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Em cumprimento ás instrucções de S. Ex. o Ministro a commissão partiu da cidade 
.do Rio de Janeiro no dia 3 r de Julho de r879 no paquete costeiro para Maceió, para 
d'ahi seguir para o Rio S. Francisco. 

A commissão a meu cargo constava dos seguinte senhores: 

Antonio Placido Peixoto do Amarante .. 
Rodolpho Disser .... .... . . ..... .... . 
Domingos Sergio de Saboia e Silva ... . 

Primeiro engenheiro 
Chefe d e secção 
Engenheiro de I . a classe 

Alfredo Lisbôa .. ..... .. ... .. .... : . . )) )) 

Miguel Antonio Lopes Pecegueiro. . . . . >> 

Theodoro Fernandes de Sampaio.. . . . . >> )) )) 

Thomaz de Aquino e Castro. . . . . . . . . . n )) )) 

Professor Orville A . Ler?y geologo designado pelo Governo para acompanhar a expe ,.-
dição . · 

A commissão chegou a :Maceió no dia 6 de Agosto onde apresentou-se ao Exm . . Sr. 
Dr. Cincinato Pinto da Silva, Presidente da Província das Alagôas, o qual prompta-
mente facilitou todos os meios a seu alcance para o tranporte da commissão ao Rio 
.S. Francisco. . · · 

A lancha a vapor, embarcada a bordo do vapor costeiro, que devia de ser arriada 
em Maceió, não o pôde ser por causa de não serem adequados os pertences do paquete, 
.e não os haver de força sufficiente no porto . . Por isso prosegui no vapor a Pernambuco, 
tendo em minha companhia o;engenlieiro Thomaz de Aquino e Castro; ahi fui procu.:. 
raro -Exm. Sr. Dr . Adolpho de Barros Cavalcanti Albuquerque de Lacerda1 Presidente 
da província, o qual ordenou immediatamente que empregados habilitados prestassem 
seu auxilio no desembarque da lancha de bordo do vapor, o que elles executaram . 

Tendo-se o Presidente da província encarregado de envwr a lancha ao Rio 
S. Francisco, voltamos em outro vapor costeiro á :Maceió . 

• • • • 

• 



( 

\ ' 

IV 

Completados os arranjos 'preliminares necessarios, com a benevol~ mtervenção do 
Presidente da Provincià das Alagôas, a Comm.issão deixou Maceió na tarde do dia r r de 
Agosto embarcada no vapor Gequiá (cujo calado era ~e ro pés) e no dia rztranspusemos 
o banco exterior da barra do Rio S. Francisco, e entramos sem a mínima demora ou dif-
ficuldade; mas na distancia de cêrca ,de 20 kilometros da fóz fundeou o vapor, e os cai-
xotes, bagagens, in_strumentos, etc. foram baldeados pal'a grandes alvarerigas, em quanto 
que embarcados n,uma pequen~lari.cha a vapor seguíamos para Penedo, que dista 5o· 
kilometros do Oceano e esdí. edificada na margem esquerda do rio. Em Penedo tivemos 
de esperar pela volta do vapor Si;1imbú, que faz regularmente a carreira semanal de Pe-
nedo a Piranhas, na extensão de r 8g kilometros. Deixamos Penedo, 'a bordo do vapor 
Sinimbú, no dia 17 de Agosto, pernoitamo 3 em Pão de Assucar, I4:l kilometros acima 
de Penedo, e chegamos a Piranhas no dia r8. Ahi vieram ao nosso encontro o Sr. Dr. 
R. von Krüger, engenheiro em chefe da Estrada de Ferro de Paulo Affonso e o pessoal 
da estrada, sendo por todos muito bem acolhi_dos; fizeram o. que estava ·em seu alcance 
p~ra facilitar á commissão a viagem por terra até Jatobá. ' 

Examinamos o 'tracado" da linha ferrea e às obras já concluídas ou ainda em cons-
, 1 - , i 

trucção, em companhia do Engenheiro em. chefe e de seus ajudantes . 

. A ESTRADA DE FERRO DE PAULO AFFONSO 

Esta estrada de ferro está lari.Çada na margem esquerda do Rio S. Francisco ou do 
lado das Alagôas, e contórna a catarata de Paulo Affonso. Tem a bitola de um metro 

' ' I 

e está destinada a ligar o rio inferior, em Piranhas, ao rio superior em Jatobá. Q seu 
comprimento é de r r 7 kilometros. 

Jatobá ainda não é uma povoação: apenas é um ponto -conveniente, escolhido á 
mm:gem do rio para a baldeação de mercadorias e passageiros. . 

As gradientes e, as curvas são geralmente moderadas ; mas ao partir de Piranhas 
e p~ra galgar o planalto ondulado foi adoptado um declive maximo de 3 por cento. Os 
mm·~·os que limitam o estreito· valle são rochosos, alcantilados e íngremes, e um grande 
volume de excavação teve logar em pedreira. 

O lançamento geral da linha ·· parece ter sido feito judiciosamente. As o bras na 
1. a secção ~stavam muito adiantadas quandQ a.s vimos pela primeira vez,' em Agosto, 
e quasi terminadas quando' as tornámos a ver em Janeiw deste anuo. 

Minha opinião a i;espeito da ferro-via é 'que os planos e o •estylo das obras são . 
de um caracter mais custo~o 'de que · a sit~1ação e as circumstancias parecen1 exigir ; 
mas pronie.tte vir a ser uma estrada de · bitola de um metro de primeira ordem. O 
engenheiro em chefe esperava que a linha ferrea poderia ·ficar prompta durante o 

' l 

arino ele r88o, a menos que os trabalhos fossem demorados em virtude da falta de 
fundos, ou _de .outras causas imprevistas. Mais considerações acerca desta estrada de 
ferro apparecerão em outro logar. 

,, 
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, _ Em Pi•rÇ:J:mhas cornprámos animaes de montana, e alugárnos ammaes de ~arga 

para transportar por terra até Jatobá a commissão e os instrumentos, barracas, provi-
sões~ e· bagagem. Deixamos Piranhas no dia 2:2 de Agosto, acompanhados pelo en-
genheiro ch_ete da estrada de . ferro _e seus ajudantes i - e vi~jámo~ ao longo da li~ha _ 
ferre-a. Em caminho visitámos e examiriámos .as grandes catadupas do Paulo Aff01~so, 

que são realmeta-te granchósas e bellas i ma:s n_ão é aqu'i o lagar :de fazer dellas uma 
descrip~ão i observando comtudo que aquena· apresentada pelo viajante capitão B"urton 
é e-xcellente. 

__ Chegámos a Jatobá no dia 28 de Agosto, mas não achando ahi os rneios de 
obter ou preparar ajoujos para a ,expedição, proseguimos por mais r~ kilomei:ros até o 
Atalho, onde acatTtpámos, defronte d_a casa do Sr. José Manoel de Souza i esta casa 
e mais outra constituem ·a povoação _neste lagar. O Sr. José Manoel de Souza auxi-
liou-nos obsequiosamente em nossos preparos, e nos acompanhou no exame pre-
liminar da cachoeira da Vargém Redo~1da, um pouco abaixo do Atalho, e da do Vão,_ 
~outras adjacentes a 81 kilometros a montante do Atalho. 

Fomos informados em Piranhas que no _curso superior do rio era facil achar 
grandes canôas, mas verificátnos que não era de todo assim. Tambem nos disseram 
que a vela era ahi ' usual i mas chegando ao Atalho soubemos que nunca 'tinha sido 
empregada na navegação, quer subindo quer d~scéndo. Felizmente trazíamos velàs, · 
que foram feitas er11 Piranhas, e tínhamos em nossa companhia -homens que assa-
biam collocar e manobrar. O , taboado para os ajoujos não chegou ao Atalho ~e-não a 
rode Setembro. 

Meu exame da cachoeira do Váo, feito previamente, mostrou que, durante a sêcca 
e no estado em que a vimos sómente podiam transpol-a canôas, e estas mesmas 
puxadas á sirga: ' communiquei immediatamente este facto ao -engenheiro chefe da 
estrada de ferro Paulo Affonso, e por intermedio delle ao governo. 

· Chegado o taboado no Atalho, immediatamel1te preparámos dous ajoujos e uma 
canôa, cada qual com velas, tendo o Dr. A marante, primeiro engenheiro, demorado 

_muitos dias ao longo do rio em adquirir canôas aproptiada~, o que não era cousa 
facil. Uma grande parte das provisões de bagagem, -etc. com o üm de alliviar as 
cargas dos ajoujos (sobre os .quaes a commissão tinha de fazer a maior parte do tra-
b,alho) foi enviadapor terra, sobre a~1imaes de carga até Cabrobó, que pelo rio dista 
do ponto de partida r6g kilometros. ' 

Por conselho do engenh~tro chefe o Sr. Krüger, uma escolta de doze homens ar-
mados acompanhou a expedição. -Estes homens tornaram-se depois uteis como tra-
-balhadores: mas pareceu-nos não haver necessidade alguma em qualquer parte ao longo 
elo rio dá presença de uma força armada, junto á uma cómn-lis·são nomeada pelo Go -
verno, e, por súa occupação, toda pacifica. Em toda parte invariavelmente achámos 
o povo muito cortez, amavel' e prompto a obsequiar, saudando sempre a nossa comitiva 

' ) 

com às manifestações mais vivas. -
Deix<Í.mos o Atalho em rS de - Setembro, subindo o rio ora· á vela ora .á vara. 

Tínhamos uma excellente tripolação de canoeiros indios, e dous pilotos de primeira 
ordem índios e irmãos, ~s quaes .dirigiram os ajoujos com grande habilidade, e discenii- _ 
mento. E lles tambem aprenderam dentro em: , pouéo tempo a manobrar as velals, 
ainda que disto não tiv<:ssem tido experiencia antet'ior. 

• • 
• 
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~ o o o ' Era nosso systema acampar de tarde, Jantar e pernoltar cada notte em barracas ar~ 
madas na margem : r~assumiamos o tF-ab'alho antes de 6 horas da manhã, parando 
depois ás 9 horas mais ou menos para almoçar. 

As observltções, sondagens e notas foram feitas principalment~ ·a bordo, quando 
subimos os pégos e os rapidos, tendo as cartas do engenheiro Halfeld sempre diante 
dos olhos; este atlas prestou um serviço valioso durante todo nosso exame. 

, Subimos todas as capGeiras, á vela ou á vara, segundo as circumstancias, ·parando 
nas mais difficeis para examinar os differentes canaes; alguns trechos destes, não . 
obstante não serem desfavoravei~ aos melhoramentos proprios para estabelecer a nave~ 
gação a vapor, não são actualrnente adequados á navegação por cati.ôas e barcas. 

Chegámos ao alto da cachoeira do Sobradinho a 20 de Útltnbro. O dia seguinte 
foi destinado a continuar o exame destas .corredeiras por tres differentes bra"Ços do 
rio. Na tarde de 21 de Outubro proseguimos a 5 kilometros a~iante, a Santa Anna, 
pequena povoação, situada na margem esquerda do rio, na provincia da Bahia. A 788 
kilómetros da fóz do rio e a 37o kilometros acim.a de Jatobá, está a divisa, na 
margem esquerda do rio, das provincias de fernam.buco·e da Bahia, acima deste ponto 
o rio, em 856 kilometros, cone todo na Provincia dá. Bahia~ e d'ahi em diante por 3z 
kilometros na margem çl.ireita até o Rio Verde, 

Em Santa Anna encontrá)1.110S . o vapor Presidente Dantas, o qual ahi estivera 
parado por espaÇo de alguqs artnos. Soubemo.s disto em Cabrobó, e com auxiÍio de 
estafeta,;:; especiaes e do telegrapho de Penedo a Bahia, recebi a licença do Presidente 
da Ba:hia o Exm. Sr. Dr:. Ati.tonio Araujo d'Aragão Bulcão, de fazer uso do vapor no 
nosso exame do rio desei11pedido acima das cachoeiras. 

O Presidente Dr. Bulcão despachára por terra um estafeta especial, da Bahia ao 
Joazeiro, com aut'Orização official. O Sr. :Manoel Fidié Nunes da Silva, subdelegado, 
residente perto de Joazeiro, e então encarregado do vapor, fez o que pôde, ajudado 
pelo Sr. capitão Francisco Luiz Ferreira, que antes delle estivera incumbido · do vapor, 
para facilitar a nossa empreia. · 

Na tarde de nossa c!1::gada em . Santa Anna tomámos posse do vapoi·; o madünista 
o Sr. Jovino Antonio Pereira viéra ao nosso encontro até o alto da cachoeira do So· 
bradinho. 

Como o vapor não ·fizera viagem por espaço de tres annos, ·muitos pequenos arran-
jos nelle tiveram de executar-se antes de estar preparado para encetar uri1a longa jor-
nada: o machinista exprimiu duvidas acerca da distancia que o vapor pqderia percorrer. 
Por esta razão tinhamo's então pouca gsperança de . attingir Pirapóra, com quanto 
muito o desejassemos; particularmente porque este vapor nunca subira o rio além de 
Januaria. · 

Tivemos de procurar lim pratico, segundo os conselhos dos nossos amigos de Jo.a-
zeiro, e com a approvação do machinista, que o conhecia muito bem, contratámos os 
serviços de um tnl' Fabio, bom pratico indio, o qual dirigira o vapor alguns l'tnnos 
antes. 

Fomos tambem obrigados a improvisar da nossa comitiva dous homens para o leme, 
dous foguistas e homens do convez. Felizmente conseguimos obter hómens muito 
aptos nas suas respectivas ·attribuições, os quaes cumpriram suas obrigações de um 
modo altamente satisfactorio. 
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Partimos de Santa. Anna no dia 26 de Outubro, a bordo do vapor, deixando os 
àjoujos ao cuidado de um homei!Il de confiança, até a nossa volta. 

D'ahi em diante por mais de dous mezes. nossa morada foi a bordo do vapor. As 
accommodações a bordo com quanto não fossem espaçosq.s, eram sufficientes para os 
membros da commissão, mas apresentavam alguns inconvenientes ; os canoeiros e 
muitos dos outros dormiam de noite na margem, o que lhes quadrava, com tanto que 
rião chovesse. 

Nosso éostume era partir antes das 6 horas da manhã, para ·fundear ás 6 mais 
ou menos, da tarde, ào pôr do sol, toma vamos as refeicões a bordo. . . ' 

Não havendo prévio arranjo ao longo do rio para o fornecimentd do combustível, 
fomos compellidos a parar frequentes vezes a cortar lenha para o vapor : algumas vezes 
eéonomisavamos t.empo contratando gente para auxiliar neste serviço a nossa tripolação. 
Tarribem fizemos alguns contratos em alguns pOntos durante a subida, para o for-
necimento de lenha, circumstancia, que na volta, apressou a nossa viagem. 

Na Januaria, 3I3 1/2 kilometros abaixo do Salto de Pirapóra, ajustámos um outro 
pratico, homem intelligente, de côr, que apezar de não ter nunca pilotado um vapor, 
conhecia perfeitamente esta parte do rio. Governou o vapor com segurança rio acima, 
e' rio abaixo, até voltar a Jan~1aria. o· pratico Fabio não era conhecedor desta parte do 
no. 

Chegámos ao Salto de Pirapóra no dia 14 de Dezembro,. e examinamol-o. Verifi-
c~mos por nivelamento que a quéda total das cachoeiras e corredeiras era de seis 
metros n'uma distancia de cêrca de um kilometro. 

No. dia seguinte, 1S de Dezembro, começámos a viagem de retorno, ficando na 
JUncção do Rio das Velhas ·com o S. Francisco,, 2 7 I /2 kilometros abaixo de Pirapóra, 
na povoação denominada hoje Guaicuhy até o dia 17 púa obter lenha. 

Guaicllhy está na província de Minas Geraes. Ahi o professor Derby preparou-se 
a fazer a tr;vessia por terra, subindo o valle do Rio das Velhas at~ Diamantina, e indo 
d'ahi por Barbacena em direcçã~ á Côrte. No mesmo dia, 17 de Dezembro, partimos 
da Barra do Rio das Velhas a bordo do vapor, descendo o rio. 

H~u'vera no rio uma pequ .na cheia que encontrámos na subida; o nivel das 
aguas já descêra de ~1m a dous metros, como indicava a marca da enchente . 
· b nível das aguas na nossa yolta, estava em geral, cêrca de dous metros acima 

da estiagem.; produzindo as~im uma exoellente navegação a vapor. 
O nivel d~s cheiàs, de meiados e fins do mez de ·Dezembro, é, de ordinario, 

consideravelmente mais elevado do que o achámos. 
Na Carinhanha, em 2_2 de Dezembro, o ·sr. Theodoro Fernandes de Sampaio, 

um dos engenheiros da commissão, que estav·a encarregado , de confeccionar um 
mappa mais exacto da região, seguiu com instrucções escriptas do chefe da 
commissão, por terra atravez da província d.a Bahia, observando o paiz, , tomando 

· nota~Ç]lesenhando esboços, e colleccionando specimens geologicos e agrícolas ao longo 
do . seu trajecto entre Carinhanha e a cidade da Bahia; nesta cidade reuniu-se á 
commissão quando ella voltava do ·Rio S. Francisco para a cidade do Rio de 
Janeiro. Pelo caminho que elle percorreu · a distancia é de 835 kilometros . approxi-

' madamente, mas esta distancia não é, de · modo algum, contada em linha recta. 
Em outro Jogar apparecerá uma descripção mmucw~a desta região, da qual uma 

e • r 

• 
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parte tornaf-se-hia p.aturalmente trt-butaria do· Valle .do S. Francisco·, si 0 rio · .fosse 
melhorado, em maior proporçãe> do que o é a:ctualmentt:. E' priacipalmente/neste ()en-tid0 
qtue esta porção cla Província da B3!hia pa-rece estar intimaimente ·associada aJO futuro 
do Rio S. Francisco .. · · 

Chegámos no vapor de volta a Santa Anna na tarde do ·dia 3 r de Dezembro 
de r87g, e o deixámos ao cargo do seu machinista; transportámos o n9ss0 material 
para os ajoujos e nos apromptámos para descer peleis rapidos do alto da cacho.cúra 
do SGbradinho até Jatobá. E{ justo referir aqui ·que o Sr. Jovino Antonio Pereira, 
machinista encarregado pelo Governo PrQvincial da conservação do vapor, cur;pp~Íl! 

suas ardu3!s obrigações' com dedicação e tino. F oi habilmente . auxiJiado em seus 
trabalhos p'elo Sr. F rancisco Canuto de Araujo., o qual recebêra durante alguns 
arinos instrucção de rnachinj.sta; estava elle addido á ~ommissão como apontador~ etc., 
e encarregado de outros :mistéres. A' attenção e vigilancia de ambos, e á. habilidaçlie 
e cuidado do pratico Fabio, a COlnmissão e devedora . de fazer--se livre de accidentes 
uma viagem que co·rnpÍehendera 2.644 kilom:etros de na\ióega:ção ascendente e des-
cendente. 

