordo com as verificações feitas no terreno pelos 
c;omrnissarios technicos de 1905, os quaes exploraram 
o alto-'Purús e o ailto--O'uruá. 

Os commissarios de llimbos os governos foram elo 
alto Purús, Euclydes da Cunha e Capitão à.e Corveta 
Pedro Buenano; e elo alto Juruá, Bellarmino de Men-
donç:,a e Capitão ele Mar e Guerra Felipe Espinar. 
Chegaram ás conclusões seguintes : 

"No J uruá, ao N. do rio Breu, e, no Purús, ao 
N . de Santa Rosa, quasi tndos os esta!belecimentos per-
tencem a brasileiros e quasi toda a pop11l'aç:1í.o é da 
mesma origem. 

"Ao S . dos indicados limites é ·que só ·se .encontram 
peruanos em agrupamentos de palhoças a que chamam 
"'Caserios" ; todos elles, com trabalhadores índios, oc-
cupam-se na estraicção do cautchu. 

'E' assim que pelo tratado todos os territorios de 
que o Brasil está effectivarnente de posse, povoados 
quasi que exclusivamente por brasileiros, ficam defi-
nitivamente reconhecidos pelo Perú como do nosso do-
mínio; e ao Perú fic'am pertencendo, com um pequeno 
accrescimo, entre o parallelo de Catay e o rio de Sa.nta 
Rosa, os territorios do alto Purús e do Juruá que ha-
viam sido neutralizados em 1904, e onde só ba estabele-
cimentos e habitantes peruanos. 

Explica o Barão do Rio Branco : 

"Antes do nosso tratado de 1903, com a Bolívia, 
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<) Peru reclamava do Bras.i1, ao N. -u11 irnn-.. ... ,Jonqua 
J avary-Beni, mn territorio cuja superficie, como ficou 
d.reto, é de 251. 000 kilometros quadrados ( 8 .132 le-
guas qu·adradas) . A super<ficie que reclJlPeramos da 
Bolivia em 1903, com as frontei.ras que lhe d.eu o tra-
tado {le Petropolis, era de 191. 000 kilometros qüadút-
dos ( 6 .188 legua quadradas) . 

O litigio com o Perú passara a extender-se sobre 
uma área de 442. 000 kilometros quadr'ados com uma 
população calculada em mais :de 12. 000 habitantes, dos 
quaes 60. 000 ao sul da obliqua Javary-1Beni. 

O tratado de 8 de Setembro rc~solve o litígio dando 
ao Br:asil 403. 000 ki10111etros quadra:dos e .ao Perú cer-
ca de 39.000 1 

1 

O departamento do Alto Acre não sOlffreu dimi-
nuição alguma e outros dois (Alto Purús e Alto ,Ju-
ruá) ficaram S'em as regiões meridionaes que nunca 
sentiram a influ~ncia brasileira e que são habitados 
por peruanos . 

O tratado veiu encerrar definitivamente um pe-
riodo semi..:.c:;ecula1· que fôra c·ausa de incidentes des-
agradaveis e que poderia a cada momento dar origem 
a guerra. 

Proto'collos assig.nados em La Paz marcariam pai-a 
ponto termfoaJ d;t fronteira perú-boliviana ao norte_ a 
confluencia do Yaverij1a, na mar.gero 'direita do Alto 
Acre . , 

'A fronteira do Bra.i:;il com o Perú <]ue, pela con-
vcmçã.o ele 1851, começava no rio Ja.purá (ou Caquetá) 
em frente á confluenda do Alpapóris e terminava na 
nascente do Javary, ficou completada pelo tratado de 
8 de Seteilllbro, desde essa nascente até ao rio Acre, em 
frente ao Yaveri_ja . Dahi ::io Madeira continua o Bra.. 
sil a limitar-se com a Bolívia, de accor.clo com o tra-
tado de Petropol is ele 1903. 
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COLOMBIA 

169 . Em 25 de Julho de 1853, o Brasil .e a Colou.-
bia, então Repu'blica de Nova Granada., negociaram 
um tratado de amiz.a<le e limites . 

O principio basico para dete1·111inação da fronteira 
foi o itti-possicletis,, no sentido considerado pelo go-
verno do Brasil, isto é, a posse i·eal e e:ffectiva que ti-
nha cada paiz. ao tempo de sua emancipaçã.o política. 

Em 1855, o Congresso Colombiauo negou seu assen-
timento ao tratado e portanto .suspensa ficou a discussão 
diploma.tica. Tendo D. José :Maria Quijano Otero, hi-
bliothecario nacional, sustentado pretenções do seu go-
verno para exigir uma linha de fronteira diversa da 
apresentada, tornou-se necessario a refutação, pelo 
Brasil, da memoria que na occasião publicou. Para esse 
fim, fo.i envü1:do a Bogotá, o Conselheiro Nascente de 
Azambuja. 

A Colombja julgava-se com direito aos seguintes li-
mites : a seguir o Napo até Solimões, por este rio até 
o braço mais occidental do J-aputá, por este braço até 
o Oaquetá ou Japurá; a:guas adma, até o lago Cmnapi 
ou Maraclli e daM em linha r ecta, qua·si em rumo do 
N., a buscar o Oababuri; a continuar, pela margem es-
que1·da deste aiffluente do rio Negro até o serro Cupi, 
onde se deveria tomar, atra'Vessando o canal Matm·acá, 
a direcção do rio Negro, junto á pr.-dra do Cucuhy, 
costeando a margem esquerda clestr rio até á sua jun-
cção com 0 braço Ca:ssiquiare . 

Em 26 de' Dezemlbro de 1867, o Cons . Azambuja, 
num "l\iemorandum", demonstrou que .as possessões 
brasileiras não podi'am deixar de ser garantidas pelo 
lado do .J apurá ·até Taibati1nga, de accordo com o tra.-
tado de 1851, com o Perú, e, pelo rio Negro, até .a ilha 
<le S. José, perto da pedr.a do Cucuby, segundo o tra-
ta.do de 1859, com a Venezuela. Seculares e-ram as pos-
ses nos extremos dessas fronteiras, pois o forte ode 
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S . José de l\Iarabitanas foi fundado em 1768 e Ta-
ba tinga em 1776, fundações bastantes para legitima-las, 
como foi reconhecido pelos dtado·s tratados, e a linha 
tlivisoria pretendida pela Colombia, não se derivavi.i 
dos tratados entre Po1·tugal e Espanha, ma.· .sim em 
Ceclulas Reaes, expedidas em 1716, 1717, 1732 e 1740, 
não tendo o Brasil nada a ver com essas Cedulas e os 
ajustes dellas decorrentes. 

Egualmente, o f'ons. Azambuja observou qur, em 
virtude da verdadeira intelHgenda do iiti-possicletis. 
a fronteiTa não rpodia desviar-se da já descripta no 
tratado de 1853 . -

Interrompida a discussão, foi reatada .em 14 de 
Novembro de 1868, e dessa data até 28 de Janeiro de 
1869, a correspondencia trocada constitue o 2º periodo 
da missão brasil~ira . 

O Cons. Azambuj.!l, em nota de 14 de J.ulho de 
1868, pediu .a nqmeaç.:1-o de _um plenipotenciarfo para 
ajuste das questpes de limites e navegação, devendo 
a de limites preic13'der a qualquer questão de navegação 
fluvial. 

A Colombia declarou que só podia abrir conferen-
cia sobre a base qo 1.cti 1ws•s1ideUs .f'u.ris e dos tratados de 
Madrid e S. Ildefonso; que estes eram os princípios 
prescriptos no art. 3 da Constituição Federal para de-
limitação de suas.; frontefras . 

R'eplic.ou o nosso Ministro, entre outras cousas, que 
o teor elo art. 3 da Constituição Colombiana era a ex-
pressão mais gertuina de ser o iiti-pdssiidetis, o princi-
pio adopfaclo para fixa~..ão dos limites sub-americanos. 

O Congressq da Colombia, po:riém, não .se oc1c11pou 
elo assumpto em 1869, ficando a discussão adiada para 
o anno seguinte. 

Tendo o Co,ns. Azambuja de retirar-se para o Rio 
de Janeiro, julgou dar maior desenvolvimento á ques·-
tão dos limites, o que f~z 1por meio de quatro memo-
ra;nda que acompanharam a nota de 15 de Dezembro 
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de 1869. E' o que o General Th'aumaturgo de Azevedo 
chama o 3º perioclo das nossas negÓciações de limites 
com a f;olombia. 

_ iO Conselheiro Azambuja sustentou os direitos do 
Bra,sil aos territorios adjacentes a·os rios Javary, Ja-
purá e Iç-'á; defendeu a posição do Brasil no·s ajustes 
já concluidos ~om alguns _dos paizes limitrophes; pro-
vou a nPnhurna razão dos protestos colombianos con-
tra os tratados celebrados pelo Brasil com o Perú, Bo-
livia e Venezuela e acabou submettendo á ccmsidera-
ção da Colombia um proje'Cto éLe fronteiras. 

lÊm 1870, retirou-se, mas sem nada haver conse-
gufrlo pela·s exageradas pretenções da Colombia, tendo, 
em resposta .aos seus mernwranda) que o Congresso os 
estudaria. 

!Sómente em 1880 foi a promessia cumi]Jrida, vol-
tando a Col.ombia a tratar do assumpto, mandando ao 
Brasi'l D . Prnsp.ero Gamba, encarregado de concluir 
uma porção de tratados, entre os quaes .o de limites. 

Aipresentou um projec~o que não teve assentimento 
por parte do Brasil. A Colombia insistia em. traçar 
as fronteiras pugnadas, em nome do iit'i poss1Jdet·is ju1'is 

_ e acima descri:pta. 
A admittir-se essa opinião, a Colombia apoderar-

se-ia de uma ,vasta extensão do territorio brasileiro . 
Como tr.ainsacção, o Ministro colombiano fez uma 

nova proposta que egualmente não ponde ser a<Ceita . 
Depois da retirada do Ministro Gamba nada mais 

se fez .até 1907, ,quando foi assignado o Bogotá, pelo 
Ministro do Bra:sil, Dr. Enéas Martin's, o tratado que 
ora regula .as nossas fronteiras com a Colombia e, ao 
mesmo tempo, regula 'ª navegação fluvial pelo· I çá . 

VE'NlEZU'E'DA 

170 . O tratado ide limites entr.e o Brasil e a Ve-
nezuela, celebrado em 25 de Novembro de 1852, não 
foi ratificado por esta naçã.o. 
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Eru Caracas a 5 de Maio de 1859, foi assignado e 
depois ratificddo um novo tratado de limites, cuja de-
marcação só foi iniciada em 1879, porique os embaraços 
cre:aidos ·pelo go,verno ;ela V1enezuela ti, ratificação do 
ajuste de 1852, .não foram !facilmente removidos por oc-
casião de se demarcar a divisoria esti]:>ulada pelo tra-
tado de 5 de Maio. 

Os trabalhos da commi~são demarcadora foram le-
v:ados em .commum da nascente do Memachi, onde co-
meçava, até ao serro Cupi. Da:hi ao extremo E., ,que 
_era a serra 1Annay, foi executada a demarcação unicar 
mente pela commis·são hrasileir.a, que, como se sabe, 
er'.a dirigida 11elo Barão de Parima. 

Na Acta, então lavra4a, a Commissãó Mixta dei-
xou á :·decisão <lps 1d,ois governos a convenienc:iia de 
continual-a até onde chegassem os respectivos limites 
por lhe p#recn que correndo a fronteira para E. pelo 
[livort,ium aquarwni) nunca haveria duvida sobre a sua 
direcçi'i'.0. O governo brasileiro, porém, entendeu que a. 
demarcação devia ser continuada e assim se fez, tendo 
a ·comlnissão concluído seus.- trabalhos em Janeiro de 
1884. ' ' 

Em 30 <le Setembro do mesmo.:anno, a legação ,bra-
sileira em Caracqg enviou a C'al'ta geral das fronteiras 
e o i•elatorio da :Commirssão; mas em 11 de Janeiro de 
1890 Jne foi com:municada a resolução ·1Jo g;overno da. 
Venezuela que não podia considerar como definitivo o 
traçado d'a Oommissão B1•asileira. 

O l'.audo da rainha regente de Espanha, decidindo 
em vrol da Colombia, a ·questão que esta trazia com 
Venezuela, ,veiu iimifar a extensão da nossa lindeira 
com a Venezuela, pois passamos a confrontair do Me-
máchl á proxirn o :'.i pedra do Oucuhy, com a Colombia. 

Em 29 de Fevereiro <l'e 1912, foi assi'g;nado, em 
Caracas, um "prptocollo para ·collocagão de alguns 
marcos na fronteira entre Venezuela .e Brasil." 

Para tal fim, \foi nomeado, ,pelo Brasil, c1ema:rca-
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do1·, o 'J'enente->Coronel Manuel Ltúz de :Mello Nunes. 
Bntre os trabalhos dessa Oommii:isão apenas citare-
mos o levantamento da ilba de '8. José, defronte da pc-
d1•a do Ouculhy. E) o extre_mo septe11trional d" t.erri -
t 01 ·i10 11<lc-i ll "'l {. 

GGYANA I:NGLEZA 

171 . Em 1781, .a Ing1aterra se apoderou pela 
primeita 'i'C'Z de parte da Guyana Hollandeza, a qual 
foi tomada pela .França no anno seguinte e por e11la 
devolvida á Hollanda em 1783. 

Novamente, foi tomada. em 179G pela Inglaterr'.1, 
que, pela paz de Amiens (1802) a restjtuiu a seu verda-
deiro possuidor . No anno seguinte, ,porém, a Inglater-
ra, pela t erceira vez, d.ella se apoderou, tornando-se 
finalmente, sua .d,efinitiv.a proprietaria, pela Conven-
ção de Londres ,de 13 de Agosto de 1814, pa~sando a 
foglaterra a ser limitrophc .com o Brasil. , 

~nnca existiu tratado de limites entre Po1·tugal 
e Hollanda; porém, considerava-se a divisoria seguia 
pela linha dos mais altos cumes <la serra ele Pacaraima 
e depois por uma linh:a traçada de N.vV. a S.E., a par-
tir do monte Annay. Possui a, poi:tanto, Portugal a 
bada do rio Branco, as duas margens llO Rupunani, 
clei:;cle as nascentes a.té a colllfluencia do Anniay, a E. 
elo loga·r .em lque o Rupunani .forma um cotov.ello e 
muda ele direcção. Em territorio pol'tuguez achav.am-
se, o Taca:tú 'e seus affluentes Cotingo e :Vf'a.'hú, o Pi-
i-frrn e o lago deste nome ou Amacú . 