No dia r'. 0 de Janeiro de r88o embarcando de novo, nos ajoujos, apartámo-nGs 
de Sam·ta Anna e . do vapor 'Presidente Dantas, e · passando pelo braço esquerdo 
da cachoeira: do Sobradinhó, chegámos ao Joazeiró ao meio dia de 2 de Janeiro. 

No Joazeiro disp~1zé~os de dous ajoujos e comprámos uma · barca, pois que 
os pilotos declaravam que era perigoso descer os rapidos inferiores em · ajoujos _H:nütp 
carregadgs ; -e assim d~ve ser com certez:a. Durante a nossa estada · no J oazeire, fomos 
muito obsequiados ·pelo major Luiz Mane>el da Costa, Sr. ~ntonio Luiz Vianna, 
e cor0nel Benevides Moreira dG Prado. · 

Largámos do Joazeiro nQ dia 5 d~ Janeiro, e chegámos -a ·cabrobó no -dia lO . do 
mesmo 'mez. Neste ponto os nossos anirnáes .tinhamficadoapastar, for,am entregues aos 
·nossos homens, e enviados por terra ao Atalho. Ahi esta vamos nós de v~lt~ nas nossas 

. embarcações a rS de Jane~m. Separá mo.:. nos dos nossos excellentes pilotos e canoeiros 
e alugámos animaes -de carga para transportar o material da commissão para Piranhê;s . 
No dia 17 de Janeiro desped~n1o-nos do nosso-amigo o Sr. José Manóel, de Souza, e 

. retomámo.s os · cavallos para fazer' a viagem por terra até Pir?.nhas . Grande parte do tra-
jecto fet-se sobre o traço da estrada de ferro de Paulo Affonso. Parte da commissão· foi 
em direitura para Piranhas, emguanto a outra parte desviou-se em direcção )á -cataracta 
de PauJo Affonso ; ahi fizemos uma segunda inspecção deste portentoso espectac~llo da 
natureza; naquella ·occasião o volume dé agua que se despenhava era consideravelmente 
m.aior. Quando 'o do engrossa muito em consequencia de' urpa: grande cheia, · a scena 
deve ser ainda: mais admiravel; mas em qualquer phase, em que o rio se apresente; 
algumas das vistas, observadas de pontos convenientemente escolhidos, são magníficas. 
Os melhores pontos cie vista não se: podem alcançar sem ,o trabalho laborioso de andar 
sobre rochedos extremamente escarpados, e cuó0samente ennegrecidos e polidos na 
superficie. · ' · · 

·Durante nossa estada ria parte superior do rio, tinha -cahido alguma chuva ao longo 
desta parte interior do valle, aCima dà cataracta~ e o sertão tinl1a -refrescado · considera:-
velme11te; mas· a chüva não fôra suffi,ciente para produzir agua corrente nos affiuentes 
inferiores . O grande tribütario M0xoto, nb ponto onde b atravessámos, e na eXtensão de 
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• muitos kilometros em que o margeámos, mostrava o seu alveo secco eal'enoso; posto que 

cavando poços atravez da arêa, podia encontrar-se ,no fundo, acima de rocha, agua 
. ,ligeiramente salobra. ' 

Os habitantes ribeirinhos do alto S. Francisco estavam apprehensivos por causa 
da exiguidade desusual da cheia annual do rio, e da reducção consequente da producção, 
emquanto que a região arredada das margens, do rio estava a:meaçada da sêcca destrui-
dora, que já prevalecera por espaço de alguns annos. 

Chegámos a Piranhas no dia 2 I de Janeiro. Ahi por meio do telegrapho pedimos 
autorização, que foi concedida pelo Governo, para fretar o vapor Sinimbú, com o fim de 
facilitar o exame é as sondagens do curso inferior do rio, e do canal atravez do banco 
exterior da barra. No mesmo tempo recebemos instrucções para examinar a entrada do 
porto de S. Miguel. , 

Nesta conformidade, depois de sondar o curso inferior do rio, e de notar o rumo dos 
canaes á medida que descíamos o rio a bordo do vapor, e depois de sondar interior-
mente ao cordão exterior da barra e em todo 6 canal atravez delle, a commissão prose-
guiu a bordo do mesmo vapor até Maceió, onde se apresentou ao Exm. Sr. Dr. Cinci-
nato Pinto da Silva, Presidente da Província das Alagôas; este senhor desejava 
acompanhar a commissão durante o seu exame na barra de S. Miguel. 

O exame foi feito no dia 3 I de Janeiro; na mesma tarde voltou o vapor a Maceió: 
levando o Exm. Sr. Presidente e alguns dos seus amigos, que nos tinham acompanhado 
desde aquelle porto. De Maceió navegá mos ao longo da costa até a cidade da Bahia, 
onde fundeámos no dia 2 àe Fevereiro. Ahi nos apresentámos ao Exm. Sr. Presidente 
da província o Dr. Antonio Araujo de Aragão Bulcão; a seu pedido fiz uma descripção 
resumida da nossa · expedição ao S . . Francisco, que foi publicada no dia seguinte. 
Esperavamos deixar a Bahia no dia 4, mas o paquete inglez demorou-se, e de lá não 
partimos senão no dia 5, chegando á Côrte na manhã do. dia 8 de Fevereiro, depois de 
uma ausencia de pouco mais de seis mezes. 

Convem mencionar que, quando nos prepara vamos para partir do Rio de Janeiro, 
em 3·i de Julho de I879; havia pouca ou nenhuma esperança de que a commissão 
seria capaz de fazer todo · o trajecto até Pirapóra, rio acima e rio abaixo, durante uma 
estação; nem o teríamos conseguido, si não fosse o uso do vapor Presidente Dantas no 
rio desimpedido. Com o auxilio deste vapor fomos habilitados a fazer um exame mais 
satisfactorio e mais expedito do que o poderíamos em nossos ajoujos e em barcas. De 
facto, si não fosse aquelle v a por, teríamos deixado sem exame mil kilometros do curso 
superior do rio. 

Em summa temos razão de considerar o trabalho feito durante uma estação pela 
commissão, como satisfactorio. 

• • 
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RELATO RIO 

O acc-esso do lado do mar, o cordão da parra, o porto interior, o rio 
sujeito ás marés, etc. 

O accesso do Oceano para o baixio ou cordão da barra, situado fóra da fóz do 
Rio S. Francisco é muito favoravel. O pharól acha-se no lado nordeste da embocndura 
n'uma ponta de terra que avança 3 kilometros além da linha geral da costa. Tem 21 
metros de altura, e em tempo claro é visivel a uma distancia de 18 kilometros .. 

Approximando-se do cordão exterior a profundidade vai gradualmente diminuindo 
até 9 metros (5 fathoms) á distancia de 3 kilometros do pharól, decrescendo pouco a 
pouco até attingir 5 metros ou menos. 

· Presentemente (Janeiro de 1880) existe um bom canEll atravez do baixio exterior 
tendo uma profundidade de 41/2 metros em prêa-mar. A linha culminante do baixio 
com esta profundidade prolonga-se proximamente por 1/3 de kilometro, aprofun-
dándo-se o solo a 9 metros intê riormente a esLa linha: . Proximo da ponta de terra no 
lado de Alagôas ha uma profundidade de 9 metros, augmentando esta a 15 metros em 
frente do pharól. 

A foz do rio tem 1 1/2 kilometros de largura; mas a parte navegavel estreita-se 
logo acima da foz a 1/2 kilometro approximadamente, por causa de um grande banco 
de arêa encostado ao lado de Sergipe; ainda assim fica um canal franco e desobstruido 
dê ampla largura com uma profundidade central de 6 a 15 metros, que dest'arte 
forma um bom porto, em todas as estações, para os navios que podem atravessar a 
bârra . Este porto em {rente á Atalaia tem mais de 1 kilometro de largúra e 10 á 14 
metros de profundidade. Deste ponto a Penedo, a 50 kilometros do Oceano, as profun-
didades do canal em ·baixa-mar variam entre 9 e 3 metros, sendo as cotas m~is 
corrimuns comprehendidas eritre 4 e 6 metros: Os cnnaes nesta parte do rio, são · 
geralmente largos e facilmente seguidos pelos commandantes e praticas experimen-
tados. 

• • • • 
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A costa, etc. 

Ao longo da costa de Alagôas a nordeste do rio, na extensão de 18 kílo-
rn.etros até á Ponta Peba altas dünas de ~rêa formam ·o cara'cteristico mais frisante, 
em quanto que do lado de Sergipe, ao . su~doeste do :rio1 as dumas são muito menores· 
e não têm um caracter tão apparente. Esta differença resulta principalmente da 
direcção dos ventos reinantes, os quaes sopram do quadrante norte a leste. 

A arêa provenümte das grandes dunas do lado norde·ste da entrada do rio, é con-
stantemente acarretada ao longo da costa em direcção á margem do rio ;aqui o seu 
movimento ao longo da costa interrompe-se, e a areia precipita-se no rio : d'ahi é trans-
portada para o mar pela corrente de vasante, e fin:ümente é depositada sobre o banco 
exterior, ajuntando-se ao deposito sedimentaria trazido pelo rio durante as suas cheias. 

A preponderancia dos ventos do quadrante nordeste estabE)lece naturalmente uma 
corrente costeira ao longo d~r::ta parte da costa, a qual concorre para destruir a parte 
exterior do baixio da barra, e por tanto para retardar o seu prolongamento para o mar . 
. · . :f? o r oçcar;;ião· d~ ,grandes c.heias. quando a corrent~za d 1 rio é n;taio~, ,a . •·cor:renJit~ 
costeira rrão se 'encontra perpéndicularmente eom a corrente' fl.uvia:i ;'·a cón~énte· resul::. 
tante inclina-se então consideravelmente iJ)ar.&.o • s~ll.: . !Nas vasantes do rio o grande 
banco interior desvia a corrente tl.'uvial mais para o norte, proximamente o angulo 
recto com a corrente costeira. Quando o rio está na estiagem, levando menor volume 
de agua, a força de que está animada a massa d'agua em movimento diminue, e sua 
direcção é mais facilmente desvím.daqpe~os bancos de areia e pela corrente litoral; ao 
mesmo tempo a sua força 'é ·ffi'a,is r.apida.r.nenlie superada pela acção das vagas, dp 
Oceano ; mas, c0mo nestas' drcumstanc·ias 'a agua do rio não traz ma terias s.ed,lmer,-
tares em suspensãoi o deposito i:io ·cordão da· barra, .em vez .de .augmentar, diminue 
.Pe~a acção destruidôra ·da agua •cô-rrente, A tendencia ordiBarra da eorrente cos;teira 
e de cortar as arestas, do lado clo mar, do cordão .da .-barra, arrastando.a arêa ;para 
sudoeste, e distribuindo-a ao longo da costa. Segue-se pois .d'ahi , que o corçlão da 
barra augmenta natt.walmenternais-na sua ·extremidada sul do q:ue doladó do norte; 
ai•mda que causas locaes e temporarias, a aoção combinada de ventos . e correntes, 
possam durante algum tempo dar resultado di-verso. Da comparação de cartas 
feitas· BO secülo passado ·e de o~ltras do ·prinoi:pio deste -seculo, assim como das cartas 
mais 'recentes do capitão ·Mouchez, ~ do tenente Vital de Oliveira da .marinha· 

. brazileira, deprehende-se que a linha geral da costa pouco mudou duran.te ur,p longo 
perrodG. A ·presente linha culminante do baixio da barra apenas dista op1en,os cle 
3 · kil'ometr0s d,a linha da eosta. E' sabido q·ue ·grandes quantidad,es de detrito~, 
consistindd <ile locl'o •e mrêa ; em parte ie;y.acl.Qs ·em suspensão, em parte . arrastados ao 
Jon.go do ·'Jeito do T•iO, EãO tvaz:idos rio abai:JW !em . cada cheia; ape.zar distO· .. O .dt?ltf'l. 
parece ter avançado muito lentamente . em ·direcÇão .ao !l'J.U.f. . Em quanto que a arêa 
do delta v-aria com lentidão, ás vezes ·.occo:rrem, n'um intervallo de . tempo ,.,relatlv,a-
menlle 'curto.,-m udanças·na -fórrpa e posição, d0s canaes at'Pa-vez do bé)nco .extenior .. 

Actualmente ''<D ·canal prin'cipal' aoha-se onde exist.ia ha vinte e cinc0 annos; .cqm 
túdü em uma certa época cl epoi;:; desta, o canal mais ,profuqdo passava junto á ma.rgem 
·Sergipana 00 sül do grande banc0 interior; hoje está este canal muito ra.so, e não .. é 
navegavel para navios. 
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Em q<~ownto a maior p,arte do volume de agua correr por um só canal, é provavel, 
,que neste canai, se mQ.nterá uma profundidade sufficiente para a navegação :· mas si o 
,volume se subdividir, despejando-se por p-ousou mais canaes principaes, . a , profun-
didade diminuirá consequentemente. 

Si para o futuro vierem circümstancias que tornem util e vantajoso emprehender 
obras-com o fim de estabelecE)r um canal permai1e,nte .atravez do cordão da barra, será 
necessario proceder nessa occasião a. um estudo muito cuidadoso, . antes de tomar 
qualquer decisão a respeito de um plano a adoptar-se. 

Presentemente a entrada é boa, e apresenta tanta profLmdidade na barra, quanta 
ex:iste em muitos po11.tos no rio abaixo de F>enedo. 

As agTws refiLlem com as marés até certa distancia acima desta cidade, mas a 
oscillação das marés neste logar ordinariamente não, attinge um metro, embora o 
nivel das aguas, em consequencia ele grandes enclwntes fluviaes, suba a 8 metros acima 
9o niv.el da estiagem. · 

~s mais altas cheias do rio na parte iaferior do seu cm:so têm logar commurn-
mente de Dezembro a Março ; e o período normal da estiag·em estende-se de Maio á 
Ou~ubro inclusivamente. 

·O rio S o Francisco co111parado com o )Wississi'pi 

O S. Francisco tem sido ás vezes asseú1elhado ao Mississipi, porque ambos são 
. rios caudalosos e de aguas barrentas, desembocando atravez de delta~; mas quando 
eshidad0s eom vi:sta:s a melhGJramentG>s aprep:riados a 'cada um déUes, vê-se qne são 
r~GliluJ.lme~·~~ - úliff~orentes. . _ . . . . 

O baixo S. Francisco· e sna fóz differem muito do baixo Mississfpi e as .suas 
bocas. 

O Mississipi de um ponto um pouco acima do delta, até uma distancia de 140 ki-
l,ometros acima ·deste pont0, .na cidade de Nqva Orleans, conserva a sua profundtdade 
1fe 30 metros, e isto continúa com pequenas variaçõe,s p0r mais algumas centerws ále 
kilometros além. 

Ha de mais uma navegação ininterrompida pana grandes vp,pores por 6.000- Rilo-
.metros até o forte Benton, .abaixo ,das cacl'ioeiras do Mis\')issipi, m,o terrJtDrio de ' 
Montana. 

De outro lado o baixo S. Francisco, exceptuando a peqqena. extensão_ atravez 
do , porto proximo . da fóz, . tem uma pr9ftmdidade ,médit;J. um pouco maior que a do 
canal atravez do cordão exterior; e n'uma distancia de menos de 250 kilometros cessa: : 
qe· ser navegavel; d'ahi a .razão principail de aprofundar-se .a 'barra no .. braço . do sÚl 
(Bouth pass) do Missis\'>ipi, a saber, a grande profundidade e. extensão .. dE) rio fúndo e 
navegavel, falta completamente no caso.do S. Francisco . 

. . A largura ordinaria do S. Francisco é rrrLlito maJor q11e a do Miss1ssipi, mas o que 
ao M~ssissipi falta em largura lhe sobra em. IJ.otavel ·profundtdade.. . 
. - A grande largu!l'a do S. Francisco .é uma qeBvaJru..tagem em camseq:uencia de redu.zlr-

&e .propor,cionalmen-te a sua .. p_rofundid·ade. 
De mais~ o aprofundamento do canal da. barra do, Mississipi foi. de uma .i.l,:nporllanciâ"" 

capital, pois_ q1,1Gl por rn!3io, delle o,s na.vios maiores de longo .cwrso podem demandar 

• • • 
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o grande e commercial porto de Nova Orleans; pelo co'ntrario, si a ba~'ra do' S. Fran-
cisco fosse aprofundada, grandes navios não poderiam por· isto subir o tio, n:iesn:io 
até Penedo, por causa de insufficiente profundidade; sem fallar ela cataracta de Pauió 
Affonso que obsta á pa:ssagem de qualquer navio, para o alto S. Francisco. 