E' o ,que se evid€ncia de numerosas cai:tas geogrra-
phicas da. região, publicada·s no seculo xvnr {' de ,an-
t.ores ele na:eJonalidrud'es varias, a começar peln ·d<~ 

n.' A.lrvv·iUc) im!Prcssia. em Paris cm 17 48, e rejmpressa .va-
rias vezes €m ;Londres, cacrta que é capital na materi::i 
e que foi um dos documentos em .que se estribou a ln-
ght<.'rr::i nn. qnestf:ío d'e limites ·que sustPntou om n Ve-
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nezuela e da qual sahiu victo'ri9sa, graç,as ao laudo do 
tribunal de Paris ( 3 de .Outll!bro de 1899) . 

•Verdade é que, em 17159, manif.estou a Hollan<l.a 
pretenções á bacia. de todo o Essequibo, quando protes-
tou contra a invasüo espanhola no alto-Cuyuni. Este 
protesto, pO'rém, vizou principalmente, ensina o Barã:o 
do Rio Bl"anco (1), o Cuyuni e os rios de. N.W., viisi'-
nhos dos estabeleciment-0s da Provincia da Nova-Anda-
1 uzia (ou Glúana Espanhola) . Além disso, esse pro-
testo não tem via.lor, no que diz respeito ~os territori-0s 
de S. e S. W ., que ·são os ,que co:rufinam com o Brasil, 
t>e attendermos que os hollandezes nurrca .conhecer'am 
o curso superior do alto-Essequibo, nem occuparam as 
margens do Rupunani, e, finalmente, 1que documentos 
of.ficiaes hollandezes ha, po·sterior.es ao 'Protesto, man-
tendo .a línha1 tra(l(ad'a por d' An ville. 

E'm 1781, Portugal enviou dois .membros da Com-
missão ele Limiter·, Silva Paoi-tes e Rixxordo Franao, ex-
plorarem a 1·egião vizinha da colonia do Essequibo e 
estudarem as linhas de fronteil•a que podia:m ser pro-
postas ou aceitas. 

:Esses exploradores suppuzeram o Rapunani o bra-
ço principal elo Essequibo, tornando como seu affluente 
o :braço oriental, e:,."rplorado ha m11.ito pelos ;portugue-
zes que o co:rrheci'am 1p.elo nome indigena de Si pó. Acon-
selharam a ·adapção rda linha divisoria tl·as aguas; mas, 
dois annos depoi ~, em 1783, Silva Pontes, mel'hor in-
formado, aconselhou a linha que -0s lhollandezes aceita-
va:m e :esta!V'a consignada na e.arta de d' Anville . 

172. Em 18p3 os estabelecimentos hollandez.es oc-
cupavam apenas estreita fita littoranea, pois além de 
Bonasika River_, perto das ·boccas do Esseguibo, não 
havia ·mais povoações hollandezas. Em 1798, o porta-
bandeira Rodrigp.es Darata, descendo o Essequibo e 
indo até o Demerary, veiu a encontrar o primeiro esta-

(1) Rro BRANCO, Q1~estion die Limiottes, ps. <5 et seq 
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belecimento hollandez, após as cachoeiras do Es ·equibo, 
nas ilhas da sua em'bocadura . 

Do lado do ·Sul, no Brasil, visitou Rodrigues Ba-
rata, .aldeias portuguezas, algumas fazend.as <l:e gado e 
<? forte de S. Joaquim <lo Rio Branco, cuja guarniç,ão 
compunha-·se de 30 soldados e de varios milicianos in-
dígenas, vindos do Hio :Negro . Observou tambem que 
os portuguezes mantinham destacamento guardando a 
região apertada entre o Tacutú e o Hupunani. 

Em 1810 decidiram os inglezes penetrar no in-
terior. O Capitão D. P. Simon, o natural:iista Dr. 
John Hancock e o T enente-Coronel D . van Sirtema, 
a pretexto de .apaúguarem tribus indigena:s, sobem o 
E·ssequibo até o Hupunani. Querendo visitar o fort.e de 
S . Joaquim, o Capitão Simon pede para isso 'Venia 
ao Capitão 'l'homaz da Costa Teixeira, commandante 
do forte, escrev.eiD:do~lhe a 22 de Janeiro de 1811 uma 
carta, aliás, só remettida ao destinatario a 28 . A'ntes, 
porém, no dia 22, um indio Uapixana chegava ao forte 
noticiando que tinha visto quatro grandes canoos, com 
algums negros e tres brancos, de nacionalidade holl'an-
deza, que subiam o Rupunani e ·que pretendiam descer 
o Tacatú .até o forte .para ·commerciarem . N:o dia 25, 
uma can Ô'a de guerra com oito soldados portuguezes 
foi .a p-rocura dos estrangefros, voltando dias depois 
sem os ter encontrado. Nova expedição foi enviada e 
esta, commandada pelo argento :Salvador Sarmento, 
achou-os finalmente em uma aldeia de indios Caripu-
nas, perto da margem esquerda do Rupunani. D:iJsse-
lhes o sargento :Salvador rque Be achavam em territorio 
portuguez e disto scientes, os ingle:oes, submissos, com 
elle descer.ãm até o Rupunani, •onde esperaram a licenç,a 
que •devia vir do forte, a qual demorou, ponquanto antes 
de da-la foi obtida a permiS1são do Governador da Ca-
pitania do Rio Negro. Escoltados, os hollandezes vie-
ram até o forte, nelle demoraram semanas e ao r egres-
sarem 'foram novamente acompanhados .até o Rapu-
nani . 
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Este facto, em si banal, é de alta significação, 
pois .patentêa irrefragavelmente a e:lifectividade da oc- ·• 
cupação portugueza na fronteira hollandeza, estabele-
cida tacitamente por portuguezes e hollandez.es, após 
a exploração do geometra Silva Ponteis. 

;Em 1838, onde hoje se eleva o "Penal Settlement", 
é que se .aclhava o mais aifa:stado estabelecimento inglez. 
Em 1836, entretanto, o Capitão J. E. Alexander, que 
visitára o BaixoJEsselquibo e parte do Mezaruni, pu-
blicou um mappa no 1qual dizia que o forte de S. Joa-
quim .pedia ser considera.do o limite meridional ela 
Guiana Britannica, o que não mereceu applausos nem 
da "Royal Geographical ·Society" que publicou o dito 
mappa, nem de Roberto Sclhomburgk, que commissio-
nado pela sociedade, em 1835 e 1836, explorou o Esse-
quibo até a ffillbocadura do Rapunani e, em seguida, 

1 
este ultimo rio .até 2º36' lat. N. 

rvisitou o lago Amacú, indo até a p equena aldeia 
do Pirára, de 14 e.asas e ·cerca de 80 a 100 moradores, 
índios Macuxis, e occupada por ·destacamento de sol-
dados do forte de S. J o~quim. 

Em 1837, realiza o allemão nova expedição, mas 
nesta nova expedição, "ex aibrupto" faz surgir, após 
intempestivas e incdherentes declarações, uma questão 
clelicadtssima de limites entre o Brasil e .a Inglaterra, 
questão que ap~z.ar da limpide~ do nosso direito levou 
sendo discutida .sessenta annos, e afinal foi solvida em 
detrimento no~fso, rpelo r ecur.so da arhitragem interna-
cional . 

.Schomburgk, munido de passaporte obtido na le-
gação brasileir~ de Londres, graças á intervenção de 
Lo:r.d Palmer:ston, então Ministro dos Estrangeiros, in-
ternou-se novamente "para procecler a exploração ela 
cadeia ele montanhas .que forma a liniha de divisão das 
aguas da haci::t do Amazonas e do Essequibo." 

Em 21 <le Março de 1838, vindo da nascente do 
Essequibo, Schomburgk se installou na aldeia de Pi-
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rára ou PirM(J;ra) -cujo d estacamento f ôra retirado em 
consequencia da guerra civil que assolava a Amazonia. 
Em 15 de Maio, attra'hido por elle, chegava .ahi o misi-
sionario met'hodista Thomaz Youd que vin'ha em nome 
da Ohitrch Miss~onary Society tentar a catJhechése dos 
Macuxis . 

\Alguns dias d epois, em 4 de Junho de 1838, di-
rigia Schomburgk uma carta ao Commandante do 
forte de S . Joaquim e nella a:fifirmava que o forte fôra 
sempre considerado o limite oriental da Guyana Bra-
sileira . Em 27 de Junho, acompanhado de Youd, pa1•a 
lá se dirigiu, onde, no ·caracter de expedicionarios scien-
tificos, tiveram ambos boa acolhida, ao mesmo t empo 
que as autoridades :brasileiras não se esqueciam de 
communicar ·ao governador militar do Alto-IA.mazonas 
que missionario .estrangeiro tin'ha se fixado no Pirara 
o que por elle aconselhado os Macuxis se rebellavam 
contra as ordens dos nossos funccionarios. 

Informado .por meio delle, o General Andréa, Pre-
sidente e Commandante das Armais do Pará, mandou 
logo reoccU1par militarmente Pirara .e despa.chou offi-
cial de confiança para intimar o missionaiio e o explo-
rador a abandonarem o territorio ·brasileiro, onde eram 
germen de desordem. 

De facto, em 1839, Youd foi expulso do Pirára, 
indo estabelecer sua missão perto dos rapidos de Ouruá, 
na margem direita do .Rupunanj, para onde accorreram 
muitos Macuxis, e que pouco tempo durou, tendo· sido 
transferida, em 1840, para vVairapiit Ra;p1~cLs) no Esse-
_quibo ( 5º 16' lat. N.) 

Quanto a Schomburgk, r egressava ao Pirára em 1 
de Maio de 1839, de volta de uma expedição ao Ore-
noco, e a:h i topou com o destacamento brasileiro que 
o intimou a transpor n.s fronteiras. Fel-o, e, indignado, 
seguiu incontinenti para Georgetoun, onde em 1 de Ju-
lho de 1839 dirigiu um "Memorandum" ao Governador 
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Light, dizendo 1que a Inglaterra, successora da Hol-
landa, devia extender..se até 3°50'. 

No anno seguinte, Sc'homburgk publicou em Lon-
dres a "Description of British Guiana", seguido de 
um "Sketc!h Map of Briti:sih Guiana", avançando os li-
mites da colonia ingleza, ao 1S.W., até aos rios Cotingo 
e Trucatú. 

173. Enviado a Londres, o "Memorandum" rece-
beu approvação dos Ministerios das Oolonias e dos E.s-
trangeiros, e o governo britannico fez sua a linha in-
dicada pelo explorador allemão. 

Ousely, Encarregado de Negocios interino da In-
glaterra no Brasil, depois ,d~ algumas conferencia:s com 
o Conselheiro Aureliano de Souza e Olivei:Jta Coutinho 
(depois Viscond~ de ·Sepetiba), então Ministro do Ex-
terior, dirigiu uma :µota, datada de 20 de Feivereiro 
de 1841, annunciando que o Governo da Rainha Victo-
ria acabava de encarregar Sir Ro'berto S·chomburgk de 
fazer ·a exploração e demarcação da fronteira entre a 
Guiana Britannica e o Brasil, e que mandára instru-
cções ao Governador da Oolonia "para se oppôr a qual-
quer usurpação 13obre o Pirára ou de qualiquer territo-
rio occupado até então por tribill! independentes·." 

Dias depois, em 24 de Março, respondeu Aureliano 
Coutinho, m.ostrfl,ndo que o Pirára e as tribus d-0s Ma-
cuxis estavam sujeitas ás autoridades brasileiras e, bem 
assim, 1que militavam fortes razões de ordem geogra-
phica e cartographica para 1que o Bras.i~ ·se oppuzesse 
ás aspirações dl:). Inglaterra e continuasse a sustentar 
que a sua linha de fronteira era o Rupunani, o m.onte 
Annay e a. cadeia de Paracaima, isto é, a linha divi-
soria das aguas da bacia do Essequibo das do Ama-
zonas. 

Entretanto, o governador Light, estribado em in-
strucções recebidas de Lord Russell, enviou, nesse in-
terim, em F evereiro, para Pirára um inspector geral 
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de .policia, William .Qriclb.ton, e o· Tenente do exercito 
Hackett, os quaes intimaram o -commandante Leal e 
ao padre Innocentes .a ev.acuarem a aldeia . As auto·ri-
dades brasileiras que tinham recebido instrucções do 
Pará para agirem com altivez, mas ·com .calma, decla-
raram. .aos invasores que não podiam cumprir suas or-
dens, a menos que estivessem de accordo com as do 
governo do Pará . 

Em nota de 10 de Dezembro, Hamilton, Ministro 
inglez no Rio, enviou nota ao governo imperial, refe-
rindO··iSe á viagem de Crich.tÓn. N-ella ha uma certa 
ameaça, pois diz : "'Seria agradavel á S. M. a Rainha 
obter a retirada do destacamento brasileiro do Pirára, 
sem que para isso tivesse de recorrer á Gran Bretanha 
a medidas energicas"; "se a occupaçllo do Pirára per-
sistisse teria o desgosto :sincero de eventualmente a 
ellas recorrer." 

A resposta brasileira . não t ardou. Em 8 de J a-
neiro de 1842, reaffü;mou o direito do Brasil, protestan-
do contra a invasão do Pirára, procurando uma solu-
ção pacifica para o incidente . Foi a proposta da neu-
tralização do Pirára . 

Emquanto se discutia no Rio de Janeiro, Schom-
burgk •com 80 praça:s occupou Pirára. 

Em Agosto de 1842, Hamilton communicou ao go-
verno -do Brasil 1que o inglez mandára retirar do terri-
torio o destacamento que estava em Piirára e inutilizar 
a demarcação iniciada por Sclb.om'burgk . 

Em 3 de Novembro, offereceu Araujo Ribeiro em 
nome do Brasil a Lord Aberdeen, um projecto de con-
-venção em tres artigos reclamando como fronteiras a 
cadeia de P(J;aaraima até s1.ia extrenvídade S . E . no mon-
te A.nnay, em, segu.icla o Ritpunan/Í até o 2º lat . N .) e_, 
deste ponto) para E .) o paraUe.lo citado até a fronteira-
holla,ndeza. 

Era uma formal condemnação ·aos limites propostos 
por Schomburgk, posto que já fosse um projecto de 
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transacção, porquanto - diz o eminente Rio Branco 
- cedia o Brasil vasto territorio triangular (cerca de 
2. 700 kms. quadrados) .comprehendido entre a margem 
direita do Rupunani, a W. ; ,a linha N.W.1S.IE' tra-
çada do Annay á fontes do Oorentyne, a E. ; e, .ao Sul, 
o parallelo 2º lat. N. 

Lord Aberdeen, de accordo com Lord Stanley, 
rupresentou, pOTém, uma outra linha de fronteira, e 
esta era a seguinte : Cadeia de Pacarainia até as fontes 
de 1vf ahú) depois este rio até siia conf lue1icia corn Ta-
oatú; emi 8eguida, ei.st.e até o 2º vat. N . e dcihi, para E ., 
a .linha proposta por Araujo Ribeiro. 

Recusaidos esses limites, decla.rou..Jse Lord Aber-
deen disposto a aceitar quaesquer outros, propostos pelo 
Brasil, comtanto que o Pirara e um circulo de algumas 
milha8 envolvendo-o ficassem com a Inglaterra, pois 
era proposito desta proteger os indios Macuxis. Como 
medida conciliatoria, não podendo ceder Pirara, o Mi-
nistro brasileiro pr01poz que se estatuisse que o Brasil 
se comprometteria a prestar assistencia e protecção que 
estivessem ao seu alcance para facilitar a passagem 
Idos Macuxis para o territorio da Guyana Britannica 
no caso que preferissem ser subditos inglezes . A 23 de 
Novembro, Lor4 Aberdeen declarou que, supposto o 
seu governo estivesse preparaido para aceitar a linha 
do Rupunani, e:in vez ·do MallJ.ú e Tacatú, desejava to-
davia ouvir o Governo da Oolonia antes de tornar qual-
quer resolução 4efinitiva . 

Era o adiamento da questão que só voltou á baila 
em 1888, quando o Barão de Penedo, nos·so Ministro em 
Londres, propoz o ajuste para a nomeação duma com-
missão mixta encarrega:da de reconhecer o terreno li-
tigioso como acto preparatorio de um trata{lo definitivo 
de limites, o que não foi decidido por ter, mais uma 
vez, a Inglaterra pedido para ouvir o governo da Oo-
lonia . 

Em 1891, o SubJSecretario Sir Thomas Sanderson, 
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em nome de Lord Salisbury, apresentou a Souza Cor-
rêa, então noSiso Ministro na Inglatena, um projecto de 
accôrdo, em que indicava para fronteiras - serra de 
Pacaraima até as nascentes do Mahú, e este até a con-
fluencia ,com o Tacatú; em seguida, o Tacatú até as 
nascentes; e, emfün, a linha divisoria das aguas que 
vão para o Amazonas e as que vão para o Essequibo e 
Corentyne, isto é, ria direcção Sul, a serra do Esseny até 
as naseentes do E.ssequibo, e na direcção N . E., as 
serras do Acaray e Tum ucumaque. 

Não tendo sido possirvel aceitar esta linha, só em 
1895 foi reaberta a questão, quando o Dr. Carlos de 
Carvalho, então Ministro do Exte1·ior, confabulou com 
o Sr . Constantino Pihipps, Ministro da Inglaterra no 
Rio, offerecendo da parte do Brasil um iprojecto de 
transacção, renovado aos 15 de Março de 1897, por 
Souza Corrêa, nosso Ministro em Londres. 

Souza Oorrêa propoz a cadeia de PacwrQ;i,ma até 
o paralile~o dle 4º lat. N .) perto do cotove.õlo do Rupu.-
nam)· depO"Bs) na d·i1recção do Sul a h"iiha divisaria da>.s 
agiúaS entre os tribuvarios do Rio Br(JJ}ic'O a w.) e o 
Rupwti(J/J'lli a E .)· e.m seguida) a serra do Essary até as 
naso.entes do Essequib\o ). e) emJfim) a pcirtir c~estas nas-
.oente.s) e na dAtrecção N. E . as s,enrias de Ac({Jrciy e de Tu-
'11'1/licwnaque até o po1ito de enco1itro CO'm a Guyam,,a 
'H o.llarvdeza perto deis 1iasce1ites elo Oorentyne. 

A propo·sta de Souza Corrêa era instruída por um 
brilhante "l\'fomorandum" do Barão do Rio Br~nco, 
onde salientava-!Se a boa vontade do Brasil transigindo 
e aceitando a linlha natural do d'iv01 ·ti.imi aqit(l;l·iirn) re-
nunciando ás suas reinvidicações .sobre os territorios si-
tuados ao sul do parallelo de 2º lat. N., assjm como 
sobre a zona, ao N . deste parallelo, •comprehendida en-
tre a margem esquerda do Rupunani e a linha divisoria 
das aguas que vão a esse rio e ao Tacatú, renunciando, 
em !S11IDma, a tudo ,quanto pretendia nas bacias do Esse-
quibo e Corentyne . "A Inglaterra, dizia textualmente 
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o "Memorandum", renunciaria ·sómente aos territorios 
que reclamava na bacia do Amazonas, entre o MaJiú e 
o Tacatú, a W., e ais cabeceiras dos tributarios desses 
dois rios, .a E ., e a serra de Paracaima no N . E' umn 
estreita faixa de terra pouco importante, que geogra-. 
phicamente pertence ao Brasil, e que de nenhum modo 
se torna necessaria á segurança da colonia ingleza." 

Cillm nota de 22 de Abril, ausente Lo11d Salibury r 
em nome delle, o 'Sub-ISecretario Sir Francis Bertie 
declarou que nas planícies entre o Rupunani e o Ta-
catúa linha do d!ivortiurn aquwrurn dará uma fronteira 
inconveniente, nada natural, e renovou a proposta Sir 
Th. Sanderson . 

Em 20 .cJe Dezem'bro de 1897, Souza Corrêa rejeitou 
definitivamente 'a proposta de Bertie, fazendo .acompa-
nhar sua rejeiç~o de uma e:xthaustiva Memoria do Ba-
rão do Rio Bn+nco, ainda hoje a mais bem acabada 
monograiplhia a r eiSpeito do litígio anglo.,brasileiro . 
Esta Memoria, que tem sido para nós inexgotavel ma-
nancial, provocou de Lord Salisl:mry .a nota muito .ami-
gavel, de 24 de Maio de 1898, onde propõe ou um ar-
bitramento ou um accordo directo mediante a a.dopção 
de fronteira todfL fluvial : o ri-o Gotingo dJe sita nascente 
á foz do Uaimie (Waicueh), 'lvep'ois o UaiJcu"ê até a sita 
•nasce1'vte._; o Viruá, da sua nascente ao Tacatú,· a sec<}ão 
do Tocatú, coniprehendvda entre o Viriiá e o jJ!f ahú; 
este iiltirno rio, desde a siut foz até cio Pirára; depoils, o 
Pirára até ao vwraclowro; esse varadowro até ao Gua-
ta,tá; este ulti11io oiirso dagiia até ao Rihpu1W11vi; o Rur 
punani até á sua nascente). e dahi, fi17jdJlm().nte, á nas-
cente do Esseq'l{li!bo. 

Recusando esta proposta, aventou Souza Corrêa 
novo .accordo que consistia em ·SU'bstituir á linb.a divi--
soria das aguas o curso do rio que della mais se appro-
ximasse, isto é, uma linha que seguiria o Mahú e o 
Rapunani . 
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17 4 . A I nglaterra, oppondo-se a este accortlo, 
aceitou o Brasil o recurso do arbitramento por ella lem-
brado e as negociações para tal fim começaram, enca-
minhadas por Souza Corrêa, repentinamente fallecido 
a 25 de Março de 1900 . .Substituiu-o na Côrte de '8. Ja-
mes o Dr . Joarquim Nabuco que aos 6 de Novembro de 
,1901 as·signou em Londres com Lord Lansdowne o tra-
tado 1submettendo á decisão arbitral do Rei de Italia, 
Victor Manuel III, a importante questão de limites. 

Convé~ dizer .que antes de <:oncluidas as negocia-
ções que terminaram pelo tratado de 6 de Novembro, 
o "Foreign üffice" propoz ainda uma fixação {le li-
mites mui diversa das precedentes : a fronteira, após 
acompanhar o Malhú .até .a juncção ~om o Curevako 
(

1Cureuaka), subiria este rio até a uascente; em se-
guida, .attingiria o Ua:ilcué ( W·aikueh) a.com panharia o 
curso do mesmo á E. tambem até a nascente e, virando 
bruscamente para W ., encontraria o Viruá que percor-
reria até a confluencia com o Tacatú para se confundir 
com este até 'ª juncção com. o Mahú, 1cujo curso seguiria 
até o Pirara; depois, margeanclo este ultimo rio e o 
rio Quatata, iria ao Rupunani, seguindo-o até as nas-
centes . 

.A:pezar de rrierder o Brasil o Pirál·a, era esta .a mais 
vantajosa dais propostas feitas pela Inglaterra. Conscio 
do seu direito, o Brasil recusou. 

Ficou definido no tratado gue o territorio em li-
ti.gio era "o territorio entre Tacatú e o iCotingo e 
uma linha tirada da nascente do Cotingo para E., 
acompanhando o divisor das aguas, até um ponto pro-
ximo ao Monte Ayangcauna, dalhi para S. E., seguindo 
ainda a direcção geral do divisor das aguas, até o monte 
chamado Annai, dalhi pelo seu tributa.rio mais proximo 
até o Rupunani, subindo este rio até á nascente, e della 
atravessando a encontrar a nascente do Tacatú." 

Ao re:ferido traitado foi' apensa uma Declaração, 
em virtude da qua,J ficou desde logo estabelecida defi-
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nitivamente .a fronteira meridional da Guiana Britan-
nica e o Brasil, sendo a:doptada "a linha divisoria das 
aguas entre a bacia do Amazona:s e as bacias do Co-
rentyne e do Es·sequibo desde nascente do Corentyne 
até a do Rupunani ou á do Tacatú, ou a uni ponto entre 
ellas, conforme a decisão do arbitro." Quer iisso dizer 
que abrimos mão de 20 . 700 kilometros quadra:dos. 

E o territorio contestado ficava sendo, excepção 
da faixa de terra entre o divisor das aguas e o Rupu-
nani, toda ella da bada do Amazonas. Dessa forma o 
Brasil reclamou apena;s 5 .150 kilometros quadrados na 
bacia do Eissequi'bo, ao passo que a Inglaterra reclari10u 
28. 0'50 kilometros quadrados na do Amazonas. A pre-
tenção brasileira para á margem occidental do primeiro 
rio da bacia do E<ssequibo, o Rupunani, ao passo que a 
pretenção ingleza

1 
atraves'sa o primeiro gr~nde rio da 

bacia amazonense:1 o Maihú, e extende-se até o segundo, 
o Cotingo, abrangendo assim nessa parte um tcrritorio 
de 13 . 700 kilometros quadrados, a lém da fronteira na-
tural. 

175. O Brasil nomeo:u seu .advogrudo o illustre 
Dr. Joaquim N a,buco, que entregou ao arbitro, em 
Roma, tres exhalJ.stiv.as Memorias, ' onde está positivar 
mente demonstrado haver Portugal descoberto, e:xiplo-
rado, fortificado e egualmente policiado, colonisado e 
dominado todo o systema do rio Branco,. de sorte que 
o Brasil tem incontestavel direito sobre toda a bacia 
desse rio. Para tq,l demonstração, provou ter occupado, 
o primeiro, a bacia do Amazonas; o unico, a do Rio 
Negro; tendo !Sido o primeiro e unico occupante da do 
rio Branco . 

176. Faltando dias ainda para completar os seis 
mezes, que podiam :ser prorogados por mais 30 dias, 
do prazo dado para o árbitro apresentar a ,sentença, 
este, aos 6 de Junho de 1904, fe-la publica. 
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Nos "consideranda" da sentenç,a, Victor Manuel diz 
que não havendo nenhuma das partes .apresentado tt-
tulos historicos ou jurídicos que possam servir de base 
a direitos de soberania precisos ·e definidos; não sendo 
possível decidir com segurança se é do Brasil ou da 
Inglaterra o ·direito preponderante; não sendo possível 
dividir o territorio contestado em duas partes eguaes em 
extensão e em valor, e sendo necessario partilhar tendo 
·em conta as lin!has traçadas pela natureza, o arbitro jul-
gando-se chamado a fixar a linha de fronteira entre os 
territorios limitrophes das duas naç.ões, teve de preferir 
a linha que, sendo mais determinada em todo o seu per-
curso, ·se presta-sse á melhor divisão equitativa . 

·Por isso, decidio que .a linlb.a de fronteira fica e·s-
tabelecida pela lin'ha que, partindo do monte Yokon-
tipu, segue, n.a direcç,ão de leste, o divisor das aguas 
até a nascente do Ireng ou Mahú, pelo curso deste 
rio até á sua confluenci.a com o Tacatú, e sóbe pelo 
Ta:catú até a sua nascente, fazendo ahi juncç.ão com 
a linha de fronteira estabeleci.da pela declaração an-
nex.a ao tratado de ar'bitramento. 

Como se vê ·pela sentença, não obstante se tratar 
d.e extensão pouco povoada, como silo em grande parte 
os territorios da America, .a respeito de muito dos 
quaes, entretanto, já tem sido proiferidas sentenças ar-
'bitraes, não achou o Rei de Italia que fossem suffi-
cientes as provas adduzidas para mostrar o domínio ef-
fectivo que porventura portuguezes e hollandezes ti-
vessem exercido, domínio cuja evidencia deveria decor-
rer de actos de autoridade e de ajustes· internacionaes 
conclui dos entre as potencias colonisadoras. 

Diante ·disto, recorreu a um criterio que foi o que 
melhor se lhe afigurou: dividir o territorio em partes 
eguaes, quer quanto a exten·são, quer quanto ao valor. 
Mas "o estado actual dos conhecimentos geographicos 
da região" não fortaleciam bastante os escrupulos do 
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Rei que a-ssim se viu forçado a procurar um criterio 
dictado pela Natureza. 

·Dois criterios podia então seguir: o d!ivortiwni 
aquari~1n) já adoptado entre a Espanha e Portugal, en-
tre o Brasil e a Venezuela, e no tratado de arbitra-
mento no trecho referente á fronteira meridional; e a 
adopção de fronteira constituída por montanhas e rios. 