Tomando em consideração o actual commercio do rio · não parece haver necessi-
dade de despender dinheiro na barra de S. Francisco. Mais tarde, da extel1são e 
caracter do futuro trafico que possa concentrar-se na parte inferior do rio- terminada 
a estrada ele ferro que contórna a grande cachoeira de Paulo Affonso, assim como os 
melhoratnentos do rio superior-despenderá o governo a importancia dos melhoramen-
tos apropriados que tenham ele ser emprehendiclos ao longo elo curso inferior do rio, 
e ele sua barra. 

Póde-se com tudo observar, que é impossível manter uma profundidade augmentacla, 
permanente, na barra elo S. Francisco-no caso que isto seja exigido por simples dra-
gagem. A não ser mó lhes, obra alguma executada offerecerá segurança cl~ bom exito; 
e taes Gbras, por custosas, parecem ser prematuras nas actuaes circumstancii~ts. · Pó-
de-se dizer que não ha nl~cessidade elo Estado fazer grandes despezas no cur.so inferior 
do rio, até que o curso superior tenha sido melh-orado, e o commerclo do Yalle dó 
S. Francisco tenha-se desenvolvido mais. 

Si o gov'3rrio desejasse fazer ela entrada do rio um porto de refugio pm'a navios 
de grande calado, isto seria realisavel _ por meio de mólhes: · ma\3 nuo se poderia 

1 1 r r 1 • • 

fazer um orçamento'rnuito seguro do custo, sem um' estudo especia:l, tendo em vista 
este fi m. Estas obras importariam certamente em quantia avultada. 

o . rw S. Francisco pôde ser convenientemente considerado em 5 · 
secções princip~es, que a começar -da barra, são as seguintes·: · · 

I. O rio inferior da barra á Pirunhas, com 238 klometros (43 leguas)' de com-
primento, navegados por vapores, e frequentados ordinariamente por navios de 10l1go 
curso até Penedo, que dista 49 kilometros do már. ' ., 

II. A catarata de Paulo Affonso, e as cachoeiras intransitaveis abaixo e -acima 
d~?lla, entre Piranhas e Jatobá, na extensão de 128 klometros (23 leguas) innavega-
veis e não su-sceptíveis de melhoramentos. 

IU. As cachoeiras susceptíveis de melhoramentos e os trechos navegaveis entre 
Jatobá e o alto da cachoeira do Sobradinho, na extensão de 428 kilometros (77 le-
guas). · · 

IV. O rio desirhpedido, desde a cachoeira do Sobradinho até a da Pirapóra com 
1.328 kilometros- (239 leguas) ele comprimento, o qual com obras insignificantes per-
mitti rá uma navegação a vapor franca e segura. 

V. Da cachoeira de Pirapóra ás cabeceiras do rio principal, na extensão de 800 
kilometros approximadamente (cêrca de 146 leguas) muito obstruidas por cachoeiràs. 

Na L a secção, do Oceano á Piranhas, propomos que nao se gastem grandes som-
mas presentemente; ou que sejam ellas -despendidas sóinente depois de terminada a 
estrada de ferro de Paulo Affonso, e de melhorado o curso superior do rio. As des-
pezas deverão éntãO Ser feitas de COnformidade COID as CÍl'CUmStanciaS • ' I 
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A tenninação ela e9trada de ferro de Paulo Affonso effectu'ará a ligação commercial 
entre . o baixo e o aHo s. Franci~co. ·. 

A 3.a secção, ele Jatobá; estação. terminal ela via ferrea, até o alto da Cachoeira 
do Sobradinho, póde-se melhorar ele modo que navios a vapqr facilmente passem 
todas as cachoeiras, em todo 0 -tempo .e. qüalquer qüe seja o estado do rio. 

·A '4.a secção, ela cacl;weira do Sobradinho ao salto de Pirapóra, que se pócle 
designar pela denominação de «rio desimpedido>> já admitte·uma navegação soffrivel 
para canôas, barcas e pequenos vapores, carecendo apenas ele obras de pequena 
monta para tornar-se mais segura. . 

A 5. a secção do ·alto do salto ele PirÇl póra ás cachoeiras do rio não foi examinada 
por esta Commissão, e sómente por incide~1te é aqui mencionada. O Sr. Emm.: 
Liais, director do Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro; o qual examinoú 
esta parte elo curso supe;ior en.11865, refere que abunda 'em clifficultosas cachoeiras , 
e que será muito dispm'ldioso melhorai-a. 

·Até que a terceira secção seja melhorada parece clesnecessario despender-se 
dinheiro nas outras partes do rio. 

- ' 

Caracteres geraes do rio sob o ponto de vista techn~co . 
. . I 

-o característico mais notavel e importante elo rio S. Francisco é a abundancia 
d'agua na estiagem, durante as sêccas mais-rigorosas. 

Um dos resultados de mais vantagem que cl'ahi provém, observa-se, como já foi 
referido, Í1a foz, .. onde a corrent~ mantem quas1 em todo o tem iJo uma profLmcliclade · 
de 4 -metros, approximadamente, através da barra üas prêamares orc11narias. 

Si este I'io estivesse . sujeito a ter um diminuto volume minimo d'agua; como, 
por exeniplo, a desca,rga, durante a estiagem, nas bocas do Nilo, a _profundidade 
no banco exterior poderia ficar reduzida a_té a menos de dous metros, não existindo 
canal algt1m bem definido, como acontece aos bancos na fo4 do Nilo, quand0, o seu 
nivel está baixo. Ahi, durante as enchentes annuaes e em consequencia da corren-
teza augmentada -das suas aguas; mantêm-st:; canaes parciaes; mas quando o nivel 
baixa, o ,iolmpe e a velocidade acham-se tão reduzidos que a corrente é fraca ele 
n1ais para contrabalançar a. força das vagas do Oceano, as quaes por esta razão 
acarretam arêa para dentro, obstruindo assim os canaes. 

O rio S. Francisco não está · a isto exposto. O seu volume cl'agua permanente 
e consicleravel é tambem ele capital importancia relativamente aos melhoramentos 
propostos parà tornar 11avegavel a parte epcachoeirada elo curso superior. 

Por occasião ele cheias estas cachoeiras têm sido trnnspostas por barcas, mas 
os canaes naturaes em algumas dellas necessitam ele consicleraveis obrus parn dar 
Jogar a uma navegação segllra e pratica. Por espaço de ,mnis de meio anno, não 
são navega·veis, a nãq ser por leves. canôas, e durante a mais for~e vasante as canôas 
mesmo as transpoem clifficilmente. 

As difficuldacles em alguns dos rqpidos ·não são devidas- ihteieamente a .sua 
actividade maior, . com quanto isto. seja uma elas causas; sãO em grande parte devidas 
á divisão do rio em diversos Cf:\l1aes, por ilhas e rochedos, deixando assi.m uma 
quantidade d'agua insufficiente em qualquer delles. 

" c> 

. " 
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Na sêcca nenhum dos tributarias do alto S. Francisco, na extensão de 1.027 
. . I 

kilometros acima da foz, despeja agua no rio principaL Portanto, sómente a mesma 
quantidade d'agua que corre neste ponto, diminuída . da parte. que se evapora, alcqnç'a 
o mar, mas esta quantidade é avultada. 

As nossas medições em clifferentes pontos, principiando em Piranhas e teq11i.-
nando na junoção do Rio das . Velhas com o S. Francisco, mostraxn, feita a reduc-
ção do nível das baixas aguas, que o volume úa estiagem não é inferior a mil 
metros cubicos por segundo. 

Este volume, correndo erri um só canal com a ·velocidade de·2j2: metros por se-
gundo, equivaleria a uma secção tral'l.sversal de iOQ metros de largura e 4 de pro-
fundidade. Isto é muito mais do que o sufficiente para prometter uma boa nave:-

. gação a vapor. 
Melhorado o rio, como pó de ~e r, nenhum ·dos canaes escolhidos atravez das 

cachoeiras precisarà admittir uma velocidade maior que a dé 2/2 metros por segun-
dos; em quanto geralmente as velocidades da corrente serão consideravelmente me-
nores, · durante o nível médio e o nível de estiagem do rio. 

E' portanto obvio que basta apenas concentrar uma parte do volume de estiagem 
em um canal para assegurar a nuvegação por navios a vapor convenientemente 
construidos. 

· Entre Jatobá e a cachoeira do Sobradinho · qüasi todos os canaes atravez dos ra-
pidos 'têm paredes e leitos desiguaes e rochosos. As nossas observações da corrente 
nesses canaes mostram que o attrito causado por estas irregularidades diminue 
sensivelmente a velocidade theorica, devida á declividade. Com um supprimento 
abundante de agua, esta circumstancia contribuirá para dirninuir o custo das obras 
destinadas a tornar os canaes· navegaveis. 

O unico melhoramento preciso geralmente é. a concentração da agua por meio 
de grosseiros diques e muros lateraes, construidos em alguns lagares, afim de alon-
gar o declive; auxiliand0.:.se essa obra, em certos pontos, com a remoção dy rochedos 
que obstruem o rio. 

Acima da cachoeira do Sobradinho, ao longo do c< rio desimpedido)), a navegabili-
dade seria melhor, si o rio não fosse tão largo. A- sua largura média na extensão de 
600 kilometros é de 1.500 metros, em muitos lagares é de 2.000 a 3.000 metros, estando 
dividido, em numerosos pontos, por ilhas, em dons ou mais braços. 

Obstaculos provenientes de rochedos occorrem dt:t espaço em espaço nos primeiros 
60 lülometros acima das cachoeiras, sendo que um pratico experimentado póde evi-
tai-os, sendo cauteloso. 

A remoção de alguns e o balisamento ·de outros hão de ser nece:;;sarios para obter-
se uma navegação a vapor franca e segura. 

Acima da parte rochosa do rio, muit9 pequeno trabq.lho torna-se preciso. Pela maior 
parte já existe alli um canal franco e desimpedido ele bastante largura e profundidade. 
Abundam as corôas ele arêa; mas quasi invariavelmente contribuem para melhorar 
a navegabiliclade do canal, diminuindo a sua l argura, e por consequencia augmentando 

sua profLmdidade. . 
Em todos os casos em que se \')ncontra um só canal, estreitado pelos bancos· de 

arêa a uma largnrá de 300 metros ou menos, elle é muito profundo. 
As ilhas e as margens são' geralmente de alluvião, e formadas de arêa ou argilla; 

em alguns lagares quasi de arêa pum, em outros quasi de argilla pura; em uma gran-
de parte do rio esbarrancam ellas en1 certos pontos · pela acção das cheias, em quanto 
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em eutr<D.s lagares se vão forri::ranélo corôas. de ·arêa e novas ~terras. Nestas occaswes 
alguns dos b·anc0s <il.esapparecem .e outros augmentam, ou novos bancos se for-
ma,m. 

O tio passa por·muitas voltas bruscas, rrias. 1~ão produz extensos desmoronamentos 
como os do baixo Mississipi. A corrente ·. apenas corre as ribanceiras e as ilhas; 'um 
dos effeitos que d'ahi provém éum alargamento sensível do rio. Este resultado, sendo · 

· prejudicial nas baixas aguas por diminuir a profundidade natural, é outras vezes van~ 
tajoso por abaixar o nível das cheias. . · 

As grandes cheias, que se succedem sómente a intervallo de muitos annos, attin-
gem uma altura de cêrca de 12 .metros aé1ma ·do nível da estiagem, c<Dmquanto a ele-
vação do nível nas cheias ordinarias· annuaes seja de 8 a 10 metros :variando nos 
dtfferentes annos e em varios pontos ao longo do rio. . 

A declividade · do rio desimpedidG de Pirapóra ~o alto da cach0eira .do Sobradi-
nho é, na média, só mente cêrca de om, 16 por kilometro. 

I-Ia alguns logares em que é consideravelmente maior; mas em parte alguma é 
bastarlte forte para crear uma corrente que impeça a navegação a vapor. 

, Caracteres technicos da 1. a ·Secção 

A primeira secção estende-se do oceano até Piranhas, e mede 238 kilometros (43 
leguas).- A altitude do rio em Piranhas durante o período da estiagém e en1 baixa-
mar é de 18 metros acima do nível do mar. Em Penedo, na margem esquerda a 49 
kilometros do Oceano, a altitute nas. mésmas circumstancias é de um metro appro-
ximadamente acima do nível d0 mar. 

Nas cheiq_s muito grandes o rio sobe 12 metros em Piranhas, e 8 em ·Penedo. 
DuPante estas enchentes ànormaes o declive da superficie d'agua de Penedo ao 

mar angmenta consideravelmente, sendo então de Om,18 por kilometro; então a velo-
cidade da corrente cresce consequentemente. 

Uma enchente de 6 metros em Penedo dá uma inclinação de 7 metros sobre 49 
kilometros, o que equivale a o, m14 por •kilometro. 

A corrente com tudo nunca é forte bastante para obstar a ascensão dos vapores e 
navios tle vela. Soprando o vento c0m força contra a corrente, como diariamente 
acontece, as bttrcas e outras embarcações caminham á vela éontra a corrente. 

A declividade ordinaria na estiagem durante a metade doanno~ de Maio a Outubro, 
é de 7 1/2 metros sobre 44 kiloinetros ou o,m17 por l<ilometro de Piranhas a Pão d'As-
sucar, e de 9 metros sobre 143 kilometros ou o,m063 por kilometro do Pão d'Assucar 
a Penedo. 

A largura média do rio entre o Oceano e Penedo é ,proximamente de 1.500 metros, 
sendo a largura maxima, incluindo as ilhas, .de 3.300 metros e a mínima de· 1.200 ; 
posto que alguns dos canaes navegados . por entre ilhas tenham apenas cêrca de 400 
metros de largura. 

As larguras do rio entre Penedo e Piranhas são tambem variaveis; mas em toda 
parte amplas para a navegação. Por espaço de 77 kilom.etros a montante de Penedo 
a largura média é de 1.000 metros; a maior de 2~000 e a menor .de 400 metros. Atra-
vez da parte estreita do rio na extensão de 16 kilometros abaixo de PiraDhas, onde a 

• 
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base dos morrosmergulha no rio, a largura média é de 400 métros, •reduzindo-se a 
largura a 200 metros em alguns logm;es. Onde o rio asstm se contrahe, éne é mu.ito . 
fundo ; ás vezes tem mais de 20 metros de profundidade na: maior v as ante. . · 

A profundidade do rio abaixo de Piranhas varia consideravelmente em differentes 
estações do anno; depende da quantidade d'agÚa que desce do curso superior; mas na 
,maior sêcoa mesnlo ha geralmente boa profundidade para os va.pores que navegam 
até- Piranhas . 

Levantam-se em diversas i)artes a jusaríte de Piranhas, rochedos que o obstruem 
formando assim na estiagem canaes tortuosos, onde o, pratico ou commandante tem de 
ser cmltel.oso e mostrar habilidade. · O vapo'r $inilnbü assin1, como vapores _.da Bahia 
têm sido empregados em carreira regular, fazerido semanalmente viagens entre Pe-
nedo e Piranhas por espaço de alguns annos. Canôas, ajoujGs, e grandes barc0s 
Ravegam constantemente nesta parte do rio, usando da vela na subida e do remo na 
descida. 

Segundo as nossas obsm'vações e a comparação com os mappas do engenheiro 
1-Ialfeld (1852-53-54) as n1udanças que houve . no rio na extensão de cêrca de 130 
kilometros ab'aixo. de Piranhas foram em pequeno numero e sem importaneia durante 
a quarta parte de um seculo que desde então decorreu ; o regimen desta parte do ri:o. 
está bem estubelecfdo. 

Mais abaixo, e espeCialmente entre Penedo e a foz, as mudanças são simplesmente 
o •resultado da acção das correntes, que em algumas partes gastam os barrancos, ilhas 
e corôas de arêa, e em outras aterram e formam novas terras.· Em alguns logares em 
consequencia da grande largura do rio e da perda que d'ahi resulta para a forçq da 
corrente, quando o rio está na estiagem, e na occasião da baixa-mar, a profundidade é 
pequena; mas attendendo á hora da prêa -mar e escolhendo o canal mais fundo navios 
de alto mar que podem transpô r o cordão da barra, vão até Penedo. · 

. Quando o nivel 'das aguas está acima da estiagem do rio, . o que s.uccede durante 
metade do a1mo, de Outubro ou Novembro até Abril ou Maio, ha bastante profundi-
dade. As. corôas de arêa estão, comtudo, sujeitas a mover-se, e a des~iar u direcção 
dos canaes: mas estas mudanças são devidamente observadas pelos praticos e outros 
que navegam o baixo S. Francisco. · 

) -

·Caracteres technicos da 2 .a secção 

A segunda seccão do rio estende~se de Piranhas (légua 339) a J~tobá (legua 316) 
com um comprimento cle 128 kilonl.etros pelo rio, ·e não é navegavel. E' verdade que 
barcas e canoâs podem subir algumas leguas desta secção, apezar da correnteza, por 
;cànaes formados entre rocl1'edo

1
s; mas pratican:iente Pir;anhas é o termo da couve-

. niente navegação a vapor . 
. Esta secção encerra as grandes cataractas de Paulo Affonso, uma das scenas mais 

grandiosas da natureza. A queda total das principaes catadupas, n'un1a distancia de 
'cêrca de um kilometro é de 80 metros, como foi verificado pela commissão hydraulica, 
meclinde a altura directamente e por nivelamento ; a maior parte desta queda occorre 
nos dous · principaes saltos proxinws da extremidade inferior. 

' ( 
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A quéqa total do rio entre Jatobá e Pilranhas é de 198 metros; coni.prehende 
tam))em a cachoeira de Itaparica, a 44 kilometros acima das grandes cataractas, e 
todas as cachoeiras menores intermediarias. 

Não é possivel fazer-se navegavel esta secção do rio sem construir um syste~na 
muito custoso de eclusé]S e canaes, necessar·is> para vencer a differença de altura de 
-198 metros. Dando tres, metros a cada eclusa, seriam precisas 66 eclusas. 

O custo do estabelecimento destas obras, n'Lpn terreno difficilimo, 'e as d~spezas 
annuaes de superiritendencia e conservação seriam muito avultadas, e completani.ente 
desproporcionadas com as vantagens resultantes de um systema, que absorveria um 
capital tãp elevado, i1ão menos de vinte mil contos de reis. 

A ferro-via, ora em construcção, contornando as cachoeiras e a cataracta, é indubi-
tavelmente o modo conveniente de ligar commercialmente o alto e o baixo S. Francisco. 

Uma estrada de ferro involve seí11 duvida baldeações; mas o transporte sobre 
ferro-via, incluindo aq__baldeações, e sendo estas convenieiite1neáte feitas, será . mais 
rapido, do que atravez das eclusas e canaes; . e o valor annual do transporte , e da 
baldeação ni:t. estrada de ferro será inferior · aos juros dó capital necessario para con-

'-struir, dirigir e cm)servar o systema de eclusas e· canaes. De sorte que, li.ão· só mente 
debaixo do ponto de vista commercial e social, mas tambem sob o ponto'. ele vista 
tEichnico, o systema· de ferro-via de,juncção, adaptado pelo Governo para esta secção 
do ·valle, é o uniCo apropriado. 

A ferro-via de Paulo Affonso 

'_ Esta estrada de ferro tem a bitola de um metro, e exceptuando os trechos proxü:ncis 
ás extremidades, onde a linha tem de galgar, a partir do rio, os planaltos ondulados 
da niargem esquerda ou Alagoana, as gradientes e as curvas são moderadas. A de-
clividade maxima de 3 por cento é empregada no extremo inferior a partir de Piranhas. 

A peimeira secção da estrada de ferro encerra córtes e aterros consideraveis por 
causa do caracter escabroso e ~scarpado dos morros que fraldêa; uma grande parte 
das excavações foi executada atravez de p ::,dreiras. 

O leito dá estrada nesta secção está prompto para receber a via permanente. 
O engenheiro em chefe Sr. Reinaldo von, Krüger esperava que o assentamento dos 

trilhos começaria em Março .(188Ó) e que a estrada poderia estar prompta dentro de 
um anno, ·não occm~rendo demoras imprevistas. Uma grande parte dos dormentes 
fôra entregue, e o material de ferro e locomotivas estavam chegando. 

A região atrávez da qual a estrada de ferro está collocada é muito sêcca, tem um 
solo arenoso, e em muitos logares -é rochosa. Em dous pontos do percurso encontra -se 
_ agu<:\ de fonte, e no atravessar o Rio JVÍoxotó pód'e ser obtida agua durante a sêcca, 
excavando atravez do leito arenoso até attingir a rocha qúe forma o subsolo. 

Na estação chUvosa, ha, neste rio ás vezes, grande abundancia de agua corrente. 
Foram feitas em alguns pontos excavações na rocha para servir d~ reservatorios, 
que recolhem as a·guas da$ chuvas. Vimos estas excavações, ou caldeirões no nosso 
trajecto; a agua que continhan1 era pouca e de qualidade inferior. 

O trafico local fornecido pelas vizinhanças immediÇJ.tas da linha ferrea será, no 
todo, muito limitado, mas algum commercio lhe deverá vir de Tacaratú e de logares 

' .. t 
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ribeirinhos do valle do Moxotó . . Q principal trafego desta . ferro-vía consistirá· no 
transporte de mercadorias e passageiros entre o Baixo e Alto S. Francisco;: a · sua 
importaneia dependerá · da melhoria que apparecerá no commercio · e no modo rle 
viajar ao longo do vq.lle d.este rio e de seus tributarias. 

Vê-se, pois, que · não ha necessidade de emprehender obra alguma no rio, na 
segunda secção, a não ser aquelles melhoramentos locaes, como cáes ou mólhes, que 
possam ser precisos como cornplemento das estações terminaes em Piranhas e em 
Jatobá, e que são attinentes á estrado. de ferro. 

·caracteres technicos da 3.a seccão 

A terceira secção estende-se de Jatobá ao alto da cachoeira do Sobradinho, e mede 
428 kilometros; consistindo em pégos e .cachoeir8s susceptíveis de melhoramento. 

A terceira secçí;í.o, não obstante estar livre de verdadeiros saltos, principalmente 
durante as cheias, está sériamente obstruida em muitos pontos com rapidos e 
rochedos, e quando o nível do rio está baixo, alguns dos canaes principaes apresentam 
resaltos ou pequenas quedas, que não podem ser transpostas. Comquanto durante 
cheias considéraveis seja possível navegar toda' esta secção om lanchas a vapor 
apropriadas, um certo numero cl'entre as cachoeiras tornam-se innavegaveis por· 
espaço de meio anno" pelo menos; provém isto principalmente ela divisão do volume do 
rio em diversos · braços, separados por ilhas, dando lagar a cursos irregulares e 
sinuosos, de'insufficiente fundura, e em alguns ·casos prejudicialmente contrahidos 
por effeito de ·rochedos. , 

A quéda total na 3.a secção é de 96.8 metros na clistanciÇt de 427 kilometros. A 
quéda elo alto da cachoeira do Sobradinho á base da do Váo é de 85,8 metros, na 
distancia de 336 kilometros, equivalente a um declive médio de om, 255 por kílometro. 

Si esta quéda estivesse igualmente distribuída por toda a extensão, o volume 
d'agua encerrado em um só canal, o rio, com a abuhdancia cl'agua qüe possue, daria 
lagar a uma excellente navegação a vapor, màs a quéda distribue-se muito cles-
igualn:iente, e, nos rapidos existem geralmente clifferentes braços, repartindo entre si 
o volume, dos quaes nenhu~ tem em todo o seu comprimento profundidade sufficiente 
para permittir a navegação durante 6 período ela sêcca, excepto para canôas e leves 
ajoujos ou barcos: ainda que trechos de cada um clelles possam ser navegados. 

Nos pégos, entre as cachoeiras, a ~1avegabili dade natural é, em todo o tempo, 
mesmo durante a maior sêcca, geralmente boa para barcas. Estes pegos necessitam 
ele muito pequenas obras para franquear uma navegação segura para vapores. 

As circumstancias ela 3. a secção apresentam um problema simples de engenharia. 

/ 

, Ha um supprimento abundante de agua; e basta sómente concentrar em um canal 
uma parte sufficiente deste volume que nunca falha, para assegurar a profundidade 
precisa. Os exames da c·ommissão mostraram que isto pó de ser levado a effeito com 
dispendio relativm:nen:te pequeno. · 

As cachoeiras máis difficultosas são aquellas que existem entre Rodellas e Soro'-
babé, n'uma distancüi' de 13 3/4-kilometros, onde a quéda é de 7 metros, ou á razão de 
om, 51 por kilometro ~m média . Em uma porção destas cachoeiras em extensã.o de 
2 3/4 kilometrds;· :6 hi~el desce de 2,4 metros, ou na razão ele om,90 por kilometro. 
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I-Ia alguns ·trechos mais restrictos nas cachoeiras com inclinação mais. forte, 
porém a .correntenaturaL mais veloz na estiagem em qualquer dos canaes que se pre-
tendê melhorar será sómente de cêrca ~e 2 1/2 metros por segundo ou 9 kilom~tros 
(5. 700 milhas) por hora . . Em distancias muito curtas em alguns dos rapidos, a corren_te 
natural tem' aproximadamente unia velocidade de 1:2 kilometros (cêrca de 71/2 milhas) 
por hora. · · · 

. Caracteres technicos da 4. a secção 

A quarta secção é conhecida geralmente pela denominação de« rio desimpedido.» 
Estende-se do alto da cachoeira do Sobradinho ao salto de Pirapóra e méde 1.328 kilo-
metros . 

A quéda total nesta distancia é de 209,7 metros, ou em média na . razão de cêrca 
de Om, 16 por kilometro. Os declives variam nos differentes trechos do rio, do de-
clive quasi nullo ao de Om,28 por kilometro no maximo . 

Apezar dé ser designada pelo nome de «rio desimpedido>) esta secção apresenta 
em alguns pontos da parte inferior rochedos, obstruindo o canal, os quaes deveriam 
ser removidos para tornar segura a navegação a vapor. I-Ia outros escolhos que pre-
cisam apenas de ser balisados, de modo a serem evitados. 

Acima desta parte pedregosa apparecem numerosas ilhas e bancos de arêa ; e 
aqui o regimen do rio é completamente differente; não se encontram quasi: rochedos 
no rio, e os canaes estão pela maior parte ir~.teiramente desimpedidos. 

As ilhas, sem duvid_a, dividem o volume de agua, mas existe sempre um canal 
de um ou de outro lado, tendo sufflciente fundura para barcos carregados ou vapores 
de pequeno calado. 

O rio é geralmente mais largo, medindo de 3/4 á 11/2 kilometros de largura. 
Nos poucos casos em que baixios se espraiam por toda a largura do' rio, não ha 

canal profundo, mas nos Jogares, onde bancos de arêa, encostados &s margens e 
ilhas reduzem muito a largura, e onde o canal póde contrahir-se a 300 met1~os, e ás 
vezes a menos, este é invariavelmente fundo e offerece uma excellente navegação. 

Os bancos de arêa cons~ituem uma feição característica« do rio desimpedido>) na 
extensão de mil kilometros; mas em geral favorecen1 consideravelmente a navegação, 
estreitando o canalliavegavel e portanto augmentando a profundidade. 

E' opinião commum que os bancos de arêa não são senão um mal; e assim póde 
ser n'um rio estreito e de corrente vagarosa, possuindo um pequeno· volúme ele ugua na 
estiagem; noS. Francisco, porém, no qual utn elos defeitos é a sua: largura desusual, 
elles tornam-se, com o abundante supprimento de agua, factores valiosos na manuten-
ção elos canaes navegaveis. 

Alguns dos bancos de arêa peemanecem por longos períodos sem mudança impor-
tante, outros modificam, mais ou ~menos, sua posição depois das cheias annuaes. As 
ilhas e as ribanceiras. do rio, sendo pela maior parte ele natureza alluvial e arenosas, 
e podendo ser facilmente solapadas e destruídas pelas cheias, desmoronam ora d'um 
lado ora d'outro, especialmente nas voltas elo rio, que são numerosas . 

O rio aterra nos remansos ao mesmo tempo que gasta as ribanceiras, onde ellas 
eslão expostas a fortes correntes. Ilhas inteiras, ou porções de ilhas são ás vezes 

• • 

• 

• 



l I 

- 14-

destruidas e desapparecem, em quanto outras . crescem e novas se vão .gradualn).ente 
forrnando. Grandes voltnnes de terra são acarretados pelas aguas da parte concavà 
das margens, e extensos bancos de arêa desapparecem ás vezes completamente, mu-
dando-se o canal navegavel de um lado do . rio .para o outro. A maior parte dos trechos 
mais rectos 'do rio tem geralmente margens mais peri11anentes, das quae~ muitas são 
tão altas que as cheias não as attingern. Em outros casos as margens s_ão baixas é 
as cheias inundam extensas áreas de terreno. . · 

Ao longo da parte · superior ~a qltarta secção, a montmite da Januaria, onde 
verdadeiras ma~tas margeiam o rio, grandes arvores .são as vezes minadas pela 
agua e cahem no rio. , . 

Algumas· destas arvores arrastadas pela corrente, ficap1 enterradas nas corôas 
,de arêa. No tempo do n9sso exame (1879) numero diminuto destes troncos formavam 
real empecilho. Os pilotos que navegam o rio regularmente, dirigindo barcos car-
regados, não acham clifilculclacle notavel em evitar taes obstaculos. Existe sempre 
largura sufficiente ele um ou · outro lado clelles. · O rio está re1ativamente livre de 
obstaculos que difficultam a navegação. A corrente natural do grande volume deste 
rio basta .para manter um bom canal. Os baixios são poucos, e niesmo sobre elles 
ha quasi senipre uma profundidade d.e 11/2 metros ou mais : raras vezes ha menos 
de 11/4 metros. Uma grande parte dos canaes navegaveis tem profundidade, variando 
ele 2 a 4 e . mais metros. . . 

Não ha parte alguma elo Rio S. Francisco que esteja sujeita a extensos desmo-
ronamentos ( « cutoff p ) taes como são communs no rio Mississipe. O rio continúa 
correndo sem alteração notavel, no seu antigo leito, no . mesmo thal weg; as mudan- . 
ças na largura, causadas 1:lela erosão· e pelo aterro, pelas correntes e pelos remansos, 
são meramente iocaes. 

Não existem cliques · artificiaes nas margens elo rio ; nem ha necessidade de 
constrnil-os : o terreno que anmu1lmente é inundado, melhora consideravelmente, e 
torna-se mais fertil. Fre,quentemeáte as margens clb rio são um pouco 'mais altas 
que a região, que atraz se estende .; em outros pontos estão de nivel com e1la e ém-
fim em alguns o terreno vai-se elevando gradualmente para o interior. O solo é ge-
ralmente ma-is o a menos ·arenoso; mas ao longo ela parté superior do rio a argillt! 
. apparece. em maior quantidade do que na parte inferitr e as ribanc~iras não s;ão tão 
facillillente atacadas pela acção erosiva da corrente. 

Por vezes lagôas pouco profundas espraiam-se a alguns kilometros de distancia do 
rio; e durante grandes cheias ó rio corre atravéz clellas. 
· Sobre uma par.te consicleravel destes 1.300 kilometrós elo rio navegavel a paizagem 

é notavelmente pittoresca e bella, vari~cla como é, pela successão ele 'montanhas e 
serras, ora proxim.os, ora distantes, ele prazenteiras ilhas, e da niagnifica superficie 
que, semelhaÚ.te a um lago, apresen:ta o largo rio. Este conjuncto imprime encanto 
aos grandiosos caracteres technicos que a Ú.atureza creou. 

Caracteres technicos da 5. a se.c·ção 

A quinta 'secção cbmprehencle a,·parte elo Rio S. Francisco que fiaa acima elo salto 
ele Pirapóra, e todo o rio elas Velhas e seus tributarias até ás cabeceiras respeétivas . 

.. ' 
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Esta parte não foi examinada pela -commissão. (*) 
. Os relatorios e mappas feitos por outros, e especialmente pelo Sr. Emm. Liais e 

seus ajudantes,. e apresei1tados ao Governo, foram postós á disposição da commissão. 
Em 1865 forai11 executados estudos pelos Srs. E. Liais, Eduardo José de. Moraes e 

. Ladisláo de 'Souza Mello e Netto, sobre o iUo S. Francisco, na extensão de 342 kilo-
. metros acima da confiuen eia do rio das Velhas. 

Vê-se pelo relatorio que o S. Francisco está 1i1uito obslruido por numerosas ca-
choeiras acima do salto de Pirapóra, impedindo assim a navegação na estiagem e no 
nível médio do rio. O Sr. E. Liais avaliou o custo do melhoramento de 264 kilometros, 
até o rio Paraopeba em 8.700:000$; projectando na parte · inferior uma navegação com 
a profundida_de de 1 1/2 metros, lla parte média de 1 1/4 metros, e na parte superior 
de om,60 metros. . . 

Estes 264 l~iÍometros terrrlinám ·na confiuencia elo ri:o Paraopeba, acirÍ1a da qual 
parecia inipraticavel tor.har o rio navegavel sem um clispendio enorme. 

· A quàntia avultada de 8. 700:000$ eú1 que se avalia importar o n.1elhoramento 
do rio desde a barra do rip das Velhas até á fóz do Paraopeba, parece de todo eles-' . proporcionada com o beneficio que d'ahi resultaria. 

Esta parte do rio talvez poderia ser consideravelmente melhorada por uma 
somma muito inferior, .comtanto que o melhoramento não seja effectuado na extensão 
e pelo mesmo modo que o Sr. Liais projectou: mas, a menos que os saltos de 
Pirapóra não se tornem navegaveis por meio de eclusas,' (ou outro plano menos dis-
pendioso) seria um disperdicio gastar-se alguma quantia consideravel no melhora-
mento dos numerosos raj:üdos existentes acima do salto. 

O comprimento do Rio S. Francisco, da juncção elo rio das Velhas até ás ca-
beceiras, presume-se ser de cêrca de 800 kilometros. 

O rio das Velhas, abaixo de Sabará, segundo o estudo do Sr. Liais e o exame de 
outros, é muito 1pais sL1sceptivel de melhoramento do que o S. Francisco acima do 
salto de Pirapóra. Tem sido navegado frequéntes vezes entre a barra e Sabará, cuja 
c].istancia é ele 674 kilometros; mas na estiagem está seriamente obstruido enunui.tos 
pontos por baixios e rochedos, e então é innavegavel em muitos logares, a não ser por 
canôas muito leves. O Sr. Liais avaliou o custo de mell'!oramentos executados, segundo 
o pla'no proposto por elle em 2. 605: 000$, a saber: 

Barra do rio das Velhas ao Paraúna ........ , ....... . 
Paraúna á .Jequitibá.... . .. .. . . . . ........... ...... . 
Jequitibá ao rio de Macahubas ....... ....... ....... . 
Rio de Macalmbas à Sabará ................ ........ . ·. 