PFeferiu o Arbitro o segundo criterio, e adoptou 
assim uma linha que muito se approxima das ipropostas 
Aberdeen ( 1843), Sanderson ( 1891), Salisbury ( 1897) 
e que é par~ a Inglaterra mais vantajosa que á linha 
por ella proposta em 1900. 

·Segundo a sentença, 13 .1570 kilometros quadrados 
ficaram com o Brasil e 19 . 630 kilometros quadrados 
com a Inglaterra. Quer dizer que num territorio de 
32. 200 kilometrqs quadrados, .a Inglaterra teve por 
ma1s ·que o Brasi~ nada menos de 5_. 930 kilometros qua-
drados. Entrou pela decisão do Rei da Italia a fazer 
parte <la bacia do Amazonas pelo Mahú e T.acatú. 

177 . Fa.uc'hille critica com robustos argumentos 
a sentença do Rei de Italia . 

•Entre outros, avultam os que passamos a mencio-
nar. Diz que "os documentos apresentados, etc ." -
Mas que titulos foram o,s ·que levaram o Rei a consi-
derar "fundados direitos de soberania mui precizos e 
definidos" em "algumas por.-;rões do territorio ?" Não 
diz, logo peccou ipor omissão. E novamente peccou não 
dizendo que partes do territorio foram essas . 

Os principiqs do Direito Internacional foram a.s-
sim feridos, tanto mais quanto quiz exigir posse iniln-
terrn'mpi·da e perm(J//vente) applicando assim o principio 
sustentado pela Oonf. de Berlim em 1885, para os 
t erritorios afric~nos - princípios, porém, que foram 
sustentados só para a occupação de territorio no se-
culo XIX. 

A'ccresce qµe foi inco'herente: reconheceu 1J08'8'e 
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itivintrJrrompida e permane1ite da Hollanda a porções 
do Contestado, quando em todo elle p, acção hollandeza 
só se fez sentir por intermedio de companhias parti-
culares, traficantes que independente da Comp. das In-
dias Occidentaes negociavam - Foram os traficantes 
jsolados, os sververs ( vagabonds, rôdeurs, pirates), 
aventureiros sem mandato, <'.ujo trafico incerto, espaça-
·do, clandesitno, não pode, conforme o demonstrou irrP.-
futavelmente o celebre prof. Burr, no litígio anglo-ve-
nezuelano, e provam os processos verbaes do Tribunal 
de Paris, crear titulo de soberania : 

1º) Porque a passagem, de que não ha traços, não 
é uma de.~cob@rta.; 

2º) porque 9 escambio de missangas por drogas 
ou escravQs, em intervallos espaçados, .por caminhos 
ignorados, em épocas desconhecidas, não póde por si 
só conferir soberania; 

3º) porque falta a publicidade necessaria; 
4°) porque os proprios documentos que a confir-

mam, apresentam-se clandestinos; e ainda mais, o con-
trabando é titulo, não para a nação cujos subditos com-
merciam, porém para a que o prohibe. 

Não precisava o arbitro procurar qual o direito 
preponderante . Decidisse apenas de parte do territo-
rio, pois que no trataido de arbitramento concedeu-se-
lhe plena liberdade : "O arbitro será sollicitado a in-
vestigar e a verificar a exten·são de territorio, se o túdo 
se parte ·dã zonci. . . ( art. 3) . E em vista deste artigo 
teria poder ipara, reconhecendo ser impossível fazer a 
rigorosa justiça de Salomão, dividir o territorio, ado-
ptando um criterio : "a das fronteiras dictadas pela 
natureza?" 

A<l.mitta-ise que sim . 
O 'Contestado é cortado por numerosos rios e é di-

vidido de N. a 'S. por montanhas, ao N . . pela Paracaima, 
ao S. por picos quasi em linha recta e proximos; nafüt 
se oppunba a que o arbitro se baseasse na regra adopta-
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da pelo uso das nações. A Inglaterra teria ficado, e já 
seria um grande favor, com a bacia do Essequibo e o 
. Brasil com o systema do Tucatú ou Tacutú e os af-
fl uentes Ootingo e Mahú. 

Mas assim não o quiz entender o arbitro ... 

GUYAN\A HOLDA!NDE~A 

178. Em 1852 nada havia sido estipulado a res-
peito das fronteiras entre o Brasil e a Guyana Hollan-
deza . 

Nesse anno o illustre brasileiro Joaquim Caetano 
da Silva propoz ao governo dos Paizes Baixos, onde 
c:ra encarregado de nego.cios, que estudasse os principios 
para um .accordo de limites . 

Quer o r .epresentante do Brasil, quer o Ministro 
dos Negocios Extrangeiros dos Paizes Baixos, pensavam 
que a linha demarcadora devia ser assignalada pela di-
visoria das aguas da serra de Tumucumaque, ·~onforme 

os mappas exi:stentes . A possibilidade deste ajuste foi 
indefinidamente afastada, por se ter levantado ,a que&-
tão de limites entre as Guyanas Hollandeza e Fran-
ceza, decidida pela sentença do Czar da Russia, reco-
nhecendo para estas duas colonias o Maroni, como rio 
extremenho. E tam'bem por ter a França, numa das 
phases ·ela "que.stão do Oyapoc", reclamado "uma faixa 
ao sul das serras iJ_e Tumucumaque e Acaray, a partir 
da nascente {lo Araguary até o rio Branco", o que se 
decidiu pela sentença arbitral de Berna, proferida a 
favor do Brasil . 

Só em 5 de ~aio de 1906 foi possivel negociar e 
concluir na cidade do Rio de Janeiro o tratado que 
fixa os limites .entre o Brasil e a Guyana Hollandez.a. 
A .lindeira é determinada, é pelo divorti>wni aqua!rwm . 
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GUYANIA FRIANOEZA 

179 . ·Foi o celebre companheiro de 1Christovão 
·Colombo, Vicente Yanez Pinzon que, o primeiro tocou 
as costas guyanenses em 1500 . 1Sahindo de Palo.s, atra-
vessou o mar dos Sargaços, tocou na ponta do Calca-
nhar, .atravessou a ·corrente do Amazonas, o rri.ar dulce1 

cortou a linha, deu o nome a um rio, acompanhou a 
costa até o Maroni e o Orinoco e voltou para a Espa-
nha . 

Narrativas fabulosas foram espalhadas na Europa~ 
aventureiros de toda a casta procuraram o famoso El 
Dorado1 onde o ouro substituia a pedra . Lá o ultimo 
dos Incas se tinha refugiado e habitava um ;palacio de 
tecto de oiro . Tornou-se uma região mui fallada e, por-
tanto, ambicionada por diversos Estados que começa-
ram a enviar ou a proteger capitães audazes que dclla 
se apoderassem . Os portuguezes, porém, se estabele-
ceram e se fixaram na embocadura e margem do Ama-
zonas, justificando a posse pela bulla de Alexandre VI 
e pelo tratado de Tordesilhas e garantindo-a por um 
domínio effectivo, baseado nas armas. 1Só a Espanha é 
que poderia disputar, pelo direito e 1pela força, esta re-
gião a Portugal; mas a reunião das duas coroas em 
1580 evitou o conflicto que, provavelmente, se daria. 

No fim do .seculo 16º e principio do 17º parece, 
por motivos difficeis de explicar, que a linha de de~ 

marcação entre ·ais possessões portuguezas .e as espa-
nholas nesta região era <Considerada, passando ao N. W . 
da embocadura do Amazonas e que o rio Vicente Pin-
zon, ao noroeste do Cabo Norte, formava o limite. 

Era esta opinião tão geral 1que Felipe IV de Es·pa-
nha e III de Portugal dividira nesta ultima qualidade 
por ·carta régia de 13 de Junho de 1621 as possessões 
portuguezas na America do Sul, em <lous grande.s dis-
trictos admjnistrativos, o do Brasil ao S. e o do Ma-
ranhão a N. W ., esta ultima ultrapassando a embo-
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cadura amazonica e indo pela região guyanense a:té a 
fronteira ~o territorio espanhol, isto 1é, até o rio Vi- -
cente Pinzon. 

Nesta época, brasileiros dependentes de .Portugal 
resolveram expulsar da embocadura do Amazonas hol-
landezes, inglezes e francezes ,que ,se tinlham estabeleci-
dos em diversos pontos e a:hi se -tinham !fortificado. 

Os subditos extrangeiros foram definitivamente 
Tepellidos e fortalezas portuguezas ,construidas, de mo-
do a tornar effectiva a posse. A um destes valentes por-
tuguezes Bento Manoel Parente, foi feita em 1637 a 
doação ,da capitania do 1cwbo do Norte que tinha uma 
extensão de 30 a 40 leguas contadas deste crubo. 

180. Em 1604 ou 1605, Henrique IV de França 
concedeu não se 

1 
sabe a que titulo o territorio entre 

o Amazonas e o Orinoco a uma companhia que enviou 
uma colonia, dirigida por um fidalgo pobre, mas illus-
tre .e da mais pura Gasconlha e com nome de opera-
comica (1) Ada,lberto de la Ravardiére que se estabe-
leceu na montanha dos Tigres, na Uha mais tarde cha-
mada de 0at1J&n/ne. A colonia foi governada militarmen-
te; porém, infeliz, tendo sido massacrado por um chefe 
coraiba. 

Essa ,colonia já encontrou uma 'Colonia ingleza, 
fundada no anno anterior, na margem eS1querda <lo 
Oyapoc, no monte, hoje denominado Lucas. Em 1626 
fundaram a colonia de Sinamary; em 1628, a de Ca-
nama; em 1643, pela segunda vez, a de Oayena; em 
1652, pela terceir•a vez, a de Cayena : todas foram com-
pletamente dest+uidas pelos indígenas. Igualmente, 
Cayena foi tomada por diversas vezes ipelos, hollande-
zes e pelos inglezes, 'SÓ voltando definitivamente para 
França em 1676 . 

A partir desta ultima data, a França procurou 
dar a essa coloni.a todo o desenvolvimento possível. 

(1} COUDREAU, La .Frwnce .Elqwi.n. 
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Até então, fora sempre respeitada a divisa pelo rio Vi-
cente Pinzon ou Oyapock. 

O governador da colonia Lef~bvre de la Barre ~a
lienta a differença que ha entre as concessões e a oc-
cupação effectiva pelos francezes. Considera o rio 
Oyapock .como dividindo a Guyana Franceza, compre-
hendida entre o cabo de Orang~e e o rio· lVlaroni . E 
peIJ.kla que aquella é susceptivel de ser occupada. 

Quando os francezes trataram de occupar o terri-
torio ao S. do cabo de Orange até o Amazonas, en-
contraram os portuguezes em alguns estabelecimentos 
e missões, os quaes trataram <le ·construir fortes para 
sua defesa . 

O conflicto não se demorou a manifestar-se e che-
gou a phase aguda, quando em 1697 de Ferroles ata-
<'.ou os fortes portuguezes do Amazonas. 

Entretanto, para pôr fim ao litigio, os governos 
respectivos recorreram ás vias diplomaticas . O tratado 
de Lisboa de 4 de Março de 1700 regulou provisoria-
mente a questão. E' preciso notar que nesta época, a 
França 1queria 1que o Amazonas servisse de limite entre 
as duas nações, ficando com a margem occidental do 
mesmo rio, emquanto 1que Portugal pedia o limite no 
Vicente Pinzon ou Oyapoc. No tratado, ambos os Es-
tados não só entediam como um mesmo rio o Oyapock 
e o Vicente Pinzon, ,como ambos consideravam esse rio 
o Oyapo·ck actual, o que desemboca a W . do Garbo de 
Orange. 

O territorio entre o Amazonas e o Oyapoc foi de-
darado "indeciso entre as duas coionias", isto é pro-
visariamente neutralisac~o. 'ü territorio consó.derado 
era uma parte das Terras do caibo do Norte e era assim 
limitado: margem esquerda do Amazonas, desde a for-
taleza portugueza de Oi11nialú ou M aoapá .até o cabo 
do Norte e em .seguida a costa do mar até o rio Oya-
poclc, dito de Vicente Pinzon. 

O tratado de 1700 foi seguido pelo de alliança e 
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entre Luiz XIV de França e Pedro II de Portugal, 
assignado em Lisboa a 18 de Junho de 1701, onde no -
art. 15 transformado o tratado provisorio de 1700 em 
definitivo e para ser;ipre perpetuo. 

Logo depois, porém, D. Pedro II rompe este tra-
tado e entra na quadrupla alliança contra Luiz XIV 
e Felipe I de Espanha: é a guerra da successão . 

No novo tratado, assignado em Lisboa a 16 de 
M.aio· de 1703, lê-se no art. 22 que não se poderá fazer 
a paz .sem que a Majestade Ohristianissima ceda todo 
o direito ,que pretende ter sobre as terras chamadas 
commummente do cabo ido Norte1 pertencentes ao Es-
tado do l\1aran'hão e situadas entre o Amazonas e o Vi-
cente Pinzon, não obstante o que foi combinado pelos 
tratados provisorio de 1700 e definitivo de 1701. 

Em 1709 n.ais negociações que precederam a re-
uunifw do Congresso de UtreCht, os representantes da 
quadrupla alliança entregaram aos representantes da 
França um memoranduin, no qual o art. 20 garantia a 
Portugal as vantagens por este pedidas no tratado de 
1703. Nas observações que os francezes fizeram a este 
memorandum, nada disseram ·sobre o dtado artigo. 

1B1 . Depois de longas discussões, propostas e 
contra-proposta~, o tratado de Utrecht de 11 de Abril 
·de 1713 assigna.40 entre a França e Portugal, concedeu 
á ultima nação o que ella pedira a França e lihe fôra 
negado. Parecia resolvida a questão; porém, assim não 
aconteceu, porqtie em seguida, foi sustentado que o rio 
que Portugal e o Brasil c;hamam Vicente Pinzon não 
é o mesmo conhecido por tal nome pelos fra.ncezes. 

Em 'Üayena, em 1725, parece ter sido onde nasceu a 
ideia de não considerar o rio Oya.poc o mesmo que o 
de Vicente Pinzpn. Principiou-8e a deslocar para o sul 
o dito rio . 

O cavalheiro de l\1ilbau em 1725 collocou-o no cabo 
do Norte; o gov~rnador De Oharanville ( 1729) o iden-
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tifitou com o ·i\fayacal'é; La Oonclamine ( 17 45) consi-
derou dois rios differentes, um o Oyapoe e o outto v 
Vicente l'inzon e assim por diante. 

Em 177·6, o governo francez declarou que o rio 
l\Iayacaré era o de Vic·ente Pinzon do tratado de Ure-
cht e mandou construir um porto ,do qual partiria 
uma linha de E . a W., que seria o limite entre as 
rpossessões franceza e o Brasil. O posto foi construido 
na margem esquerda do r.Iayacaré por l\ialouet, que no 
anno seguinte o trans.ferio para o -Cunani que tornou-
se para elle a fronteira de cUrnito. 

Em 1781, o governador Batão ele Bessner pensa 
que o canal de Carapaporis era o rio fronteiriço de 
Utrecht, que a ilha de i\Iaracá pertencia a li'rança e 
que a fronteira devia seguir o eur::;o do M.acary que 
julga..v.a ser um dos hraços do Ai-aguary. Em 1782, 
principiou a construir Uill posto na margem esquerda 
elo i\iacary, que no anno seguinte removeu para o lago 
Macary . Em 1783 lernrbra simplrficar os limites da ·co-
lonia, adoptanclo, para l'io lindeiro, o Araguary . 

Em 1791, o gov.ernaclor elo •Pará D. l<"'rancisco ele 
Souza Coitinil,o faz esta!belecer tres 1po~tos, dois no 
Aragual'y e um no 1Sucurujú . 

A revolução francepa levou a guerra a toda a Eu-
ropa e Portugal vi.o-se nella envolvido. 

De 1797 a 1802 foram assignados quatro tratados 
entre a França e P01·tugal, contendo clausulas relati-
vas á delimitação elas Guyanns franceza e p01·tugueza. 
'l'oclos, porém, foram annullaclos, pela invasão fran-
ceza em Portugal, pelo manifesto elo Principe Regen-
te em 1808, cleclai'ando guerra a Fran~a e pela con-
quista ela Guyana F1:am:eza em 1808. 

No tratado ele paz concluido em Pariz, em 1814, 
antes :que estivesse presente o embaixador de Portugal, 
a França obteve que a Guyana Jlle seria restituída, tal 
qual se achava em 1792; pOI'ém, o governo portuguez 
não ratificou o tratado. 
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No Congresso de Vienna em 1815 se estipulou que 
Portugal l'estituiria .a Guyana até "o rio Oyapock, 
cuja embocadura es,tú entl'e o quarto e o quinto gráo de 
latitude N., limite que Portugal sempre .considerou ser 
o que thavia sido fixado 1pelo tratado de Ut-recht". 

Em 1836, aproveitando a guena civil do Pará, o 
governador cl.e Oayena escreveu ao gene1·al Andréa, 
presidente daiquella, então, província, declarando ter 
tomado posse .dos limites da Guyana, conforme o tra-
tado d.e Amliervs. O Brasil obteve por intermedio da ln- 1 
glaterra que o territorio invadido fosse desoccupado 
( 1840) . Entretanto, o Brasil inaugurára a colonia Pe-
dro 2º no Araguary. Em seguida, em 1841, os dous go-
vernos neutralizaram a região entre o Amapá e o 
Oyapoc. / 

.Em 1855, 1cnyiou o Bl'füÜl a Paris, com plenos po-
deres, o Visconde de Uruguay, que para marcar a 
fronteira propoz successivamente quatro linhas diver-
sas, sendo uma a do Calçoene. Então lemb1'ou o arbi-
tramento, ideia que o Gove1'no Francez não aceitou . 

Em 28 ·de Junho de 1862, assignou-se em Paris 
uma ·convençfw, em virtude ela qual eram competentes 
os tribunaes brasileiros ou francezes para julgarem os 
criminosos que lb..es fossem .entregues, sem vermittir, 
porém, que a justiça ou a polícia de qualquer dos Eis-
taclos penetra~se no territorio neutralizado. 

A desco·berta de ouro em 1894, nas cabeceiras do 
Calçoene, attra'hio uma multidão de aventureiros, in-
clusive os creoulos ·de Cayena .. 

A população do territorio neutralizado, ou, como 
gerahne:ç.te era denominado, do Contestado, exclusiva-
mente .brasile ira, não via com !bons ollh·os semelhante 
invasão; donqe descontentamentos e motins que leva-
ram os dous governos a assignarem no Rio de Janeiro a 
10 de Abril de 1897 um tratado, pelo qual o Conselho 
Federal Suisso fixaria as fronteiras por uma decisão 
arbitral, obrigatoria e sem appcllo. 
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182. O ar•bitro devia decl.arar qual o rio que o 
tratado de "Gtrecht considerou com o nome de Oyapoc 
ou Vicente Pinzon e em relação a fronteira interior 
qual devia ser a linha clivisoria, podendo escolher uma 
das •pretendidas por uma das partes ou um interme-
cl io que era definido. 

A França sustentava que essa linha devia partir 
da nascente principal do braço do rio Ar.aguary e con-
tinuar .a W. parallelamente ao Amazonas até encon-
trar a margem esquerda do rio Br.anco e dahi acom-
panlhar essa margem até o parallelo ,que passa pelo 
ponto externo das· serras do A·carahy. 

O Br.asil pretendia uma linlha que partindo do 
Oyapoc fosse pelo parallelo 2º 24' até a Guyana Hol-
landeza. 

A solução intermeclia era a linha que, -partindo 
da cabeceir.a rprincipal do rio considera1do o verdadeiro 
Oyapoc acompanhasse a divisoria das aguas da bacia 
do Amazonas e fosse a fronteira hollandeza . A lin1ha de' 
divisão 'elas aguas nesta região é constituida em quasi 
toda a sua totalidade pela linha culminante d.a serra 
ele Tumucumaque. 

A troca das ratificações effectuou-se no Rio d.e 
Janeiro, .a 6 de Agosto de 1898 e a 8 de Setembro do 
mesmo anno o Arbitro aceitou a incumbencia . Foi no-
meado para defen:d<:'r a causa do Brasil o inclito Bar~Lo 
do Rio Branco· que a.pr.esentou trabalho de tal ordem 
·que o collocam entre os grandes geographos, cartogra-
phos, íb.istoriaclores e diplomatas. 

/No dia 1 ele Dezembro ele 1900, o Arbitro sen-
tenciava dando razão ao Brasil na questão r elativa a<1 
rio Oyapoc e aceitando no limite intE>rior a sol 11 ~ão in-
terme'cliaria. 
O laudo arbitral é um verdadeiro monumento ele sabe-
doria historica. 





Esboço geographico das fronteiras terrestres 

183. De um modo geral, as zonas fronteiriças ter-
restres do Brasil pod.em ser referidas, deixando de lado 
o insignificante arroio Ohuy, {lls bacias da lagôa .ill[irún, 
do Prata, do Am1a.zoncis e do Oycvpoc. 

184. A' BACIA DA LAGÔA Mrru111 pertencem o arro'io de 
S. Miguel, que corre pelos pantano,s de egual nome ; a lagôa 
Mirim, e o Tio J aguarão. 

O !'aguarão, com 270 kms. de curso, é navegavel até 
Chico Bonito, tendo nesse ponto nas agua•s mínimas uma· pro-
fundidade nunca inferior a 2,20 ms. N asoe na cochilla Gran-
de, <la qual é uma ralll.'Íficação a .serra limitro;phe do Aoeguá. 
O . principal .affluente do J aguarão é o Candíota, brasileiro, 
notavel pelas j aziclias de carvão ele pedra. llecebe tambem -0 

arroio ela Mina e o Guiabijú ou Jagu•M·ão Chico. 

185. A baci.a do Rw DA PRAT.A é triplice. iJ3asta1ria leve 
muda·nça ele nivel para a oabeceira cLo estuario' ir á emboca-
dura elo Paraná, separando -as ba·cias elo P:a.raguay, do I!Maná 
e do Uruguay, diz Derby. 

1Pela direcção geral da corrente e pelo facto cl'e ser o cles-
ag~rndouTo da enorme baixada que separa' o massiço brasi-
leiTo' do andino, o P.araguay é o Tio principal; porém, pelo vo-
lume e pela extensão, em geral considera-se tal o Tio Paraná. 

Rio da Prata ou o 1P,1'.ata é o enorme estuario afunilado 
que se dilata de 40 a 300 krns. e recebe os tres g1randes Tios. 

186. O Uriigw;iy, com 1.400 kins. de cur3o. nasce na 
altitude de 1. 600 metros com ·O nome ele Tio Pelotas, nos cam-
pos de ,Santa Barbara, na serra do Ma:r, em .Santa Cath~rina . 
Recebe, d epois, o Canôa.s e toma o nome de Urug1iay (rio dos 
Caramujos) . 

Em Fra.y Bentos hoje Indcpendencia, sua largura é de 
um kilometTo. Es.tá 'sujeito ru grandes enchentes, principal-
mente na primavera, quando suas aguas sobem até 12 metros, 
nos lagares onde a largUTa não excede ele 500. 
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Os geographos dividem-no em tres secções : o baiJxo-Un1r. 
guay, da, fóz aos barrarncos dw Independencia; o mülio-Uri1;-
giw;y, dahi ao Salto Oriental; e o alto-Urugway, <leste Salto até 
as nascentes. 

O trecho do alto-Uruguay, entre o Pepiry.-<G-uassú e O· 
QualJ:ahim, é que serve de limite do Braól com a ATgentina. 
'.Nelle, o rio atravessa ora regiões cobertas de espess'as mattas, 
oTa é margead10 de magnificos campos, e, ás. veres, de alagados 
( anoio 1Sanchorim e Tio Butuhy) . Nas cheias, os saltos , os 
rapidos, os escolhos, tão· numerosos neste trecho, desap1)are-
cem e um numero consideravel de ilhas fluctuantes, balseir-Os 
ou oam.alotes, descem rio-a.baixo, ficando, na vasante, depen-
dura1dos, á similhança de festões, nas arvores da Tibanceira. 

Os principacs -affluentes da margem' brasileira são o Be-· 
pilry,-Gt1;a.s'{JÚ, o Cebolnaty ou Fer1·0, o Nhriicorá, o Santia Rosa, 
o Pind..ahy ou Swn,to Chriisto, o Co.m'rJmdahy, o I .f1J,hy-Gu:assú,. 
o Piratirvim, o I camaqu®'1;1 iQ Ybicriihy Gra1•de e o lindeiro Qua-
1·.ahim. I 1 

O P)gpiry-Guassú (141 kms.) com barra de 110 metros e-
profundidade de 6,G metros, é sinuoso, de ma.rgens baixas onde 
apparecem pinbeiraes; entre seus affluentes, nota-se o Pe-
vi?·y,-M irim. 

O Quamh~:1n nasce na· cochilla ele Haedo, perto elo ceTr<J 
das P.almas e corre por terrenos pouco eJ.evados, Ticos em mi-
nerios de cobrn. E' formado pelos arroios Invernad1a e Arti-
gas, separndos pelo rincão de ATtigas; rncebe, na margem bra-
si1eira, numerosos ;:trroios. 

Outro affluenj;e· 11otavel do U ruguay é o ·rio Negro, que 
não é lindeiro, poirém nasce na serra de Santa Tecla, não mui 
longe do a1rroio. lirµ.itrophe de S. Lu!iz, oriundo da SeTrilhada, 
continuação da co.chilla,. de Sant' Anua, que se prende a de· 
Haedo e cujas vertentes separam a bacia do Taquarembó, uru-
guaya. da do Ibicµhy, que ait'é encontrar o Santa Tufaria per-
coTre uma rngião Çle banhados,· com wl:gumas pequ:enas lagôas. 

187. O P.ar.wná se fórma no BTa·sil Orien~al pela reu11ião 
do Rio Grande e do Pairanahyba e tem uma. extensão de 3 . 700 
kilometros. 

E' rci.10 de plaµ.alto, cujo!s priucipaies affluentes, excepto o 
Iguassú que tem d1Uas grandes cachoeiras, perto á embocadura, 
desembocam ante~ delle ·descer do massiç.o brasileiro pela 
notavel cachoeira das Sete-Quéd.as. 

iSeus grandes afflueutes orientaes nascem perto do mar, na: 
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Serra Geral e seguem o rumo de NW. como que procurando 
u cabeceira. e nã·o a fóz do rio principal. 

O caracteristico commum dos t ributarias orientaes, desde 
o al to Par.anahyba até o Igua1Ssú, é que em cada um delles ha 
dois trechos a considerar : o primeiro, o superior, é constituido 
por terrenos montanhosos, de rochas crystallina'E; o segundo, é 
ama planície elevada, accidentada pela excavação profunda dos 
valles que atravessam, formada de rochas sedimentarias. Em 
geral, este segundo trecho é modificado por numerorns afflo-
ramentos de rochas. erll'ptivas, que os dividem naturalmente 
em <luas partes bem distinctas (1Derby). 

Na região fronteiriça com o Para1guay, o úo Para:Qá re-
cebe, na margem br.asileiTa, entre outros, o lindeiro lguassú, 
o Bogy, o Pi11a'oahy, o J ejwy-G11,as-sú, o S . FranciJsco, O· U.atú, 
0 T.atiby, os quaes conem em regiões ora cobertas de ma.ttas, 
ora com extensos e ricos hervaes. 

Neste trecho, o Paraná tem numeroBos bancos e razias de 
areia. 

E' barrado• pelo rnlto das Sefo-Q1iédas ou ele Guayrá, ao S. 
da ilha ·das Sete-Quédas, e abaixo da fóz do P equ'iry. O de-
marcador Azara, depois de observar que o Pairaná possue ahi 
mais agua que muitos dos maiores rios ela EuTopa, descreve-o 
.aos seguintes termos : " P ouco antes de precipitar-se, O· rio tem 
oorca de 5 kms. de largo; esta enorme largura reduz-se de r·e-
pente a 50 metros, em um canal de rocha, donde a massa de 
agua se 1atira em plano inclin:ado de uma altura perpendicular 
de 20 metros. O Tuido se ouve a seis leguas e o vapor cl'agua 
se vê, á distancia e através selvas im1 enetraveis, como nuvens , 
de fumo de um colossa·l inceudio . .. O ronco da cataracta, mais 
atroador que o ribombar ele cem canhões, causa tal espanto ás 
aves que noa dilatados e espessos bosques das cercanias não 
se vê passara aJgum: espavoridos, os animaes fogem claquelle 
ó tio ." 

A <le carga elo salto já foi avaliada cm 18.000 ms. cubicos 
por segundo. 