~so:oooaooo 

!.730:000!)000 
i95:ooonooo 
2GO:ooonooo 

ToLa!.. ........... , ....... 2.605:000~000 

para uma profundidade de t50 metros 
• 125 )) 
,, :125 
)) 60 

Esta somma, com quanto seja muito menor elo que o custo (por elle orçado) do 
n1elhoramento da parte ' correspondente elo S. Francisco, · parece muito elevada rélat~
vamente ás necessidades actuaes daquella região. E' talvez possível emprehender-se 
algum melhoramento do rio das Velhas, adequado ás circumstancias presentes ou de 
um futuro immediato, com um dispendio muito menor, adiando o melhoramento . 

· (') Excoptuando-se o'profossor Dorby, geologo quo·· acompanhou .a. commissão no seu exame, rio ~cima, · o depois foi !lO!' 
terra submdo o \'ailo do r to das Velhas, atravessando a lguns dos seus tnbntanos . . Esto sonbor apresentara um rolator10 especml 
sobre a região at1·avessada, ao qun.l se fará refcroncia mais particular em 011tro 'logar. J • 
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radical do rio, pelo qual se realizm'ia. uma nav:egaçã;o stt[iler:ion; para. w~na, é·poca 
vilildoura, q~wn.do o incremento ~a, pGJpula(_fão ; e·.do traficG> destà,:gart.e do granó.eJinterior 
por;·v:entura•o.tornar·I:teaessa·ri(j),., · 

; O. IÜGl elas V,elb.as; da· bar.r:a IÍS cabecei:IJas,, suppõe-se· t~n eêDea, de 800 l"iimnetros 
d.é comprimento, (~}<[uasi 0 mesmo que Q\S·. Fran.cisco.na pa.rte,aor:respOJ.1clente.: . SetlS~ 
principaes affluentes nascem entre as latitudes 20o e 21~ Sul .. 

0 . Sr. L..iais dá, a posiçfí,.Q clos,seguinte.s lGlganes" refeiJinclo-se~ ·a.o mer;i:diartGl .dG)~ Rio 
de, Janeir:0: 

Rio de J aneir.o .1• • • • • • •• •. •••• • • •• latitude· 22° 53' 52:' l0ngi•tude o_o O' O~' 

Bar.r,a,d.o rio das, Vrelhas .. . . . .. 1 )) 17° 1.1..' 54" >) 1P 43' 35·~' · 
Sabará.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 19° 53' 52" >) 1 o 1B' 49" . I 

Barbacena ........ : .... : ... . ,....... )) ; 21P 1.3: 9~' >) 0°·491 45" 

A cidade de Barbacena não_:se acl'i.a no valle do S. Fràncisco: .~,_Sr. Lfats ,lhe assigna 
uma altitude de 1.139 metros acima do niv.el do mar. Está situad&t na ve~;tente· S'ul-do. 
gr~nde divisor · de aguas, o espigão geraL das vertentes, , que separa .as aguas db_ 
S. Francisc<?, das do rio Grande e Paranahyba. ..1 

A q~léda d,o rio das Velhas · de,,S'abará á barra, é:, segundo o Sr. Lia.i's, de 262,7 
metros e a. altitude de Sabará· é de 69~- metroE! , aci.ma do mar. 

A largura do S. Francisco, acima,,da jlmcção do rio das Velhas,, onde .11J.edüno.s 
o seu ,volume d'agua, é mais .do dobro dâ larg9ra· deste affluente; · sendo a largura db . 
rio das Velhas cêrcade 171 metros, e a do S. Fr..çmcis.ço de3.59 metros.-Na estiagem 
o-volume d'agua dos dous rios é apwoximadim;t,ente, segundo as mediÇões_ mais 
baixas do Sr. Halfeld : 

Do Rio S. Francisco . 
Do rio das Velh.as ... 

238'.43 r,netros.cu,bicos por segundos 
97.08 )) ;' ,,, ' )) )) )) 

TotaL 335.51 )) )) )')', )) , 

0 1V:G>lume do·Rio S:. Francisco é pois pr.oximanienté 211/2 vezes maior · qlUe o.do:rio 
das velhas. · 

'• 

Ohserva,ções gena:es.,_ caracteres te:chnicoa,. e.tc .. 

No exame do Rio S. Francisco, desde o mar atéPirapóra, os trabal.hos da com-
missão foram muito facilitados pelos mappas, perfis e relatorios, publicados por ordem 
do Governo pelo engenheiro civil Fienrlque Guilherme Halfeld, apoz os estudos feitos 
por elle de 1852 á 185·4. 

(') Em i8H o pequeno vapor Saldanha Marinho commandado pelo Lo tenente F. M. Alvaros .de .Araujo, navegou o rio .ate 
Sabará, 694 kilometros. O Sr. Li ais descell de Sabará, r10 abaixo n'um ajoujo composto de t1·es canôas, e o Sr. Dr. Symphronio de 
Abrou-dosceu-n'uma grande barca chamada G!tatimosim. ' 

Di z·, se que -um outro,vap,orsinho tem navegado no rio, do. Sabm·á a alguns . pontos ab.aixo des ta cidade, p·ara algum fim attiMnte á 
minOJ'ação,, J!;m .D.ezembvo .d.e 1879 a commissão hydraulica levou ·o vapor Presidente Dantas .at,ó á bo.rra.,do rio, das-Y.elh.as,mas .. nãov 
aubiu este rio . · · 
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@s :e1wl:Wl,lplam~s illestas ol:::ir&s, :que levallltós comnosco, tertrtm eonstahtemenlte rcon-
smJ1tacl:0s ·e \c®:rnparade>s ·eom ·t> •que •omserv:a>vamos JJ.ílv ri0., suás ··n:Jaas, !<Janaes, ete .. , 
tranto 'm-a :Stllillrida 1C0rt:l.U> --:t[])a t€lesci<!J:a .. 

. iAs mmft'MiíÍ(]i;l'SJCfH<il ·uiv:®rml;1..lagarr tétes€he a ·!!la.tra *Mo 'trràba:lho · <!i~ ·~FJ:gentreir® <Fla'lfe1M-, 
fena:m !p8'1'líl :nnat<:Jr ip<Wllte,caus·:rtdas .pela a:cçãe> da eorrén:te ·sobre as nttt'Ifgéns, flWrs •e 
lila.'lYCOS Cle aPê&.!i!J.Ura.l'l'tre 6s;2'5 ,aJiJ'l10S •que deüOPreLía!lll.ll .de -1~5'4 a "18l79.. ' . 

·sã® JJ;elatíva!W!letiJ..te '}Ueq:uEimts :as ·al,teraç0es ·que -Jíi!:trece 'ter ?havido 1n0 áS'peet0 dia 
região, que margeia o :rit>, ·rras v mas, iJ90;voações, 'ou ·na 1'J05tção e numer0 rrlas -.Btlíne• 
rosas c-asas, ii]il!te fs~ <a:v·isttam, re ;et'l!l ·gBPlitlna p0.pl!~laçã® :das itl'htWs ·e :marggns 1db rio. 
~m:anao rosJma!ppas :forarn · fG~ite>s, :pro>va;Ve1rnen.te ·aprteseiitavmn !tfrna piri.tnra Fiel ·d0s 
caracteres do rio, suas curvas, larguras e profundidades ; de 'Stttas •i!lha:s, canaes, 
J:;rm1cos ·de arêa, e·0rr!ed.eiras., cadll)loei'ras e 'l'Oc~edos; e e.rm muitos pon1íos 1da 'natureza 
das 'l'Ocha:s ·e minerios V.isiiVeis, etc. :; attém 1de 'outrlils i-Rf<Drma:ções uteis. ~Na graFi&e 
ID.1tll:i0rüa ·d0s ·casos, a sua (e-:xcáctidã o 1f0i I<?<Jn!ííi.tmada •por ~nóssél's '0bse'r~Vações. ' 

A commissão tmnD.lDel!l1l tcol'hen va.No:;;'as ,infotn1à:ções do relatori0 e ~mapp_as .·clro 
estudo feito pelo engenheiro civil Carlos Krauss em 1868-1869, os quaes foram postos 
á nossa disposição pelo Governo. · 

A obra do engenheiro Krauss applica-se especialmente á. parte do rio que de-
signei como a 2.a e 3.a secção do valle; a saber: ao 1traçado da ferr0-via entre Piranhas<e 
Ja'tobá e á pa:rte enea:choeirada 'do-rio en'tre Jatobá e·a cachoeira do 'Só'bradinh<Y; e, conto 
elle refere, seus trabalhos ·fo.cam cons·1deraw.ell1ilente \m..'l!rrwrados em. virtude dos es-
tudos precedentes do engenheiro HalrelcÍ. · 

Estes engenheir·os divergem largamente em quanto ao genero e custo orçado das 
obras, tendentes a melhorar o rio, e relativamente ao modo de unir commercialmente 
o alto e o baixo S. Francisco. 

O engenhei.ro Haltfeld considerou o meUwramento do rio entre Boa Vis'ta e :ratobá. 
U@1íti)IO col:mp'let8Jlíl!J.®mte •ilmpr-aticave'l-, dec'l.inatndo até o ·teBtawen de avél'1iar-lhe o custo, 'e 
recommetld.aB.G'o, col!l1lo projecto substi'tutivo, um caB.ai entre a Boa--Vista, nG curso su-
perior do 'l'i0, aél Pão ill'e Assucar no curso il'lferior, com um compriment0 de 4.00 kilo--
riD.·etros, ® um C H silo orçado em 32 :QJOO: 000$ ; proj ecto este qtte póde ser ·caasiderachD, 
at'Cem:tas as ctPGUl})]):stancias, 'Vlão ·só extemporal'l.eo como1mprat-icavel. 

•G orça•J1Biento rrll:o e111genhettr0 Knruss, 'relativo ao 'ClQSto pT'Gvavei 'd'as o~J'ras ·des-ti-
iil'ól'<ftas '8. Tl'lelhOT'ar ·a parte ·elíJ.'eadfu:tJei·ra'da d'e !J'atdba 0l1 alto da cachoeira d<J Sobradinho 
- tiJmGikti:n.do G>s j1.H0s de 4 annos sob·re 0 ·capilta~ - ·é de .2 .1'00:'000$ ; alérh do que 
avatilíe'i 0 c~tste> ,da eo1l's:trncção:e'cito es:tE\l)elecimentro da estra:da de ferro, ·entre .Piranh.a·s 
·® ifl&<1i0bá·'ern 3:.n5:00Q$@(J)(i) .. 

N'lâ0 ten!h.o -i't1llfolrl'l."Jiações de'fi·B.tfd'iilS 1C0ll'cerneLJJ.:tes &0 ·CUStO TI't'la'l, <presentemente 
0rÇ&:clr0., illa és:traGlia 'de felf'ro. 

E' ::rm:.i-nha Gpil'l.tão, que ·no tempo ·etn ·que o ·engenhéiro Ki:'é!.illSS c0n:fe-ccie>hou '~ 
orçamet:J.'t0 <11-as ·Gl.es'])'e'Zas a ll.iaZJrplr-se 'com o melho'ramB111ito ·d0 ii0, em 11:8'68, com a 'exp'e-
ttG~:vrcta ·em<3p'éa <!le tn'avegaçã0. a vapor ·em rt0s d'e for'te •cbrrenteza, 'e 'Ji>dr célusa ·da 
nec®ssr&:ade presuppósttl!=t @e . pP0duzk deolli'ves ·l'l.'l'l~i:is l0rrg0s rros rapidos, ,ercoí'l'segl'iint:e ... 
mente a exigencia de um custo mais elevado, o seu orçamento a).:>'~i'0'.iimad0 da:s 
o'IDTas 1a diaízer-'se el'l.'tre '!fato'bá e , PiPapóra, islt0 ê, de 1 .-800:000$ 0e;x-dl'l'.lil.'lête> j·mos) 
pó'/àtil Jter :s;j_GJlo rcoJ.1l'síi.rdt€'ra&0 COill.0 UIJ:iJ.1Jla ap}:lrOX.'Ím1aÇâJ0 'raZ0'avel. lE'l'le es1tl•m.'0U ·O CUSVG 
p-rnv-a:v:e[:Q.as.r0br-as ent!re ;Bo·a:-Vista 'ê ifalfrdbã, na ·exl~ensào âe 47 iJ'egtra:s em 'i.43'5'~0êl'O$. 

· fMtea orçamet1J.1tb 'd'o 'Otr stG prov.~vel ·do rné1'horamenúo ·do 'r:ro, de mod0 a ~0'rita1~'0 
praticamente navegavel por-vapor, é ~a'sea:dG nos segJL'li:n-tes dadOS: 

• • 
) .. 
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Que a menor profundidade em qualquer dos rapidos, e com o nivelmais baixo das 
aguas não será inferior a 1/4 metros, ou tal que em todas as estações navios de um 
metro de calado possam navegar com segurança; e que a velocidade da corrente, nos 
rapidos, depois que forem melhorados, hão deverá ordinariamente exceder de 9 kilo-
metros por hora. Estas condições .de navegabilidade· serão efficazmente aproveitadas, 
com o uso de navios. a vapor, de pequeno calado, e de roda á pôpa, possuindo força 
sufficiente para vencer ·uma corrente com uma velocidade dupla daquella, rebocando 
.dous lanchões, com um . carregamento de100·toneladas cada um. 

Com este systema, só mente poucas modificações são necessarias em muitos dos . 
_J:l:J.t»-4os, e os declives projectados sendo relativan1ente curtos·, o custo 'seTednzirá 
corréspop.dentemen te. . . ,. . · 

Nestas coBdições avalio que com uma quantia não· excedente de 750:000$ 
póde-se assegurar uma navegação franca entre Jatobá e Pira:póra, incluindo o preço · 
de um vapor apro,priado á navegação, e o custo ,do sBu transporte ao curso : superior ' 
.do rio, bem como o custo de uma lancha a vapor para explmações. 

•, 

Considerações relativas ás obra.s apropriadas ao\m8Ihorament9 pro- . 
jectado do Rio S. Franciscó .. , 

As obras apropriadas a executar-se nas cachoeiras deveriam ser determinadas 
principalmente de conformidade :com o systema de navegação qtwse pretende adoptar 
nos canaes melhorados : e isto em parte depende da natureza e extens8'9 do ~;~e-:
tual trafico fluvial; devendo, porém, a·inda ter-'se em vista o futuro provavel. Aiilda 
que, como em .outro logar já se mencionou, estejam, ha alguns annos dous vapores 
no alto S. Francisco, o commercio fluvial não soffreu alteração alguma em conse-
quencia das poucas viagens que desde então . estes vapores fizeram ; como d'antes 
continúa ainda a ser feito em barcas, .ajoujos e canôas, os quaes são movidos por 
meio de varas na subida, e de remos ou pela propria correnteza, á tôa, na descida. 
Sob a habil direcção dos. pilotos estas embarcações sobem e descem por numerosos 
canaes, ou trechos de canaes, onde vapores não poderiam navegar hoje; por outro 
lado ha tambem outros canaes, que vapores adequados podem transpô r, e pelos quaes 
porém, as barcas, ajoujos e canôas não podem subir á vara. por cattsa da grande 
profundidade e da força da corrente; comquanto, ás vezes, com vento e soprando de 
rijo contra a corrente, lhes fosse possível subir á vela algum destes canaes profundos, 
como se verifi~ou com os nos-sos ajoujos; mas, como já foi referido, a vela não está 
em uso no alto S. Francisco na navegação rio acüma ou rio abaixo, nem mel:lmO na 
secção desimpedida. , . 

, No estado em que se acham hoje os canaes, na vasante, a vela não poderia em 
ger al ser utilisada com vantagem, atravez dps rapidos. Não co1wiria que as barcas 
dependessem unicamente ou principalmente das velas: e seriam ainda n.ecessar.ios os 
tripolantes acostumados á vara e ao remo; de sorte que as velas tornar-se-hiam muitas 
vezes? antes um embaraço do· que um auxilio: 

• 
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Rectificados os canaes atravéz das cachoeiras, de ;modo a permittir a passagem 
tanto na subida como na descida de vapores, rebocando duas barcas ou lanchões) é 
de esperar que o systema de grande parte do commercio fluvial se modificará, de ma-
neira que sómente poucos braços serão precisos em cada lanchão ;. apezar de que um 
trafico local consideravel continuará a ser feito como actualmente, sobre barcas, ajou-
jos e.canôas. 

Muitas das grandes barcas 'actuaés 'poderiarn no começo ser reb_ocada pelos va-
pores; porém, mais t'arde é provavel que lanchões maiÓr~s as ir.ão substituindo. -

Os canaes que têm de ser escolhidos e melhorados, o deverão ser de modo que 
vapores com dous barco~, . pelo ' menos, a reboque, os ppssa~ navegar. A largura 
niinima de um canal · nos logares mais apertados não deverá ser inferior a 30 metros, 
e, (3m geral não menor de 4ô metros, nos lagares estteitos. ' 

o nosso exame mostra q_ue<sobre a rn.:&lor parte dos caminhos propostos, atravez 
das cachoeiras, a largura excederá muito .. de 4Ó ·1~-iétros. . . -. - -

Vapores poderiam hoje transpôr uni certo i1umero das cachoeira~," l<wando lan-
éhões a reboque, sem quasi modifi~a~ os a~tuaes canaes. Em outras, . pgrém, existem 
rochas perigosa~ 1~0 caminho, que _ d_ev~riam ser~ arretlentadas com· o emprego de 
'inipas. 

As paredes e leitos_ dos canaes são qüasi invariavelmente de rocha dura, alli a 
dragagem seria impraticavel, si por ventura fosse necessario; mas não o é. 

Em vez de dragagern, o systema a seguir, indicado · pelas circumstancias, é de 
augme~tar a profLmdidad~ da ag.ua, reprezando-a e introduzindo um volume addicional 
de agua no canal, qüe tem de ser melhorado. Em todos . os casos o supprimento de 
agua êlisponivel é ~bundante . 

O exame que foi feito no Rio S. Francisco, sendo suffiéiente com auxilio _de es-
tudos precedentes, para dar uma idéa clara dos . seus çaracteres mais importantes, 
assim como de muitas particularidades; não foi comtLido bastante minucioso para 
habilitar um engenheiro, sem nqvas investigações que: occupem parte de outro anno, 
a .preparar planos completos das. obras i1ecessarias em cada _ cachoeira em particular; 
Irias as observações feitas e as notas tomadas em 1S79-80, e 'o cóncurso prestado 

-pela expériencia do chefe da cómmissão, adquirida em outras obras, bastarão pq_ra 
fazer-se um orçamento approxirnado das obras necessarias para estabelecer uma 
coliveniente navegação a vapor. 

O custo definitivo, em algumas das cachoeiras, pouco divergirá, para mais ou para 
mE;hos, da presente avaliaÇão; mas o nosso _intento é apresentar um orçamento que 
com probabilidade. não diffira, no todo, consideravelmente das quantias que as obras 
cus,tarão effectivamente. 
_ A descripção que adiante é feita (precedida de observações explicativas) aponta os 
earactéres principaes relativos _ ás differentes cachoeiras. Estão todas ainda hoje no 
mesmo estado em que se achavam no tem_po em que· foram examinadas pelo engenheiro 
Krauss (em 1868), e antes em' 1852, 1853 e 1854, .quando foram _estudadas pelo enge- 1 

nheiro -Halfeld. Nada se tem feito ·para executar os melhoramentos, e o effeito das 
correntes e das cheias sobre as margens e leitos rochosos, durante a quarta parte de 
um seculo que desde então decorreu, é imperceptível. · 

Por conveniencia a descripção das cachoeiras foi disposta, começando pela do 
Sobradinho, aquella que fica mais a montante, succedendo-lhe as outras em sua ordem 
descendente. 
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Mui poucos trabalhos de engenharia são necessarios no futuro e mais n•inucioso 
exame das cachoeiras que devem ser .melhoradas para dar passagem aos :mavi"os a 
vapor. A primeira con~ição necessar1a e a experiencia d~t trabalhos de .canalisação 
de rios, ajudada pelo bom senso ,pratico. 

Estabelecido o amplo supprimento de agua no rio, durante a estaÇão mais sêcca, 
e sabendo-se que as cachoeiras contêm canaes com a inclinação conveniente.( mais ou 
rnenos regulares), com as paredes e o fundo .de rocha, e não sendo a velocidáde das. 
correntes superior áqu.ella que um vapor ·de boas qualidades e pequeno calado póde 
vencer com presteza; o qLle resta para ser determinado é o systema mais vantajoso e 
econbmico de concentrar uma quantidade sufficiente de agu& em um canal, de modo a 
produzir uma navegação pratica durante a sêcca; sendo o canal tambem ·navegavel, 
qualquer que seja ó nível das aguas. 
' Discernimento pratico, baseado em experie.rtcia de trabalhos de·canalisação de rios, 
será util na escolha do canal que tem de ser melhorado, e tamb~tm na determinação 
do genero e da importancia dos obras necessarias para produzir o resultado desej-ado. 

As obras que têm por fim o melhoramento da navegabilidade deste rio, são das 
mais simples . Nem eclusas e comportas, nem diques regulares de alvenaria serão 
necessarios em caso algum. Os leitos dos canaes nas cachoeiras sendo de rocha dura, 
a dragagem está fóra da questão. O arrasamento dos rochedos lsolados seria em 
alguns casos um bom expediente, mas as quantidades em metros cubicos não avul-
tarão muito. · 

As obras nas cachoeiras consistirão : 
1. o No fechamento de sahidas lateraes, para impedir a perda da agu~ do canal 

par'ticular que fôr escolhido. Isto se realizará occu pando o espaço ou sahida, por onde 
a agua se disperdiça, por meio de um dique tosco feito 'de pedras soltas, ou por meio 
de um paredão baixo, composto de uma grade ou estacada de 1nadeira tosca, cheia de . 
pedras soltas. 

~. 0 Na construcção de móihes, de extensão moderada, nos pontaes de algumas das 
ilhas com o fim de desviar um volume addicional de aguado abundante supprimerito 
do rio, para o r-anal que fôr adaptado; estes mó lhes podem ser feito de enrocamento, ou 
de grades cheias de pedra solta, como fôr julgado mais conveniente em cada caso 
particular. 

3. o Em pequeno 11umero de lo,gares, especialmente nas cachoeiras entre Rodellas 
e o Vão, na formaç'ão d~t rampas o Li corredeiras ar'tificiaes «chutes)), portões arti-
fiCiaes (*), con1 o fim dé concen'trar a agua e guiar a corrente de um modo segúro, 
atravez das cachoeiras locaes. As obras nos referidos portões consistirão simple·s-
mente em linhas 'longitmlimies de di<jnes ou paredões compostos de enrocamento, ou 
de grades cheias de pedra solta. Em alguns casos acrescentar..:se-hão cl'iques tran-
sversaes, baixos, de el1ro'Camento ou de grades cheias de pedra solta, estendendo-se 
dos lados da rampa ás margens do r'iG; o fim destas alas é lEfvantar G nivei das 
aguas ou represa]-as,de modo a augmentar a profundidade por toda a rampa. 

(.") Chamam portão, na parto oncachoeirada do S. Francisco , a@ vão aberto entre rochas, formando parodo, pelo qnal a 
cagua corro com grande velocidade. . 
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N â01 SJtrão 11ecessadl1as ®.lllttras; e>J:>rr:as nas ca:choe;i~as. Pr0iJ!l.ül1lL.OS que' se< <ilstali>.éll€.~ a 
litolin·&J p>ifofund·idade lólílJniiJ!lita,. nlill e%tJJe..n'1a v~as.a.m1te. c10; JJ.i@,,, <il~ 11/4. metr.o& e. uma lfar-
gJ.wa miaillílíla <llieJ 3@: metros· IõJ.<ll <!talil;aili;: CliU'lmtu:do' IJtel~ 1naim:· :fnil.rli.GJ; 0s canaes terão 
5J9<Iíl!1etr.os QlJU I'Yd.'<iÜS.; <il.e ' m<!>d® q;Me a la.rg;al!'a, lile:30. :nne..tEos. <D.<WQr!le'Rá. em relativamente 
liniitado numero de pontos; excedendo ar J>i10lfitu;Jiildd.ade· em\gB-Fa1.de. 1/4 metros. 

As grames memcionad>as. tê.llDJ ule\ s:er· lirlergul'had'&>S, d.e.· m:an<ilira que o tôpo das 
.e..sJtaeas·;, <il:epois de' eo'l1líll\)Jetal!las,·as. gna<ile:s, &stejffiilrr:t. s.emp!Je cobe.Rt®s de agua, afim 
de· <l!1lie as1 macileiiD.til!S nã!©2 &fP0JilF<ilÇallíl!. 'E®.Iilas~ as~ ch<ilias, pex<ilem, passar livremente 
s0bre· G>s. d•ÜiJ:(lites1, poJ?· issQ· <i]}J:e a ee0Jíl©mial de a'g:a;a e.m• Ml!e$ u<>:ca&.i®es é desnecessa-
Fi&. E' 0l!Yvi0 úJ:'llfe . C<Ulílil! l'IJ'líll iw~Féintmt®' gera[~ dm1 vGltlllllWJ.E), de ag:uUà1 nas cheias, a 
F,lf:0liu:nclri.d'fl.dtt.J.ll!2S· ~amtae.s me:l®.0rttd@.s; aug>meB.tt@lllál. 

Observacões úesc·riptfvas, [a. teFaei:va. se:~çãor,, 01Ui pa-rt@ e~ncachoeirada 

do rio entre a cachoeira .Lfo_ S~olh:a.dinh.o_ e. Jat.obi-42,8 kilometros 
·' 

O exame feito pel'a commissão nesta secção do· rio por occasmo da vasante, foi 
• . j • 

executado nos mezes dB· Setemhro e Outubro, no trajecto ascendente. Outras ob-
servações foram feita$ no mez de D,yzembro, 1879~ no .traject'o dt3'scendente, quando 
se manifest.ára uma pequena cheia de 2 á 2 1/2 metros acii:na da estiagem ; variando 
li), tritura em çlifferentes pontos com a decli'vidad'e e l'argura lb'cal'do rio. 

A numeração' por leguas;, com a qual' o engenheiro Halfeltl' organizou os seus 
m,appas adoP.tada d'epois· pelo eng_enheiro: Krauss, fài aii1da conservada; e por 
conveniencia esta secção . será descri pta na ordem descenden t' e ( aJinda que parecesse 
vantajoso . fazer a d'es(3ri'pção· geral de· todo o rro e do· valle pelo exame ascen-
dente). 

Peide-se aqui notar que a su:Oiâa do ni'ver de 2 a 3" metros por todo o rio muda 
con$ideravelmente as condições de muitas das cachoeiras, de sorte que algumas dellas 
que d1fficilmente são transpostas na sêcca, navegam-se muito mais facilmente, sobre-
tud'o pelas barcas que· descem . . 

A quéda total n?st'es 428 kil0metros é de 9'6;80' metros ,0u na razão de O,m23 por 
Rilometro- muito aproximadamente . . 

Esta queda é distribuül'a muito· irregularmente : sendb em alguns casos de 0,80 em 
pequenas exterisões, e não excedendb d'e o,mto em alguns dos pegos ou trechos pro-
fundos intermediai'ios. 

Legua.s 
a p:trtu 

dil 
Pirapóra 

Kilomotro s 
acima . 

do · 
Jatobá 

23'8i 'T, 428' 
a a 

339;7 ,422;5· 

Cachoeww. d'0. Sao:rad'iínfi.o .. - Esta é· a' cachoeira da 3.a 
secçãe'- que · fica s-itlwd.'a . mais· ei:l1· cima; estã na' provincia da Bahia ; 
e dista na extremidade superior 10 kilometros da divisa entre a Bahia 
e•P!3rrrambuc([J ria.m·argem-esqurenda dto rio-. 

<i:oin·eçá~püüco • ac-im:a 'da• l~gl:l'a 239; e t'eri:nina pouco acima da legua 
240; ·e tem 5\5 · kilometros de · c0mpri'mento·. 

.k qaédtr nesta disümcia é- de' 2; m@4, na estiagem., ou na razão de 
o,m42· por kiio~11etro ;. mas-estã irregularmente repartidil, por varias . 
cachoeiras· seetmdaTias •. 
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A maior parte do volume do rio corre pel0 largo braço no lado 
bahiano da il'ha da Cachoeira; o restante passa pelo braço, ·que separa 
esta ilha da margem pernambucana '(como é commummente desi-
gnada, ainda que, como acima se disse, a cachoeira esteja a ·montante 

· da divisa daquella província). 

~~ ., . 

r . 

Examinámos ambos os lados ·rla ilha; e de nosso exam·e resulta 
que no lado da Bahia, · des<õle a base da Cachoeira até 4 1/2 kil0metros 
acima, existe um canal natural .que 's·e presta ·á navegação a vapor, 
mas que deste ponto até o p0ntal superior 'da ilha entremeiam-se 
obstaculos enormes, incluindo a diffictiltosa cachoeira ·da Volta, qüe 
tornam este lado intransitavel na · vasante, pàra barcas carregadas · 
ou canôas; sendo que conseguimos em um leve _ajoujo transpôr toda 
a cachoeira com um trajecto sinuoso, e com o au:XJlio de velas, varas, 
remos e sirga. Teria sido extremamente difficil, por não dizer im-' . }JÇ>ssivel, subil-13. sem o auxilio das velas. . 

· ·A construcção de um canal adequado á navegação a vapor· seria 
muito dispendioso neste _lado 'do rio : 

Não é comtudo necessario entrar em calculos do custo dos 
melhoramentos neste lado, pois que o exame mostra que o braço 
menor do .rio, no lado esquerdo, é, .naturalmente, muito superior, e 
pú~e t,ornar-se navegavel por vapores durante a estiàgem p om uma 
despez~ .1noderada. ' . ·; '_ ·- . 

t r . . \r 

A.. ·, ,P.r0!'lmin( ncia, ou a -, impcirtancia especial c!ue, parece terem., 
dado a. e~}fl r .. caêlioeira1 ,pr0vém principal~11ente da circm11standa que 
é ella a uni.ca1 , €Jlle., EQ~iste entre J oazeiro e o rio .desimpedido,; d'ahi 

• (' r • I • . ( . • •• • • 

, . . ~or;lo o cGlr,nme:rcior e 'movi,mento de passageiros entre o Joazei,Fb e as . 

(} c 

,. ' ~ • .lo. ./ , t: . ·- - . l 
btwneJ.?0SGt$ povoÇtçp,e::'l, r;ütas. ao lopgo qo rio desimpedido,\ p}?,r mais . 

r , ~ , ... , • , . '" • - \.ty '· ... .:. , 1., • 

de 1:400 kilo;11e.troE?; têTj.ll ;.e~tad9 e estãq,sujeitas, durante a, :~~taç_ãG 
~êcca, a seri0s empecilhos, ~:posto que· esta cachoeira possa ser tran.,. 
' • . l SP,Oêta em todos os teq1pos,

1 
descarregando as barcas,· -e . usando 

. ,\f} • ' ' ' . .• ~- . da s1rga. . . .- . __ 
I ( -· :... , - .J Como uma grande parte de todo o commercio p.o a.lto ,S. Francisco 

tem estado, e ainda se acha acima do Joazeiro, e,ste obstàculo corres-. 
ponde ainda a uma taxa, onerosa, quaf'li'prohibitiva. 
, O melhoramento permanente nesta ~~: choeira, que dê logar a uma 

' ' 
.·,.f~·anca navegação na estiagem, está claramente indicado pelas clrcum-

st'm).cias. A pril;J.Cipal ne,c,essidade é um volume maior de agua no 
canal navegado. . 

Esta falta pôde ser remediada, construindo-se um mólhe, de enro-
camento, ou d,e g1;ade. de madeira tosca cheia de pedra solta, com 
m~nos de 200 l1).etrosde comprimento

1 
de nível com a estiagem ordina-

rja. ' 
Este pareclão interceptará, desviando-a para o. canal ou braço 

menor, uma quantidade consideravel addicional de agua. 
Mais abaixo, no canal, alguns rochedos têm qe·ser r;ern..ov~dos, ~ 

· talvez seja necessario construir alguns diques longitudinaes ou guias 
de grad<?s cheias de pedra solta, com o fim de impeçl.ir que a agua se 
espalhe, e rectificar a direcção. da corrente. 

(, (; . 
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Na execução do mólhe que parte do pontal superior da ilha póde 
achar-se que um comprimento inferior a 200 metros assegure um 
supprimento addicional de agua sufficiente, por isto o seu prolonga-
mento po~erá ser suspendido, logo que se haja obtido quanto seja 
bastante. 

Como existe uma pequena ilha chamada c<ilhota ela Cachoeira)> 
neste canal pouco abaixo elo pontal superior ela ilha ela Cachoeira; 

··talvez se considere conveniente fechar um dos lados (até o nivel elas 
:baixas aguas) por meio de mn diqu_e ele pedra solta, ele modo a lançar 
a maior parte elo volume ele agua para um lado s~, em ve;-: ele estar o 
volume dividido, como agora. 

Não ha necessidade ele fazerem-se outras obras além elas que foraxn · 
acima clescriptas, para obter-se uma boa navegaçãó a vapor, com uma 
profundidade minima ele 1/•· metros na extrema vasante. A maior 
parte do canal terá, depois ele melhorado, uma profundidade de 2 ou 
mais xnetros, como mostram as sondagens. 

420,8 Da base da cachoeira do Sobradinho (legua 240) até o alto ela ca-
a choeira das Conchas (legua 252.50) na extensão 'ele 69 kilometros, o rio 

351;4 está quasi desimpedido; sómente deveriam ser removidas algumas 
rochas para tornar mais· segura a navegação a vapor; comquanto um 
vapor com um pratico regular podesse navegar estes 69 kilomet1;os, 
agora, qualquer que fosse o nivel elas aguas. 

A importan:te cidade do Joazeiro está na legua 246.50, úa mar-
gem Bahiana; e a villa de Petrollna; r1a margem opposta, ou de Per-
nanbuco. ' 

351,4 Cachoeira das Co:nchas.-0 declive das aguas é aqui de 

315,3 
a 

314,1 

0111,36 por kilometro. Em 5 1/2 kilometros o rio desce dons metros. A 
corrente é, termo médio, de cêrca de 6 kilometros por hora. Existe i1esta 
cachoeira um canal profundo e largo, adequado á návegação a vapor. 

Tres rochedos deveriam ser removidos para tornar o canal franco, 
para um nivel um pouco mais elevado das aguas, além elo que não é 
preciso fazer outras despezas. 

Cachoeira das Pedras, e a da )}'.Iissão.- Estas cachoei-
ras estão proximas da extremidade inferior da ilha do Pontal, no 
lado Pernambucano, onde existe um canal bom e largo, já apropriado 
á navegação a vapor, depois de cuidadoso exame poclerà achar-se van-
tagem na remoção de alguns rochedos : mas com um bom pratico, 
um vapor pócle .com segurança navegar o rio no seu estado actual. O 
declive do rio é aqui apenas de 0111,16 por kilometro. 