O lgiiassú (1.320) kms.) que desde a fóz do Santo Anto-
nio até desaguar no P araná. é r io lincleiro, fórma o famoso 
salto da Victoriki ou ele S1anta Jltfrwici, a 13,200 km.>. da fóz , 
com 50 meüos de altura e 5,630 kms. ele extensão (apud H. de 
Mello) . 

E' uma das maravilhas da Sul Amcrica; é um espectaculo 
grandioso, dos mais variados da natll'reza tropical. A cataTacta 
divide-se em muitos saltos que separam as aguas .antes que 
estas d,êm a sua ultima quécla. " 0 estupor, a -admiração, o te-
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mor e a alegri.a indescriptivel pa.ssam successivamente para 
aquelle que olha, admira, observa e contempla aquella massa 
enorme de agua ,deste iromenso e alto amphytheatro de pedra, 
coroado por uma vegetação luxuriante, disposta esplendid·a-
mente, quando se escuta ,aterrado o foTmic1avel ruido d'as qué-
das, no meio daquelle extase fasciwador que jámais ter-
mina."' , t 

188. O Paraguay é um rio de baixada, e, suas margens, 
rel átivamente ao nivel do 1·io, vão baixando, á medida1 que se 
approximam das cabeceiras, até que nos pantanaes ficam quasi 
todo o anuo submersa . Poucos rios têm ·declive mais fraco, 
proporcionalmente á extensão; e é como via ele navegação um 
dos mais notaveis da terra. 

Nasce em Matto· Grosso, nas Sete-Lagôas, a.os 13° 30' 
lat. S. Oorre, a i)l'incipio, como um ribeirão, com pequenais ca-
choeira ; em seguida, deslisa lentamente p·ara o mar, com 
aguas tranquililas, sendo a altitude dos campos marginaes ape-
nas ele 200 metros. 1 

A partir de 4 . 000 kms. elo mar, o declive é s-Omcnte ele 
cinco centimetros no r km. e, portanto, vapo·res de pequeno ca-
lado podem livremente subi-lo muito ao N. das Republicas 
Argentina e Paraguay e chegar á base do planalto, pelo rio 
principal e seus affluentes JC11U1'Ú (396 krns), Seputuba (396 
kms.), Ouyabá (832 kms.) , S . Lourenço (561 kms.) e Taqttary 
(858 krns .). 

·N!enhum obstaculo natural se ºHpoz, desde o descobTi-
mento, ao livre pqvoamei1to de suas maT'gens. E' o Tio Pa-
1·aguay o collector dias aguas para o S. desta; enorme depres-
são que fôra antigamente va:sto mediterraneo, separando o alto 
massiço do Bra il qa Tegião andina. Assim, se explica um phe-
noroeno notavel do Paraguay: o cruzamento d~ ~u•as nascentes 
com as dos affluentes amazouicos, poiis naque1la época a enoT-
me pla1nicie amazonica era ligada com o Paraguay, consti-
tuindo tambem um vasto mediterraneo; . eparando parte elo 
massiço do Brasil e o ela Guay;ana da rngião andina e •.se-
guindo parai o .r ., até o mar Antilico. 

Provas evidel\tes da ligação em outras épocas geologicas 
são cla:das pela flqra e pela fauna, pTincipalmente aquaitica , 
dessas duas enormes bacias. Basta citar numerosas qualidades 
communs de peixes, entre os quaes o curioso ganoicle. lepdosi-
ri!fln pal'adoxa. achado já por Alexandre Rodrigues Ferreira 
(seculo XVIII) no Amazonas e descoberto pelo naturalista ar-
gentino Ed. Holmberg em Formosa, no Ohaco, cm 1887, e a 
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Victo1ia Régia que se encontra no Orinoco e no Rio Branco 
e vem apparecer no Paraná. 

Facto egualmente caracteristico do rio Pa1raguay é o das 
la:gôas marginaes, que, ahi, .ao contrario do Amazonas, des-
embocam no rio principal e enchem antes deste. As lagôas da 
fronteira brasileo-boliviana são Mandioré (125 kms. quadrs., 
sendo 63 do Brasil); GahylJ,a (72 kms. quaclrs., .sendo 30 do 
Brasil); Ubemba (100 luns. quadrs,, sendo 62 do Brasil); e a 
de Gáce1~es, sem limites bem definidos, o que é commum nas 
lagõas dessa rngião. 

A superfície mínima achada para a lagôa de Oáceres é 
de 48 kms. quadrs. ; por concessão do Brasil, esse pedaço tocou 
á Bolivia, ficando o nosso paiz com os terrenos alagados que 
communicam a mesma lagôa com o Paraguay e sobre que 
ella se estende por occasião das grandes aguas. 

Das lagôas, algumas se communicam entre si por meio de 
cana.es ou furos; o mais notavel destes é o canal Pedro II, que 
communica a Uberaba com a Gahyba e que forma com essas 
duas lagôas e o Paraguay uma ilha fluvial. 

Dessas lagôas, algumas são de agua .doce, fornecida pelas 
chuvas e inundações fluviaes ; outras, são cavidades. que o mar 
occupou em .outras épocas e conservam no fundo {los l~itos 
camada1s salinas que tornam as aguas ·salobras. 

Analogo contraste ha nos terreno<:; da planície : campos 
extensos, alluvionaes, estão cobertos de mattas cerracl1as; ter-
renos de areia esteril tem plantas raisteil-as ou ma-tto g1·osso, 
de raro arvoredo; desertos melancolicos sem agu·a e sem vege-
tação, ricos em Cr,Yistaes salinos. Tambem ha tr139n.ed:a;es de lama 
salga1da, rnvestida de fina e enganadora crosta. 

Nas enormes cheias, a massa d' agua se· esparrama, á di-
reita e á esquerda, foTmando um mar temporario com ilhas 
fluctuantes de agua-pés, estendendo-se a perder de vista. pro-
lo111gando-se em banhados, donde emergem moitas de hervas e 
arbustos, e erg11em-se montículos artificiaes, velhos rcfugios 
dos indígenas contra as inundações. 

E' a uma dessas regiões, não longe da na cente elo rio, que 
os espa;nhóes deram o nome ele lagôa Xaraes; estende-se por 
600 kms. de N . a S., entre o J aurú e as collinas do Fecho dos 
MorroB, tendo em algi.rns lo.gares 250 kms. ele largura. 

Nas aguas baixas, esse mar desapparece, campos de her-
va·s rasteiras o substituem, conservando, porém, sempre trechos 
alagados. chamados balvi1as, pois', de facto, •são bahias do an-
tigo mediterraneo sul-americano. 

O Apw, ou Apá, lindeiro com a Republica do Panguay, 
nasce na sena ·de Amambahy, tendo dois formadores, o maior 
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doE quaes é o Estrel,la, e desagua á margem esqwerda do P ar a-
guay, aos 24° 4' 45'',2 lat. S. 

Recebe, entre .outros. tributarios, o Pedra de Cal ;é in-
navegavel mesmo para calllôas e é obstruído por troncos du 
arvores. 

A serra. de Am.amb.a,hy corre ent re o Paraguay e -0 Par aná, 
ao principio -ele N . para S., com o nome ele Oaguwssú; em se-
guida, para W. com o •ele Moxt'1ac:ajú, terminando no salto d.as 
Sete-Quéda.s. A linha culminante que não deve exceder de 
900 metrDE· de altitU'de corre por grandes chapadões de campo 
limpo , com a.Jguns serrados, tendo· capoeiras, mais ou menos 
extensas, <le matta espessa, na.s cabeceiras e nas margem· dos 
rios que correm de um e outro lado. P a!ra o lado do Paraguay, 
·a serra tem alguns declives íngremes, e_para. o lado do Pa-
raná a inclinação é pouco semivel. 

Ainda correm para a bacia, do •Paraguay, as· aguas da fron-
teira até a linha geodesica do morro da Bôa Vista para o dos 
Quatro Irmãos ( 415 ms. de a•ltura) ; é nesta linha, quasi ao 
meio, qU'e se encontra a parte meri.dional d·a serra de Agua-
pehy, de que um c

0

ontraforte separa a bacia do Aguapehy, que 
corre para: o P ar 1tguay da elo Alegre, que corre para o Gua-
poré, ela bacia elo Amazonas. 

189. A parte meridional da BACIA no AMAZONAS é cor-
tada pela linha divi:rnria que segue, além ele trechos de limites 
geod~sicos, alguns ba tante extensos, os seguintes rios : V,erde, 
Guaporé, Mamoré, Madeira, A.burw,m ou· Uo.icomJanú, &pir-
ran, igal/·apé BalviÇJ,,. alto-Jlcre, Ohanibuyaco, alto-Purús. ,_'j/,anl.a 
Rosci. Breu ou Breii T e?·oei'l•o, e Ja1;ary. O al toJPurús é lin-
eleirÕ pelo talvegue. 

EsEes differentes rios se distribuem pelas importantes sub-
baciais de quatro grandes ·affluentes. da margem direita do 
Amazonas : o J.11acleira, o PurÍVi, o J u,ruá e o J avmy 

As r-egiões por onde corre a lii:iha divisoria são riquíssi-
mas em agua.s, em campina:E e em matta·s. Ahi ha: enol'mes 
seringaes e cacausaes. E' cortada por numeTosos rios nave-
gaveis e .que para serem uteis á economia1 dlO globo necessitam 
de uma população nurneroE·a. que pO·ssa melhoral-·os e, ao mes-
mo tempo, possa sanear as mattas e os campos maiJ:ginaes. 

190. O Maclelira, (3 .240 kms), disse D. Juan Velar-
de (1) , nasce uq. região da prnta e do ouro, dai quina e da 

(1) Comferen cia -em 2'8 de Junho de 189·6 in «iRevista da Soe. de 
GeUg•r.»; 30 Bole tim de 18°816. 
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.coca. Similhante a u:ma arvore gigantesca, tem por tronco o 
baixo Madeira, de livre e facil n:avegaçã<o; o nó dos ramos 
é ·a região não navegavel, obstruída po1· 60 leguas de corre-
deiras e cachoeiras; os ramos e galhos são Tios que com diffe-
rentes nomes penetram no intel"Íor do Brasil, Bolívia, e Perú. 

A paTte superior começa na confluencia do Be.ni e Ma-
:mo1·é (10° 22' 30" lat. S. e 65° 59' 21" W. de Gr.); estea rios 
recebem, por sua vez, o }/ladre de Dios e o G'Uiaporé (.ou Ite-
nez), este ultimo descoberto por Simão Esteves Corrêa. 

Na rnferida confluencia do GU'aporé, o Mamoré tem 300 
metros <le largo e aquelle 600; a descarga do primeü·o é de 663 
metros cubicos e a elo segundo de 885. 

O (}uaporé (l. 716 kms.) é um formoso rio de aguas tran-
.quillas, copi 1. 500 kms. ele nurso e navegaveis; tem numerosos 
.affluentes, tambem navegaveis. E' oriundo dais montanhas 
baixas cl·O· A.gU'apehy e da Serra Geral e das lagôas e pantanos 
dos 10hiquitos, na província de Velmsco. 

Emquanto o Guaporé é calmo e firme em seu curso, o 
Jl!I aml'Jré é turbulento e impetuoso. Chamado Rio G1·ande ou 
Guapay, no curso superior, o Mamo ré ( mã'/3 elos hom __ ;~ns ) nasce 
a 4. 000 ms. ele altitU'de, nos Aneles de Cochabamba, descreveu-
.do uma grande curva em torno dessa montanha, proE·egue pa-
rallelo á mm·gem pacifica do continente, avo1uma-se com nu-
merosos tributa1rios, inclusive o Guaporé, ligando-se ao Beni, 
affluente do lago Titicaca e enriquecido pelo Jl!Iadrre de D-ios, 
o rio da serpen4~ do•s indígenas. 

Todos esses grandes rios, todas essas grandes caudaes cor-
Tem no fundo do antigo mediterraneo qll'e existiu, separa11do 
a:s terras al tas do Brasil das andinas . . 

191. O Purús (3.210 kms.) é o mais importante dos 
:affluentes do Solimões e na orclem d-os Tios irn.vegaveis elo 
Brasil -occupa o terceiro lagar, só lhe sendo superiores o Ama-
-zonas e o Paraguay, pois offorece navegação franca•, ininter-
rupta, na extensão <le 1. 667 kms., a pa1tir ela fóz. 

E 'um rio .de baixada, quasi sem ilhas; dosenrola.-se em 
multiplaE curvaün·as e por mais ·de 3 .100 kms. não ha uma 
corredeira, um Tedemoinho ou um pégo profundo; meandrico, 
fórma numerosos sacados .("ti piscas", dos peruao1os) que vão 
sendo destruidm: e cortados pouco a pouco. 

Os obstacll'los que apresenta á navegação são os lanços da 
floresta marginal e as massas de terras desmorona·dos, que for-
mam baixios facei ele ~erem removidos e denominados salões . 

. O .regimcn d10 Purús é excessivamente variavel; na fóz, 
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ha uma differença de nivel de 17 ms. entre a vasante e a en-
chente; na bocca do Acre, de 23 ; na do Y aco, 20. 

Em muito3 lo.gares, nas margens, existem numerosas 
la.gôas ·d:e fórmai annullar, rodeando uma porção de terra ; são 
braços mortos do rio, cuj a agua é renO"vacla, j á pelas chuvas 
f(ntissimas, j·á pelas, cheias flU'viaes. 

1Entre seus affluentes, citaremos os rios Ow··Ulln'(tha e Ouri-
naih'a, á esque·rda; e os rio Ohamlniyl(Lco ou 1l1a1wel Urbano, 
Ohandless, Yaco e o maio r e o mais impoTtante ·delles , o Acre, 
ou Aquiry, á direita. 

Após ai confluencia do Acre, o Purús rncebe ainda, á di-
reita, o It-uxi e o .Miiwim, donde se passa facilmente ~ao Ma-
deira; e, pela esquerd·a, o Tap1-uá, pelo qual os índios passam 
ao Juruá. 

P elo isthmo de P·iscarmld, rngundo verificou , em 1904, a 
Oommissão Mixta Brasileo-PerU'ana, passa-se em prazo dimi-
nutíssimo das ·aguas do Purús para as do U cayale. (2) 

192. O Jiitrilá (3 .283 kms.) é extenso e caudaloso; sua 
laTgura na foz é de 1·350 ms .. com uma profundidade· na va-
zante média de 20 ms., tendo ainda, a 1 . 697 kms. da barra, na 
confl.uencia .do Taraucá, a largura de 150 ms. e a profundi-
dade de 12 . 