308,3 Co:m.eço da cachoeira do Genipapo.- A inclinação das 
a aguas é aqui de 0111,17 por kilometro. A corrente nas aguas baixas é 
206,4 proximanwnte de 5 kilcn11etros por hora. Ha numerosos escolhos no 

rio, estendendo-se ela margem de Pernambuco até além do meio do 
rio, o qual aqui tem 1 kilometro ele largura; mas o lado da Bahia 
está desimpedido, e existe um bom canal navegavel a vapor em todo 
o comprimento des ta parte do rio. 

Existe um bom canal no lado da Bahia em todo o percurso até a 
cachoeira elo Genipapo. 

• • • 
• 
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Loguas KilomoLros Cachoeira do Genipapo.-Rio desimpedido .no lado da 
Bahia. Tivemos de usar da sirga nG>s nossos ajoujos parct transpôr 
a cachoeira no lado de Pem.ambuco, porque não podíamos · subir 

294.1 o canal fundo do lado Bahiano; este cml.al presta-se bem á nave-

a partir - acima 
do do 

Pirapóra J atobá 

262.8 

265.85 

269.5 
a 

269.9 

272,25 

275,3 

gação a vapor. A declividade é aqui de Om,4o ~por kilometro. Ro-
chedos não obstruem o trajecto da navegação a vapor. 

277.2 Cachoeira das Caraibas.- E' apenas um canal largo 
e fundo aberto em um cordão de rocha que atravessa o rio. O 
declive nesta parte do rio é diminuto, e a corrente na vasante não 
excede 3 kilometros por hora. E' um canal excellente para a nave-
gação a vapor, do lado da -Bahia; fica em fr:ente á Ilha das Caraibas . 

258.9 Cachoeiras do Ataque, do Fnsile da Velha Vieira. 
a :- Estas tres cachoeiras acham-se entre a ilha da Missão e a margem 

254.7 de Pernai:nbuco, logo acima da pequena ilha do Fusil.. O declive é aqui 
de cêrca de om, 70 por kilometro. A cachoeira do Ataque termina 
n'uma outra, a cachoeira do Fusil, e esta é segui:da immediatamente 
pela da Velha Yieil·a, cuja base está proximamente na legua 269.9. 

Estas tres cachoeiras podem ser consideradas conjunctamente, 
estendendo-se por 2j1, kilometros, da legua269,5 álegua269,9. 

O canal é tortuoso e biüxo em certos lagares. E' necessaria 
alguma obra para transformai-as em um bom canal para vapores 
durante a sêcca. 

O genero preciso e importancia da obra não deverão ser deter-
minados definitivamente sem um exame mais cuidadoso durante as 
baixas aguas. 

Ta,lvez se achará conveniente augmentar o volume de agua no 
braço de Pernambuco por meio de um dique ou mólhebai~o no pon-
tal superior da ilha Pequena. Além disto, removendo alguns roche-
dos e construindo dous ou .talvez tres diques longitudina:es pouco 
elevados, para dirigir as aguas, póde-se manter uma profundidade de 
1 i/2 a 2 metros na extrema vasante. 

As correntes actuaes na estiagem, em pequenas distancias, são 
de 8 á 10 kilometros por hora. Alterando o nivel das aguas, um po1!1co 
mais, os vapores poderiam agora subir e descer o rio sem diffi -
culdade. 

241,6 Cachoeira da Panella do Dourado.- Esta cachoeira é 
um lagar trabálhoso para a ascensão de canôas carregadas ou barcas, 
porque não podem ser movidas á vara pelo canal principal em conse-
quencia da sua grande profundidade, e de comporem-se os lados do 
canal de rochas desiguaes e irregulares, de superficie polida e côr 
preta. O canal da Cachoeira não tem todavia em parte alguma menos 
de 25 metros de largura, e a corrente é de 7 a 8 kilometros por hora; 
ao passo que o curso geral é bastante recto para uma navegação a 
vapor com um bom pratico e a prudencia ordinaria. 

Poucas obras são necessarias aqui e talvez nenhuma. 
224,7 Cachoeira da Villa. -Esta acha-se entre a margem da Ba-

hia e a ilha Grande ; continúa por cêrca de 2 kilometros entre nume-
rosos ilhotes, entre a ilha Grande e a ilha de Santa Maria. 
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Algumas obras, a remoção de rochedos, são necessarias acima e 
abaixo desta cachoeira, para estabelecer um bom canal para vapores . 
A cachoeira por si não é importante. O declive médio do rio é ape-
nas de O,m:t6 por kilometro. Dever-se-ha fazer um exame .cuidadoso 
da legua 274 á legua 276.50, incluindo esta cachoeira, com o fim ele 
decidir qual dos lados da ilha da villa d e Santa Maria é preferível 
m elhorar. Em um ou outro caso são· necessarias obras. Si o lado 
da Bahia fôr adaptado, então se evitariam as cachoeiras de Canta-
gano e dos Bois, do lado de Pernambuco. · 

223,6 « S eis leguas» da cachoeira da Villa ao pégo que 
a fica aci:m.a da villa del Pa:m.bú.-Existem cachoeiras entre as 

190,3 ilhas, no lado da Bahia, no lado de Pernambuco, e rws canaes interme-
diarias. No lado da Bahia ha as cachoeiras de Peruassú, da ilha Re-
donda, e da Cruz; no lado de Pernambuco as cachoeiras de S. Felix 
(Orocó), uma proxima do log·ar Victorino, das Imburanas e do Desataca 
Calção ; nos canaes intermediarias acham-se duas cachoeiras entre as 
ilhas, elas AÚnas e S. Felix. 

No exame do rio acima passámos pelo lado de Pernambuco na 
margem esquerda do rio, e em seguida pelo braço do rio entre as ilhas 
de Aracapá e da Tapéra, sendo este o canal geralmente seguido pelos 
praticas. Havendo um grande ti.umero de ilhas e differentes braços 
nesta parte do rio, fizemos um exame mais minucioso dos canaes do 
lado da Bahia com vista a um canal apropriado á navegação a 
vapor, tanto rio abaixo como rio acima da legua 277. 

Abaixo ela legua 277 até a legua 281.5 encontrámos um canal no 
lado da Bahia, que necessita relativamente de poucas obras, para tor~ 

nar~se proprio á navegação a vapor; e a montante da legua 277 até· 
a legua 275.5 tambem achámos possível o preparo ele um canal nas 
mesmas condições, sem grandes despezas, no lado da Bahia. 

O canal regularmente seguido pelos praticos por entre as ilhas 
póde tambem ser melhorado, adequando-se á navegação a vapor. 

Verificámos que entre as leguas 275.5 e 281. 5, isto é, em uma 
extensão de 6 leguas, póde estabelecer-se uma boa navegação a 
vapor, com um dispendio muito inferior ao que foi consignado nos 
orçamentos antecedentes; mas será necessario fazer um estudo mais 
minucioso em todos estes canaes, na estiagem, antes de escolher de-
finitivamente a via que tenha de ser adaptada e ser depois melho-
rada. 

As cachoeirâs de Fernando (legua 279. 85), de Maria ( legua 
280.10), de Caxamby (legua 280.5); uma cachoeira sem nome (legua 
280. 7), outra na legua 281, da Pedra do Moleque (legua 281. 30) e ela 
Fouce estão todas incluídas no precedente trecho. 

Nessas 6 leguas ou 33 kilometros, a quéda é de 10 metros, ou na 
razão de om;30 por kilometro; e a corrente, nos pontos em que é mais 
veloz, não excede de 9 kilometros por hora. 

iS5,5 Cachoeira do Pa~bu.sinho. -Esta cachoeira fica em frente 
do pontal superior da ilha do Pambusinho no braço principal elo rio no 
lado da Bahia. A declividade do rio é de Om,37 por kilometro. 

• • 
• 
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, A corrente é forte neste canol; em alguns lagares attinge 9 kilo-
metros por hora. Con1 um nivel de 2 inetros acima do das baixas .-
aguas, a navegabilidade é ex.cellente para vapores. Na estiagem- é 
bastante diffi.cil subil-a em barcas ou canôas. 

Talvez seja necessarlo fazer-se alguma obra, como a remoção de 
algumas rochas, para produzir uma franca navegação a vapor na ex-
trema vasante. 

Cachoeira da Favella. - Esta cachoeira estende-se obliqua-
mente da ilha da Favella ás pontas das tres ilhotas. 

E' um canal diffi.cultoso para a ascensão de barcas e canôas na 
vasante do rio. Existem nelle correntes de 9 kilometros por hora. 
O cledive elo rio é de Om,37 por kilometro. Apóz um exame euidadôso 

, poderá parecer conveniente remover alguns rochedos para estabelecer 
um canal que permitta boa navegação a vapor na estiagem. Subindo 
as aguas a 2 metros acima do nivel das baixas aguas, o canal é muito 
bom para vapores. 

283,20 180,8 Uina pequena cachoeira, sem nome existe proximo da ilha 
da Onça, a cêrca ele 3/4 de kilometro a montante do pontal inferior da 
grande ilha d' Assum pção. 

Desapparece com uma· elevação do nivel elo rio ele 2 metros; e 
existe fóra clella um bom canal para vapores. 

Da Legu.a 283.3 á legua 286. 3, n'Uma extensão de 16 1/2 ldlo-
metros, o r1o está desimpedido, e tem grande profundidade; esta é de 
20 a 26 metros el'n dous kilometros, na legua 286. · 

286, ~ 163,6 Cinco kilo1netros, que comprehendem uma serle de seis 
a a cachoeiras, denon:iinadas do Mocó, Zatoque, Caxamby, Quebr~-Canôa, 

287,2 158,6 Craná e Brandão. ' 
A quéda total nestes 5 kilometros é de 2 metros, o que corres-

pond~, na média, a om,4o por kilometro. 
A extremidade superior destas cachoeiras está proxima do pontal 

inferior da ilha da Boa Vista, e a extremidade inferior quasi em 
frente ao pontal inferior_ ela ilha do Cajueirb. 

. Acha-se aberto um canal atravez destas cachoeiras, bastante fLmdo 
e largo para ser transposto por vapores, e a corrente não excede nelle 
de 9 kilometros por hora; mas em certos pontos é muito curvo. 

E' comtudo necessario fazer ainda estudos minuciosos com o fim 
de escolher certos rochedos que tenham de ser removidos, e outros 
que basta balizar para tornar segura a navegação neste·canal durante 
as cheias do rio. 

As barcas e ajoujos não podem subir este canal profundo e de 
grande correnteza; são compellidos a dar voltas pelos canaes latera~s; 
por estes os vapores não poderiam navegar na vasante do rio. 

288,5 151,4 Cinco kiloinetros e meio, que encerran:i as duas cachoeiras 
a a de Quixaba e das Flores. Conjunctamente apres~ntam uma quéda de 

2.89,5 145,9 2 metros, ou um declive médio de 0111;36 por kilometro. 
Estas cachoeiras estão no braço Pernambucano do rio, entre a ilha 

Grande e a margem esquerda . 
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m~~j~~~·os . O canal para os vapores passa pelo lado direito da ilha Grande; 
Jaf1bá de maneira que estas cachoejras não constituem um obstaculo á nave-

gação a vapor, comquanto intervenham no trajecto das barcas e ajou-
jos; mas será talvez conveniente arrazar algumas rochas para tornar 
o canal escolhido mais franco. 

291, 2'5 136,4 As cachoeiras da Missão e do In1buzeiro com prehendem 
cerca de 1.1 O kilometros. 

O declive nessa parte do rio é de Qm,8Q por kilometro. 
Os canaes são aqui largos e profundos, e a correnteza é consideravel-

Ínente moderada pelo attrito das aguas, no alveo rochoso e desigual, 
e não excede de nove kilometros por hora. 

Existe ahi uma ilhota rochosa que fica a descoberto na vasante 
do rio, e que deveria ser removida: por emquanto, não' obstante os 
vapores poderem passar por qualquer dos lados da ilhota, póde 
tornar-se perigosa, mórmente quando houver apenas um metro · ele 
agua sobre ella. 

Um canal excellente e rectilineo conduz ao alto ela cachoeira da 
Missão, que é claquellas duas a que fica mais a montante. 

- 291,7 133,6 Cachoeira do Rosario.- Esta fica no lado da Bahia junto á 

292,5 

grande ilha, com este nome, e quasi em frente do pontal superior da 
ilha do Serrotinho. 

A navegação por barcas e canôas é aqui um tanto complicada e 
clifficil por causa dos muitos rochedos, tivemos de passar nos nossos 
ajoujos rodeando a quéda mais rapicla da cachoeira; mas é antes 
uma corredeira do que uma cachoeira; a pro fundidade é grande; as 
·aguas são tão retardadas pela acção da sua passagem sobre as aspe-
rezas da rocha nos lados e nos fundos, que um vapor apropriado 
pôde com presteza navegar este canal natutal. 
, A declividade n'um terço· de largura desta porção do rio é apenas 
cerca de om,20 por kilometro. Não ha necessidade _aqui ele obras ele 
algum vulto. 

129,2 Cachoeira de Cantagallo .- Esta parte do rio é muito ro-
chosa. A declividade da superficie cl'agua é aqui de 0111,70 por kilometro 
approximadamente; mas, como e.m outros pontos a corrente é demo-
rada pelo attrito sobre as asperezas do alveo, a bem ela segurança 
ela navegação, torna-se precisa a remoção ele. alguns rochedos. Quaes 
clellas o devem ser, sómerite se poderá determinar, feito um estudo 
mais accurado do canal. As correntes são de cêrca de 8 a 9 kilometros 

' 
por hor9- na estiagem. 

292,65 128,3 Cachoeira de Caxau.hy de cima.~O rio neste ponto tambem 
está obstruido por ilhotas rochosas e rochedos. O canal abunda em 
escolhos, alguns dos quaes estavam parcialmente submergidos. Um 
pequeno numero cl'en~re elles ter~ ele ser removido, e outros balizados, 
afi.m de assegurar uma navegação franca por vapores, - qualquer que 
seja o estado do rio. A cle.clividade· média é proximamente d'e Qm, 70 
por kilometro. 

292,90 126,9 Cachoeira de Caxauhy de baixo.-Os canaes dos bancos e 
corôas são um pouco intrincados e difficultados; mas existe um canal 

... 

• 
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Kilo~etros largo· e profundo, pelo meio do rio, que apparentemente necessita ape-
aclma 
Ja~~bá nas de peqüenas obras, 9u talvez nenhuma. 'Esta cachoeira fica a pe-

quena distancia do pontal superior da ilha da Gal'l.abraba. O canal prin-
cipal está entre esta ilha e o lado da Bahia na margem direita do rio. 
O rio tem ahi uma forte corrent3 de cêrca de 9 kilometros por hora, 
sendo o declive médio ·de Om, 70 por kilometro proximamente até á base 
das corredeiras. Decresce em seguida a velocidade das aguas até a 
proxima cachoeira a jusante, a cachoeira do Sacco. 

293,80 122,0 Cachoeira do Sacco.- Esta cachoeira não intervem no canal 
destinado aos vapores ; está no lado Pernambucano da ilha da Xuru-
mella. I-Ia muitos rochedos nesta parte do rio; mas um canal conduz 
por entre elles. O declive médio é aqui ainda de om, 70 por kilometro. 
Um exame minucioso deve ser feito no canal principal ; mas provavel-
mente poucos trabalhos serão exigidos aqui. 

294,50 118,1 Cachoeira da Panella do Dourado.-0 canal das canôas 
corre junto da margem Pernambucana, e apresenta voltas rapidas; 
mas existe um bom canal para vapores atravez desta cachoeira, que 
apparentemente necessita pouco ou nenhum trabalho, pois que é recto, · 
largo e profundo ; a corrente é rapida; mas não excede de 9 kil6me-
tros por hora. O declive médio é de cêrca de Om,GO por kilometro, em 
pequena distancia. A inclinação geral é de Om,50 por kilometro appro-
ximadamente. 

295,80 110,8 Cachoeirad o Boi Velho.-I-Ia uma forte correnteza ne,sta ca-
choeira; mas o canal é bom para vapores. A corrente seria mais forte, 
nas baixas aguas, do que é realmente, si não fosse a irregularidade 
das paredes e leito rochosos, que cream poderosas conta-correntes ou 
redomoinhos, moderando a natural velocidade, devida á inclinação 
da superficie da agua. O declive nesta parte do rio é na estiagem cêrca 
de Om,50 por kilometro; é um pouco mais forte no ponto onde as 
aguas correm com mais velocidade, em pequena extensão. Talvez seja 
necessario arrebentar alguns rochedos para tornar o canal mais franco. 

296,60 106,4 Cachoeira do Cortun1e. - Esta cachoeira é muito semelhante 
á do Boi Velho. A corrente é quasi a mesma, e nella existe tambem 
um canal, que serve á navegação a vapor. O declive é de cêrca 
de Om,50 por kilometro, e a velocidade da corrente na vasante do rio 
é de 8 a 9 kilometros. 

296,85 105,0 
297,15 103,3 
297,35 i02,2 
297,45 101,7 
297,65 100,6 
298,00 98,6 
298,5 95,8 

298,83~ 93,9 ., 

Um exarne accurado desta cachoeira até á distancia de 10 kilo-
metros a montante de Rodellas mostrará provavelmente que é 
necessaria a remoção de algumas rochas; mas as despezas para 
formar um bom canal para vapores não avultam nesta parte do rio. 

Cachoeira de Rodellas. 
)) de Fura Olhos. 
)) ' dos C a vallos. 
)) do Porto Velho. 
)) .de Tacuruba. 
)) . do Espinho. 
)) da Crueira. 
» do Váo. 
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As oito cachoeiras que precedem cobrem um comprimento 
do rio de 11 kilomet:ros, e perfazem uma quéda total d0 7 metros ; 
ellas formam uma serie, e devem ser consideradas conjunctamente. 