. Tem grandes secções navega veis; os mais senos empeci-
lhos á navegação vêm a ser a corredeira elo Urubú, mais conhe-
cida por Urubu-Cachoeira. onde o rio .se reduz a um canal es-
treito e tenebroso com tres ms. de profundidade; e o banco ela 
Cachoeirinha. 

Nas ma1·g;ens do Juruá ha ·numero a lagôas e, facto no-
tavel, o lado ·direito ~ comparativamente baixo em relação ao 
esquerdo, que é ·ele terra firme ou baITeira; egualmente os af-
fluentes são do lado direito ( 3). 

Entre seus affl ueutes notam-se o Ohiruan o Tarauacá 
.(o mais importante), o G1·~gorio, ·O Mú e o Breu'. 

193. O JC11V.wry (1.056 kms.) é, como se sabe, lindeiro 
em todo o longo CUl'SO. E' 'affi.uente da mai·gem direita do .So-
limões e nelle desemboca por tres canaes, dos quaes o oriental 
é o mais importate, formando duas ilhas, a I slandia e P etro-
~olis ou Mauá, ambas peruanas . 

(121) Vide Eucum::s DA CUNHA, Rela.toh<> ct(t <Jornrnissrio ele Reco-
?thecimento do A.Lto Pwrús, seguido de Notas co1np•l emcnta1·es. - iRio 
(1.906)' 

(3) Vide GENERAL 'BELLARMINO DE MENOONÇA, Relnto7'io ela Coni-
rnissão ele Rieconhecinnento do Juruá. Rio. (1907) 
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Na .foz, em frente a Tabatinga, tem cerca de 200 ms. ; 
pouco acima, rncebe pela direita o Itecuahy, a montante e a 
pequena distancia do qual ha uma especie de cachoeira. um 
tmv1e$ão, que difficulta, nas agua·a baixas, -a navegação. 

O alto~J av.ary tem o nome ele J aquimna e é sujeito, de-
pois de grandes chuv.as ao que se chama repiqwete, isto é, a 
elevação do nivel das aguais, em poucas horas. 

•Todo o J avary é extremamente sinuoso e forma innume-
l'OS sacados. Citemos, entre seus affluentes, na margem pe-
ruana, além do ItecuallY. ·o Galvez; e na br<Lsileira, o Fo~·tiina, 
o Sorpreza, o Dyonis-io, o mais importante dei;tes tres ulti -
mos (3). 

194. N·a parte norte da BACIA no Al\LAZONAS, a linha 
divisoria. a1ém das linhas geodesicas e da divodia aquarum, 
segue os rios lindeir01s Apripóris, T,araira, Capury, Uariipé ou 
Cayary, CiiYiari ou I qui.are, T1acatú e JJ!f.iahú ou Ireng . 

Os dois primeiros se referem á sub-bacia elo Caquetá ou 
Japurá; e os demais á sub-bacia do Negro., que rece·be o Uwu-
pé e o Branco. 

195. O JapVJ1·á (1.848 kms.) nasce nos Andes do Po-
payan, na vertente oriental do paramo de I seamé, com o nome 
de Oaquetá, conendo na direcção de E. S. E. até a cachoeira 
de Oupaty, dahi até -Santo Antonio de Marapy inflexiona-se 
parn E. e depois para S. E., até o Solimões, com o qual é pa-
Tallelo cm grande extensão. Sua largura ma:xima é de dous ki-
lometros. Desde .Santo Antonio de Mar.apy apresenta mune-
roso.s furos paTa o Solimões; e é navegavel a vapor até á ca-
choeira do •Oupaty, e clahi por diante. segundo W appreus. po · 
dem ir grandes embarcações até á cachoeira de Arara-Coara. 

O ApapÓTis, ele curso mui encachoeirado, vem desaguar 
no J apurá abaixo elas cachoeiras e no ponto em que termina 
o limite do Brasil com o Perú . Recebe o Taraira, limitrophe 
do Brasi l com 'ª Oolombia. 

Outr'ora. os espauhóes e, mais tarde, os peTuanos sus-
tentaram que o lindeiro do Brasil deveria ser o furo de Avati 
PaT.aná, que sahe elo Solimões e vae ter ao Japurá poT tenas 
alagadas. Ainda além da confluencia com o J apurá, e até á 
do Negiro, a margem septentrional do Solimões é ·occupada 
por um dédalo de lagos e rios, que mudam de configuração con-
forme as cheias. E' regi ão semi-lacustre e semi-emersa que 

( 4) DR. ·Lmz CRULS, Relatorifo ela E x vecliçcio ás na.scentes do Ja-
vary. Rio (1,9 01.l). 
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melhor que nenhuma outra. indica a hypothese de ter sido, e:rp. 
tempos afastados, .a bacia ·do Amazonas um vasto mediter-
raneo. 

196. IÜ rio Negro, com curso de perto de 2. 000 
kms. e bacia de 750. 000 kms. q uadrs. ( 5) é um elos maio-
res tributarios do Amazonas. 

1Suas aguas tranquillas, limpidas, côr ele ·café, per-
correm no curso ·inferior uma planicie tão egual e de 
tal maneira são reprer,aclas pelo Amazonas que o rio se 
dilata em larguissimo lago, coalhado de ilhas. Infeliz-
mente, a parte média é inutHizada l)Or corredeiras e ca-
choeiras; e a superior é mal explorada. 

Na verdade, o rio ·Negro é o resultante da união de 
· tres outros grandes rios de caracteres cliffeTentes .e ver-
dadeiras unic~ades geograpihica•s: o Gi1lf;i11ia) o lindeiro 
[ Clllt.pé) e o Brnnc'o. Aquelles nascem na Colombia e se 
fundem num, apqs um curso na direcção geral de E. 
para W., para ju4tar-se ao Branco. 

Os geographos descriptivos costumam, no emtanto, 
denominar rfo Negro) o G iiainici) depois da fóz do Oas-
siq uiare e quando ainda não recebeu o Uaupé. 

Sob tal ponto de vista, -o caudal principal é o Guai-
nia, sendo os dois outros grandes affluentes. E' preciso 
notar que não 11hes assiste razão, pois a direcção geral 
do rio Negro é a do Uaupé, de ·sorte ·que mais logico 
seria con. ~derar f')Ste o rio p1'incipal. 

.O Giwd~via parece nascer na matta pantanosa, que 
demora ao rsopé das colinas colombianas de •Paidav1da 
e Tunahi, das ·quaes segue para E. por um planalto, de 
300 ms. ·de altitude, onde recebe alguns affluentes e 
tem suas aguas escuras, côr de carvão. DaJhi, obrigado 
pelo cerro rOapar:ço, dirige-1Se para N. E ., approxima-se 
elo canal Pimichím, voltando bruscamente para o S., 
passando pela pedra do Oucuhy, em busca do Uattpé, 
na.vegavel. Recolhe, pouco a pouco, numerosos af.fluen-

(15) VERGARA y VELASCO, Gaogmfia ele Colombic1; Bogotá (1901 ). 
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t~ alguns mui importantes. :Citaremos : a esquenla, o 
Pimichim, o Oassiquiare ( 6) e o Oanabury e. se ultimo 
ramo do Baria e todos communicando com a bacia do 
Orinoco; ·e, á direita o Naquieni (onde affll'.'1.e o lindeiro 
:J\Iemáchi), o Tomo, o fronteiriço Macacuny, o Xié (que 
recebe o igarapé Japery), e o caud•aloso Isana, de que 
um dos formadores, o Cuiary ou Iquiare, recebe o 
Pégua. 

197. O UcuLipé (ou Uaupés) é o Tagua dos colom-
bianos, na sua párte 1superior. E' formado por tTeS rios 
(Balsillas, Pato e Carnguaja) que se reunem, depois 
que se despenham de serras mal ·conhecidas. Em se-
guida, corre por um planalto, humido e coberto de mat-
tas, que termina nos cerros de Yimbi e Quiriana, pelos 
quaes rompe por uma série de gargantas e corredeiras. 
AJli principia um dos trechos navegaveis, e nesta tra-
vessia é acompanhado pelos seus .affluentes 1Codia~·i, 

·que corre entre brenhas, a esquerda; e o Papuri que, a 
direita, cabe mais abaixo, depois que o Uaupé, correndo 
em planície alta, volta a se enroscar nas :penedías de 
Umari. A estas, segue-se novo trecho navegavel, ape-
zar elas apertadas corr.edeiras de Taracua; recebe, a 
direita, o Tiquié, com grande velocidade e, immensa-
mente volumoso, une-se ao Guainia, em S. Joaquim, e 
dai'lli em deante ·OS dois, reunidos, só depois de v.encidos 
o~ baixios de Ouricuriar i conseo'uem, com di:fificuldade, 
ser navegados .até escapar para .a plani.cie amazonica, 
·onde, em represali a ás anterior.es .prisões, transforma-
se em uma innnensidade de furos e igarapés, assimi-
l!hando-se a um lago. Nessas condições, se une :ao Bran-
co, que vem ·ela serra -ele Parima. 

O U aupé é lindeiro de.sele a fóz do extremenho 

·(·6) L~ largura elo Casstquiare é ele 80 a 20·0 ms . . supposto qu e 
.em alguns pontos c•hega a 1 km. Segundo a exploração <Jfficial el e 
·f.\1 i'Chelena y Rojas ( 185·5-1'8.59). tem 300 mil'has de extensão, e sua 
profundi!dade chega por vezes a 10 m .. T ermina proximamente defronte 
de •S. !Carlos, povoação venezuelana, que, por occasiãp da demarcaçãJo 
rlo tratado de S. B<lefonso, Portugal propoz trocar QJül' 'l' UJbatirnga. 
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Oapury, a direita, perto da cachoeira de Jauarité, até a 
do Cairary, rio acima, tambem a direita. 

198. O rio Bra1nioo) com 640 kms. de curso (seg. 
H . de l\1ello) e largura ·que oscina, em média, de 700 a 
4.000 ms., lanç,a-se no Negro por tres bocas, das quaes 
a occidental, a ele Anajalhú, offerece uma disposiç,ão 
singular, ·pois .que o braço do rio que nella termina 
corre po1' muito tempo par-allelo ao principal, commu-
nican<il.o-se com .elle, .sem, comtudo, deixar de extender-
se para cima, até encontrai' o Seriuiny; de sorte que é 
um canal que conduz ag1rns, quer do Branco, quer do 
Seriuiny . 

.A parte superior do rio Branco, isto é, a partir de 
560 kms. ela confluencia, dhama-'se UHirvciw1"a. 

Nesse ponto, é ·que se dá a confluencia do Tacatú 
e é nessa magnific~ posição que os portuguezes ergue-
ram o forte de is. J ·oaquim do Rio Branco. 

O rio BTamco, descoberto por P.eclro Teixeira, per-
conido .por Manuel da Silva Rosa ( 17 40), o foi tam-
bem pelas "tropas ·çle resgate" ·de Belchior Mendes de 
:Jioraes (17'25), João :Paes do Amaral (1727), Ohristo-
1ão Ayres Botellho ( 1736), Francisco Xavie1' de An-
drade e Lom'en90 Belforte ( 17 40) e José Miguel Ayres 
( 17 44) . Exploraraim os mais r emotos affl uen tes. 

A construcção ~lo forte ode S. Joaquim é um facto 
notavel, pois conforiu á Portugal a pos·se effectiva de 
toda a região, por onde corre o clivortimn (f;q ucvrwn en-
tre ais bacias do Amazonas e as do O!rinoco e do Esse-
q uibo. Em J'elaçfw li esta ultima e comparando ·O raio 
de influencia -do ponto rnais ao sul da colonia ihollan-
deza, o posto ·oIDillfll'Cial de Arincla, vemos que toda a 
zona que foi objecilq do litigio anglo-brasileiro, e1'a do-
minado ]Jelo forte i~ortuguez . Vejamos. De 'S. J oaquirn 
ao Rupunani, afflui:nte do ;Essequibo, o mais yjzinih~ ' 
do forte, conta'"se eTµ linha l'ecta a d istancia de 91 k1ns. 
De Ar.inda ao Rupuµani, tambem 91 knis. Entre S. Joa-
quiim e a antiga aldeia ·de PiTara, 110 lfllns.J· e de Arinda 
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ao Pirara, 104 ks1n. A embocadura do i\Iahú ·dista 141 
lmns. ·de Arinda e 77 kms. de ,S. Joaquim . Da nascente 
do Tacatú a Arinda, ha 244 km,,s. e á S. Joaquim, 77 
k111'8 . 

'Ü forte de S. Joaquim foi o fóco donde emergin 
importante corrente colonisadora. Basta mencionar .as 
villas que o rodeiavam já no seculo XVIII e ainda hoje 
existentes : Carmo, S. Izabel e Santa Darhara (no rio 
Branco), S. Felipe (no Tacatú) e ·S. \.ntonio das Al-
mas e Conceição (no Uraricuera) . 

Referindo-se ao trabalho portuguez, Humbolclt 
disse: "Pode-se affirmar que o cur·so ele poucos ri os ela 
Eui·opa foi submetticlo a operações mais minuciosas elo 
que o curso do rio Branco, do· Uraricuera, elo T.acatú e 
do Ma!b.ú" . São os resultados elas expedições ele Pereira 
Caldas (1777), Silva Pontes e Ricardo Franco (1781, 
1783), Alexandre Rodrigues Ferreira ( 1786-'1787) e 
Gama Lobo ( 1787) . 

A' medida que se sobe para as nascentes elo Bran-
co, ou para .as elo Neg·ro, ·diminuem a,s florestas e au-
gmen tam as campinas. E' .a região elas savanas ou 
dos ccMn!zws ,genies ( 7) . 

199 . O Uraricuera, cuja direcção geral é de E . 
para VV., conserva o nome até a embocadura elo Auryis 
e -claihi para as nascentes tem o nome ele Pw·'tl'inié. 

Entre os affluentes elo Uraricuera, que vem da 
serra Pacaraima, notam-se o Auara, o Parimé, o Cau:ia-
na, o Idumé, o Uraricapará, .a esquerda.; ·e pela direita, 
o Acamea ·e o Paruianá ( 8) . 

Todos esses rios possuem numerosos 1saltos, corre-
deiras e cacihoeiras. 

O T·accit1í (ou Tiwiitú) tem suas nascentes, juntas 
ás do Aranú, .affluente do curso inferior elo rio Branco. 

(7) Vide 1R ro B RANCO, Que.0.tion ent1·e l e B r es il et la, Gi11J1ane An-
glai1se; e JOAQUIM 'Nc'U3UOO, o D ·fo·ei t o do B r a.si1i (Paris, 1904). 

( 8) H a con fusão na n omcnclatu·ra desses •·ios des ig nados por no-
m·es varios, conforme a carta . 
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Corre qurusi ele S. paI'a N. e depois, bruscamente, de 
N. E. paI'a S. \V. ;mntTe seus numerosos a:fifluentes so~ 
bresahe ·º lliakú) tambem conhecido por Ireng ,e Ineii. 

O :;)fruhú é obstruiclo por cacfüoeiras numa extensão· 
ele 60 kms., sendo a principal a de Oaroná. O seu af-
fluente Suruini recebe, por sua vez, o Ootinigo) que nasce 
na serra Ront.inw (ou Roruima) . A largura maxima 
elo Mahú é ele 400 lllS . ; tem trechos navegaveüs por lan-
chas a vapor, podendo alcançar o afama'Clo lago Amacú, 
em cuJas margens a lenda localizou l\íanoa, a capital 
elo El Doraclo e cujo sanprnclouro é o rio Piraq·a, hoj e 
inglez, por doa~ão do rei da Italia. 

O rio Branco está suj eito a uma condição clima-
. tologica nota1el que o torna distincto elos outros rios 
amazonicos. E' o reinar, durante oito mezes 1clo anno, 
de Setembro a Abrp, fortes ventos ,de N. E . á S. W., 
que não só purific::p:u o ar, como arrastam os mosqui-
tos e outras "p1'agas", tornancfo, portanto, as margens 
dos rios isemptas àa malaria. 

Em virtude da direcção dos ventos, as arvores dos 
campos sé inclinam para o mesmo lado, virando a copa 
-para o S., o que dá á esses campos um aspecto especial. 
Facto analogo observa-se em l\Iarajó. 

200. Phenomeno notavel é a existencia ele rios de 
agua negra mcsclaqos com rios ele agua branca . H um-
boldt ( 9), em relp.ção ao rio Atabapo, escreveu 'as 
aguas negra!S e brancas estão tão extraordinariamente 
misturadas nas mattas e nas savanas, que não se sabe a 
que attribuir a cat:tsa de sua côr. As do Atabapo são· 
pm·as, agraclaveis ao .paladar, sem nenhum cheiro, es-
curas por reflexão e algo amarellaclas por transmissão. 
O que prova a extrema pureza e limpidez elas aguas ne-
gras é a sua transparencia e a nitidez com que reflectem 
a imagem dos objectos qua a rodeiam. As menor0s pia-

(9) 'ALEXANDRE DE I-IuMBOLDT, Voycige aiix régio?M cíqwinoxi ales,-
Paris (1816). 
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brus se distinguem a G e a 9 ms. e muitas vezes se vê 
até o fundo do rio". 

Nesta região, os rios de aguas brancas tem-nas 
sujas e turvas, emquanto que os de agua preta tem-nas 
limpidas e transparentes ; naquellas se refletem a:s ima-
gens dos objectos como num eS'pelho; nestas são vistos 
confusamente. 

Nos de aguas brancas, existem myriades de inse-
ctos; nos ·de agua pr.etas, faltam totalmente. Naquelles, 
as aves pescadoras encontram o que caçar e app:necem 
aves aos milheiros; nestes, não ha o que ca~ar n~io se 
vêm aves, estão cheios de serpentes. 

O facto de rios escuros, de aguas limpidas, ohserva·-
se em dhrersas regiões do Brasil; no valle .amawnico, 
citemos aincla o Juntá; e no Brasil l\'Ieriiclional, o Pa-
rahybuna e seus affluentes, alguns dos ·quaes correm so-
bre granito. Tal facto })arece ser devido ao acido hu-
mico ( 10) . 

201 . A linha de limites entre o Brasil, a Vene-
zuela e as Guayanas corre em grande .eÀ'iensão pela di-
visoria das aguas entre o Amazonas e ·O Orinoco e D'S 

r ios entre elles comprehenfüdos. 
E' terreno que pertence ao grande systema orogra-

phico, que H umboldt denominou de PARIM.1..) o qual 
está no massiço ·elas Guyanas, e por isso é tambem c'ha-

aclo svstem1a giiyanei~se. 
A vasta r egião ' que constitúe o massiço, ou antes, 

a 11i.esci convexa, elas Guyanas prolonga-ise de E . a W. 
e é pouco elevada. Sobre ella erguem-se de espaços a es-
paços, montanílrns ou serra:nias, umas mui extensas e 
outras curtai:; e .5treitas, separa.Jas por planuras, co-
bertas de flore. as ou de gramados; ha tambem pedaços 
limpos e de·scampados, •sombreados aqui e ali por gru-
l)OS {le mawi,ch·i) a "arvore ·da viela" de H umbolclt. 

Nessas {lifferentes planuras que, de facto, são ou-
tros tantos massiços, alteiam-'se grupos ele rociJ.las gi-

(10) iRA.TA GABAGLIA, i?. elaPorio sobre Jiiiz d e Fórci (Rio, 1893) ; 
H . VON IHERrNG, o R ·io Juriiá (S . Paulo, 1904 ). 
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gantescas, já amontoadas, já isoladas e desordenada-
mente espalhadas. !Seus cumes não se alçam .aos gelos 
perpetuos, nem mesmo alcançam a região fria e batida 
pelas tempestades dos páramws : poucas se aC'ham ves-
tidos de gramineas, pois na maior parte são desnudos. 
Bizarramente , vaTiados, lembram pyramides, obeliscos, 
torres auuinadas, fortificações destruiclas . 

O sy.stema guyanense não é portanto uma cadeia 
continuada; porém, sim, um agrupamento irregular de 
montanlrns, separadas umas da·s outras, por planicies 
e savanas. Não é uma cordilheira no sentido que se 
applica a dos Andes ou ao Caucaso ( 11) ; antes um 
conjuncto de fileiras ·de seTTas de cumes rochosos, que 
seguem differentes direcçhes e se perdem nas selvas ma-
jestosas; e de ce1Tos, alto:s e unidos em grupos asyme-
tricos, de forte 1decl~ve. 

'Ü illustr e geographo venezuelano Codazzi disse, 
que ao vêr as sav.aµas ·e bosques ela Guayana, parece 
que !Se está vendo .as ruinas de uma antiga e immensa 
.cidade, na qual o tempo sómente conseTvou alguns res-
tos informes, pelos quae.s com di:fificuldacles se póde 
perceber a verdadeira estructur.a e confignTação dos, 
edificios destruidos, 1sem se .poder ver a distribuição das 
differentes ruas. Tlj.clo é desordem e 1 confüsão no sy:<s-
tema das montanhas de P.aTima. 

1Sem embargo, examinando com cuidado suas ·mas-
sa·s, analysando suas ramificações l)rincipaes, se adqui-
re uma ideia, se nãq exacta deste :sólo em desordem, ao 
menos que explique melhor a ·distribuição das differeÚ-
tes cadeias e elos .füversos picos. 

Coclazzi divide todo o systema em tres grandes tre-
chos, de .accôrdo co:q1 o curso do Orinoco. O l°, relativo 
á primeira direcção do ürinoco a-té o- Ü[!JS·Siguiare; o 2º, 
correspondente á primé1ra inf lea;ão do mesmo rio, isto, 
'é, até 1receber o Apure; e o 3º até .a fóz . 

No 1 º trecho, é a região das mattas cortadas pelas 

(11) HUMBOLDT, O[,l . cit. ; t . . X. 
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aguas negras e brancas; nella, chove quasi todo o anno 
e nunca sopra o vento ·de modo que .as foliJ:la:s da:s arvo-
r.es estão em continua calma.; os passaros são adorna-
dos com as mais bcllas e mais vivas plumagens; as on-
ças se as:senhoream claquellas mattas. 

No 2º trecho, é a r egião das corredeh'as e ahi' so-
bresafüem em toda a belleza os effeitos das aguas e a 
natureza em seu esfado primitivo. Nas .savanas proxi-
mas, a1Jparec.em variedades as mais completa-s, desde a 
formação humosa, desde musgos e plantas gmdas so-
bre os estereis penhascos até as mais frondosas planta.s 
e até aos gigantes do mundo vegetal. Este terreno com-
põe-se ele savanas, prados e mattas, opra o vento abai-
xo .cfa.s corredeiras e acima r·eina a calma: abaixo na-
vega-se á vela, o que é impossível fazer-ise acima. 
Existem cavernas e furnas nas montanhas. Nas rochas, 
serpentes enormes; nos prados, onr;,as terríveis; na:s ar-
Yores passaros de todas as es·pecies e simios numeroso.s. 

No 3º trecho, é a região das grandes mattas, onde 
ha paragens ventiladas e outras de eterna calma; 'ha lo-
gares onde muito db.ov·e e outros onde rar..eia a chuva 
Existem, perto do rio, as vezes, fachas estreitas de pas-
tagens. Um isthmo, ou arrcf;Starlero, })ermii"te passar por 
teTra do PcLdma., que ca:he no Br(JJnoo ao Oc//ura que 
desagúa no Orinoco. 

202 . As serras frontefriças pertencentes ao syste-
ma Guayanense são chamadas: Ou,py, Y11iesi,, Tapi1'a-
pecó, O·nr'llpilra, Pcwinia, bnencuri,, Pcwaraiina, ela L'Ua, 
Uasscvry, onde na:sce o Essequibo. 

1Dahi, extendem-1se as serras lincleiras do· ACARAY 
e TUMUCUMAQUE, onde nasce o Oyapoc. 

O pico culminante e convergente das fronteiras ela 
Venezuela, Guayana Ingleza e Brasil é o poderoso Ro-
RAii\1A ( 3.145 ms,) blo'co quad1rangulaT, d.e grez rosoo, 
com cascatas, trabalba:das e rasgada:s pelos ventos. 0.s 
montes de PacaTaima apresentam as maiores altitudes 
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a W. e S. W. na alta bacia.do rio Branco; a E ., varias 
vezes attinge 1. 000 ms. ; tem comtudo, 'º .aspecto gran-
dioso ·em alguri-s logares graç,as a se erguerem em pa-
redes verticaes e ao contraste de sua alvura e nudez com 
o verde e o espesso .elas flor·estas da base. 'l'erminam .em 
promontorios nas margens do Ess·equibo, no outeiro de 
Ociniiiti) alto ;pilar ele ·diorito. 

Ao sul dessas montanhas, as mais aitas da vertente 
guyanense, ha grupos -de 600 ms., em média e se elevam 
outros massiço·s, orientados TiiO mesmo sentido que os 
de P.acaraima ( Oaniwii; Ownucumii; Oo1"ata11vung) e, 
ainda mais ao sul, outros massiços se alinham de W. 
para E-., separando o Tacatú do Essequibo, tendo suas 
raízes em terras <le aluvião, cobertas outr'ora por aguas. 
lacustres. Ahi, a . soleira da divisão entre as duas ver-
tentes, a atlantica -ê a amazonica, se apresenta sem al-

-"tUTas perceptiveis : é a região do Pirara, porta aberta 
a:s reciprocas commµnicações ·do Amazonas ·e Essequibo. 

No Aocway) a serra se abaixa na direcção E. ; os. 
ma.ssiços mais elevados não alcançam 100 ms., acima 
das fontes <lio Cor.e:p.tyne. Dahi, sempre para E., vem o. 
fJ'i/111'/lltCwmaque) onqe nascem o Maro.ni e o Oyapoc, 
cujo cume mais elevaido é o Trit11votaken) com 800 Ihs ., 
diz 1Coucl1·eau. E' d~fficil recornhecer a forma e a orien-
tação da ser1~a de +umucU'IDa:que, pois enorme floresta 
\:ontínua cobre as montanhas e os valles intermédios e 
nella mergufüam os propirios cumes que não tem poder 
de romper em altura a vegetação tropical. Além disso, 
no inverno, as brumas e as nuvens tornam a observação 
quasi impossível. Em duzentos montes, escalados por 
Coudreau, tres apenas ultrapassam as mattas permit-
tindo um gyro completo ·de horizonte e seguir os ali-
nhamentos <las a lturas. O mais hello desses observa-
torios é o jJ![ ita;raaa, ( 580 ms. ) terminado em .cône gra-
ni tico, sem a menor mancha de vegetação (12). 

(12) 'RÉCLUS, Géog1"a)JMe Unilv.; t . XIX; !l)gs. 8 et seq. 
'.· 

" 
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A serra de Tumucumaque termina em leque e ene 
ti·e essas ultimas ramificações que vão morrer em di· 
reitura ao Oceano, extendem-se os alagados e os panta-
nos, que durante a estação das chuvas formam grandes 
lagôa.'3. 

203 . Geralmente, os rios da Guyana não tem suas 
nascentes nas cristas escarpadas; sahem das fraldas dos 
massiços ou <los sopés dos mesmos, no meio dos bosques 
ou das savanas. Parecem vir da parte saliente que for-
mam a eonvexidade do massiço, tomando differentes 
direcções, eonforme os obstaculos que encontram neste 
sólo revolucionado; de ·sorte que todos os rios dessa re-
gião singul:air estão 'Semeados de corredeiras, de gar-
gantas, entre altas pene<lías, expressivamente chama-
das peloi;; espanhóes "angosturas", de saltos e quédas 
da.gua . 

204. O lindeiro ÜY.APOC é formado por uma im-
mensidade de ;pequenas torrentes de forte declive, ( c:r"i-
ques) em francez) que descem dos montes de Tumu-
cumaque e se reunem algumas leguas de suas nascentes. 
Com as voltas, seu curso é de 496 kms., sendo 75 nave-
gaveis; a bacia ·é ide 40.000 kms. quadrs. 

!Desce de taboleiro em taboleiro -por uma série de 
rapidos e de quédas, notando-iSe o do·s 'l',res-Salto.s, o 
Manôa ( 105 ms.) ; e o ultimo e o mais proximo ao mar 
(cerca de 80 kms.), denominado Robinson. A descarga 
do rio é superior, e de muito, á do Rhodano ou do Lo1ra, 
devido á abundancia de chuvas e á impermeabilidade 
do :solo argiloso que forma as margens e alveo. 

·O maior de seus afflµentes é o Camupim, na 
Guyana Franceza. 
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