A inclinação média das aguas é de om,64 por kilometro; mas em 
varios pontos, em pequenas extensões, a declividade é mais forte, 
porém varia com o nivel das aguas : sendo que as fortes inclinações 
tendem a desapparecer á medida que o nivel das aguas sobe. 

·. Esta successão de cachoeiras é incontestavelmente a mais impor-
tante e a mais difficll de ser melhorada, em todo o rio desde Sobra-
dinho até Jabotá. 

Ambos os brnços do rio foram examinados em parte em ajoujos 
e canôas e em parte (no lado da Bahia) por terra; mas achámos só 
um delles, o de Pernambuco, na sua parte inferior, navegavel, na 
estiagem por barcas pequenas ou canôas,e mesmo assim sómente com 
o auxilio da sirga. 

Uma quéda quasi vertical de 1. 35 metros, e algumas cachoeiras 
espraiadas e rasas impedem a navegação no lado da Bahia, estando o 
nivel das aguas baixo, ou um pouco acima da estiagem ; o custo dos 
melhoramentos a fazer-se para formar um canal para vapores neste 
lado seria muito elevado; mas não é necessario encarar estas des-
pezas, visto como os can&es do lado Pernambucano podem ser 
melhorados com um dispendio muito inferior. 

Pelo nivelamento que fizemos, a quéda é de 5 metros em 
2/2 kilometros, ou na razão de 2 metros por kilometro na parte 
inferior do braço da Bahia. 

E' possivel que nas cheias vapores possam transpôr com segu-
rança o braço do rio do lado Bahiano ; mas isto só poderá ter logar 
duarante um periodo muito restricto em cada anno. 

Na parte superior desta serie de cachoeiras ha uma escolha 
de canaes, assim como de methodos _d_e melhoramento; mas . na 
parte inferior não ha logar para esta escolha; os melhoramentos têm 
de ser feitos no braço Pernambucano, ao longo da ilha Sorobabé. 

Presentemente o melhor canal seguido pelas barcas e ajoujos na 
descida parte proximamente do meio do rio em frente a Rodellas, 
onde este acima das cachoeiras é muito largo, continúa pelo meio do 
rio, em meandros, dando voltas ás vezes bruscas, ora para a direita, 
ora para a esquerda, e em seguida inclina -se para o canal de Pernam-
buco, e nelle prosegue, passando entre ilhas e á margem de Pernam-
buco, pelas cachoeiras de Tacuruba, Espinho, Crueira e do Váo. 

Mas existe outro caminho que póde ser escolhido e transformado 
em um canal de navegação a vapor, e que provavelmente será o 
mélhor durante os differentes estados do nivel das aguas, na parte 
inferior desté trecho encachoeirado, sendo o mesmo em ambos. 

Este caminho é o seguinte: - partir do pontal su_p.eiWr da ilha 
do Cuité, e percorrer o braço do rio, qu'e separa esta ilha da margem 
de Pernambuco, e que tem de ser mélhorado. Neste caso será neces-
sario construir um molhe feito de grades cheias de pedras, avançando 
de um ponto proximo á extremidade superior da referida ilha 1_;lj;é~2!!l!OO!!!!!!!!!!!!!!'!I!I!!!-.o 

. . .-<o os DEPU fÃ~, 
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KiloJ!!otros metros para o canal principal, com o fim de arremessar -ama quanti-. 
actma _ , ··~ 

do dade addicional de agua para ,o canal escolhido. · 
Jatobá 

A part~ mais estreita de$te braço tem 50 metros de largurà ;. ·e 
existe desde já uma profundidade sufficiente no trajecto do canal 
principal a montante da ilha, em dlr'ecção a este braço. 

Pela adopção desta via,evitanH~e as cachoeiras de Fura-olhos e de 
Rodellas. Por sua vez apresentam-se porém as cachoeiras dos Cavai-
los e do Porto Velho, que estão neste braço do rio. Estas cachoeiras 
são menores e podem ser transf01~madas_ mais facilmente do que as 
outras duas, que obstruem o braço principal. 

· Existem mais duas pequenas cachoeiras neste braço; mas com 
o augmento do volume d'agua: podem· tornar-se navegaveis por meio 
de pequenos diques transversaes e . longit.udinaes, feitos de grades 
cheias de pedras. 

Uma vantagem que offerece esta via é que, sendo mais com-
prida 1 kilometi·o ~ tendo n.ro_ximamente a mesma quéda total, a 
declividade média cl,a superficie d'agua é ·um pouco menor. 

Na extremidade inferior da ilha de Cuité, este canal recebe hoje 
um volume addicional de agua . por um braço do rio, que separa a 
ilha do Cuité da dos . Cabaços. 

No pontal inferior da ilha dos Cabaços um volume consideravel 
de agua lhe acóde do largo canal que -separa esta ilha da ilha de 
Tacurúba; volume muito sufficiente, si fi casse contido no canal de 
Pernambuco, para manter nelle condições de hoa navegabilidade em 
toda a sua extensão ; mas no extremo inferior da ilha de Taclirúba, 
entre esta e a de S. Miguel, uma grande massa de agua escapa-se 
e passa obliquamente para o canal da Bahia ; outras porções se 
escôam tambem entre as ilhas de S. Miguel e da Crueira, e entre 
esta e a ilha de Sorol)abé. ' 

Obstruindo D fluxo da agua pará fóra do canal, por ineio de 
grosseiros diques de grades, o,u de enrocamento, levantados até o 
nível das baixas aguas, um amplo supprimento de agua seria con-
servado no canal de Pernambuco. 

São ainda necessarias algumas obras nas cachoeiras do Espinho, 
Crueira e do Váo, na fórma de diques baixos transversaes e longitu:-
dinaes de grades para formar canaes rectilineos atravez daquelles 
obstaculos; então ter-se-ha um canal offerecendo navegação segura 
e· franca, qualquer que seja o ef)tado do !'io, mesmo na sua extrema 
vasante, em todo o comprimento de 12 kilometros, no lado de Per-
nambuco. 

Antes de determinar defi~1itivamente o caminho que tenha d,e ser 
melhorado, na parte superior deste trecho encachoeirado, deve-se 
proceder a um rigoroso exame, na estiagem, do caminho seguido 
ordinariamente pelas barcas, com o fim de comparar o custo e as 
vantagens desta via, depois de melhorada, com o custo e as vanta-
gens relativas ao canal proposto de Pernambuco. Abaixo do pontal 
inferior da ilha dos Cabaços o canal e as obras que se lhe referem, . 
seriam os mesmos nos dous casos. 
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~u~~'i:~~-p~ cl, A avaliàção•approximada tque (faço . do cüsto dos melhoramemtos 
Ja?oobá ·n ecessarios para 6bter:se um canal francp_mente navegavel por va..: , 

pores, com nma profLmdi.dade mínima nos logares mais ra:::}os, estan-" 
do 0 rio> na extrcrY.ia vasant~ ' de 1 1/4 metros· ( e · Ol'dinariamen te de 
11/2 metro) sendo· a profundidade média. de 1 1/2 a 2 met1~os, écd.e" 

· 250:000$000 ~ Estes·melho·ra.mentos p@déFão ser .effectuados ,em dous · 
annos .; sendo o primeiro d·estinado.a novos· exames e a preparativos, 

· e o segundo empregado na éonstrucção·das obras·. ,, 
·33,6 <Dachoeira. de ItaÚu.tiar.a.-..: N13sta caqhoeira .já ·existe um 

bom canal para va,pores, de ampla largura 'e profundidade. Sómente; 
c•em ·u'm logar pro_ximo da parte superior estreita-se até : a largura de 
· · 20 ~netrQs . ' 

Serú conveniente remover ou balizar\distinctamente tr'es rochedos,. 
afim ' de tornar segura a navegação, qualquer ·· que seja o e.stado 
do rio . 

313,70 11,4 .Cachoeira da VargeinRedonda.~Esta cachoeira tem 
a . ,a um~ canal á e süfficiente largLlra .e profundidade, com uma correi1te no 

· -· 314,00 r), 7 mmúmp de 9 kilom.etros por hora. Uni v a: por adequado pôde navegar 
ppr este canal em qua1q•Her dos sentidos sem difficuldade alguma .. Os·, 

· · redomoinhos e -reacção·da agua daparte inferior da cachoeira, causa-
dos pelo grande attri~to sobre as paredes e fundo do .canal, · diminuem 
consideravelmente · a veloci.dade superficial _çla corrente, e tornará a 
passagem,. rio acirna, -dos vapores mais facil do que si a superfície· 
do alveo fosse lisa .. 

Da base desta cachoeira .até Jatobá , O· rio está desimpedi'do, s.endo francamente 
na ve15·avel ·13m todo o perpursb. 

Top'ogr.aphia,· e.tc. do valle 
~; - I 

Ao longo do , curso inferior d? rio, até á distancia de próximai11ente 40 kilometros 
do rt1m', a região pouco se eleva, em ambas as margens, acima do rio sujeito às' 
marés, e an.nualmente e mais ou rnebos inundada. Aqu! o sÓlo adapta-se l)em á cui-
tura cki'camu.a , do arroz, elo müho, etc. , 1e grandes colheitas se obtem. Em seguida 
np1har·ecem collinÚs, .que por vezes avizinhàm-se elo rio, e antes ele chegar a Piranhas, 
túli1o ela navegação 'elo 'baixo S. Franéisco, os morros prolongam~se com: interrup-
ções até á borda d'agua. Cordões de rocha atravessai11 o rio abaixo de Piranhae, e os . 
Ganaes cursan1 por entre os escolhos, sendo Çtlguns delles muito sinuosos; mas toda 
esta parte do rio é rôgt.llarmente navagada por vapores e ou-tros navios, barcas e· 
canôas. '· 

O declive natural desta parte·do rio é de cêrca da ciuarta parte cl'um metro por ki-
lometro, e as correntes mars· fortes variam de 5 a 7 kilometros por· hora. Barcas e 
-canôas -carrfil.'1ham sem diffi<mldade á vela contra a corrente. 

0 caracter rochOso do lé'itO dorio continüa C01~1 algumas interrupções acciclen-
Laes a~travt}Z d(!) desfiladeiro (ea:i'íon) no qual corre o ·rio, comprehendendó a cataracta 
cle:Paulo A:ffé:niso,' e a de Itaparica, ·até'o;alto.dà· cachoeira ela Vargem Redonda a 374 . . 6 

• 

' ' 



{ 

-32-

kilo:netros do mar, e a cêrca de 10 kilometros a montante de Jatobá. A superficie 
geral do << plateau >) eleva-se mais rapidamente do .que o nivel d0 rip, e attinge não 
1onge de: Piranhas proximamente a altitude. do vaile superior; ahi a estrada de ferro 
está por esta razão collocada com um declive de 3 °/o até. um ponto; distante cêrca de 3 
kilometros de Piranhas. 

A catarilCta de Paulo Affonso, com quanto rião con'stitua uma quéda vertical como 
a do Niagara, apresenta uma descida abrupta por successivas grandes catadupas, . 
sendo 'aquéda total na distancia de um kilometro de 80 metros. 

A differença de altura em 77 kilometros é de 160 metros. O salto principal está a 
308 kilometros do mar . 

Acima da geande cataracta o rio está obstruido por ilhas e rochedos até ao pé do 
salto de Itaparica, onde existe outra descida abrupta, que torna innavegavel todo 

. a:quelle trecho· do ~io. Esta nova serie de saltos e cachoeiras produz uma quéda de 17 
metros em 5 i/2 kilometros .. 

O salto de Itaparica dista 354 kilometros _do mar, e 20 de Jatoh'á. O rio apre-
senta um curioso aspecto durante a sêcca, deixando a descoberto em toda a parte 
penedias irregulares, ennegrecidas e polidas, elas fórmas mais fantasticas. 

o rio está em Jatobá a 216 metros acima do nível do mar, e' o terreno vai-se er-
guendo gradualmente da margem para o inte'rior ; o sólo é arenoso, pedregoso e em 
alguns pontos rochoso, e é coberto de uma rara vegetação de pequenas arvores e 
cardos. Acima de Jatobá os pég0s ou trechos desimpedidos alternam com as ca-
choeiras ao longo do rio, e as margens se elevam na mesma razão que o nivel do rio; 
as 'margens estando a 9,12, e ás vezes 15 metros acima do nivel ordinario das aguas. 
O solo é geralmente aren9so ; em alguns pontos porém predomina a argilla. As 
ilhas são quasi na totalidade de alluvlão e muito ferteis. 

Subindo o valle do rio as mar$'ens tornam-se mais baixas, e os seus taludes pouco 
inclinados estão quasi em toda parte cultivados. 

A's vezes a região, que fica situada a certa distancia das margens do rio, está 
abaixo do nível das cheias ordinarias, e por isso sujeito a inundação annual ; é culti-
vavel e f.:1rtil e pela maior parte é effectivamente aproveitada. Atraz desta região o 
paiz altêa em alguns pontos muito gradLmlmente, e em outros abruptamente em 
connexão com cadeias de montanhas. 

As cad!eias de moBtanhas-vis.tve·is do rio e da região rilDeirlnha, são de alturas 
differentes e caracter variado. Algumas dellas são' regularissimas em sua ·linha de 
cumiada na extensão de muitos kilometros, outras são irregularmente cortadas ou 
on · uladas, e ainda outras apresentam picos isolados e característicos, visíveis a 
grandes distancias. Ora são geaniticas, ora compJstas de grés, ou de itacolumite, 
etc. Muitos desses serrotes estão figurados parcialmente nos mappas que acom-
panhl;lm este relatorio; mas uma completa representação dos numerosos systemas ele 
montanhas, visíveis do rio, necessitaria um grande clispendio de tempo e trabalho, 
dedica ·o a este fi m especial. 

Frequentes vezes a perspectiva das serranias e do valle, com o primeiro pl'ano 
occupado ,pelo rio; é admiravelmenbe bella. Quadros dos mais pittorescos e agra-
daveis á vista desenham..:se em quasi todas as grandes vo'ltas do rio. A.o longo de 
alguns trechos, onde a região é bA.ixa, ·os montes. afastam-se tanto que nã0 são visíveis 
do rio . Ahi apresentam-se grandes superficies relativamente planas, · das quaes 
pequenas porções são ás' vezes cultivadas.. Em alguns casos, a agua, durante grandes . 
cheias, espraia-se sobre uma .largura de 10 kilometros ou mais; e o rio nestas 0cca-
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swes divide-se por muitqs leguas, em diversos canaçs que conduzem agua ,com a 
enchente. · Os mappas exhibem taes caractéres melhor do que o poderia fazer uma. 
d escripção verbal. . 

Com excer;ção daquella parte do valle em que está situada a cataracta de Paulo 
Affonso, o rio corre sobre uma planície relativornente pouco inclinada. Incluindo 
mesmo as cataractas o declive médio da superficie é só mente de On:>, 25 por . kilometro, 
do salto de Pirapóra até o mar. 

As montonhas na .parte superior do volle elevam-se de 300 á 600 metros acima 
do rio, ou 800 á 1.100 metros acima do nível elo mar. A veGetação arborescente dos 
differentes serrotes,, parecEl cl epend.er em parte de causns climateric< s, em parte da 
formação geologiCa. 

Pócle-se observar que, emquanto o rio, e o valle vbaixo da juncção qó rio das 
Velhas mant~m o curso geral em direcção ao Norte, qursi parollelamente á costa do 
Atlantico seu declive é rrienor, estando tambem relativamente mais isento de rapidos 
embaraços; mas logo qÚe ~olta subitamente para léste, o rio · apresenta uma incli-
nação . muito maior, e abunda em saltos e cachoeiras, desde este ponto até onde 
começa a. ser affectado pelas marés. Si as condições topographicas hoüvessem per-
m ittido que o rio continuasse a correr para. o Norte, e despejasse as suas aguas na 
ba.cia do Amazonas, o seu comprimento assim augmentai:'o ·nesta direcção daria 
talvez em resultado um rio continuam ente .naYe: avel. Desde o Rio S. Francisco,· até 
.a barra elo rio Vasa-Barris, oo lcngo ela costa os 'rios que se lançam no Atlantico 
apresentam todos cursos bastante reduzic'os e abruptos, entre a elevada chapadá 
geral e as agqas do mar. . 

O escoamento de mais de metade da superfieie da . Província da Bahia; em 
vez de fazer:.se . direCtamente para o mar, effectua-se por rr.eio·de affluentes do Rio 
S . . Francisco, seguindo as · aguas o seu curso em circuito para o Oceano entre as 
Províncias das Magôas e de. Sergipe . 

. Ha um divisor de aguas, estendendo-se quasi pelo .meio da província, mais 
ou mel) OS mesma na direcção ela linha da costa . (approximadamente Nordeste a 
Sudoeste, até a l?-titude ela Bahia, e · d'ahi para Sul, proximamente Norte-Sul}. 
A SElrra da chapada Diamantina no Norte e a serra das Almas no Sul da província 
são importanteseomo linhas divisarias. 

A parte occ~dental da Província da Bahia é limitada pelas serras de Tabatinga, de, 
Gurgaeia e de Piauhy e o escoamento ela vertente oriental deste divisor de aguas 
faz-se pelos tributarias do Rio S. Francisco. 

Esta superficie de escoamento é m~ito estreita na sua parte septentrional, me-
dindo em média cêrca de 50 kilometros entre o. riacho da Casa Nova e o riacho do 
Xupam na margem esquerda-a pequena di~tancia acima de Chjque-Ch1que-ahi a su-· 
perfide começa a alargar-se, e da. foz. elo Rio Grande, um dos grandes tributari'os á foz 
do Carinhanha, um outro tributaria importante-a largura da região, que se estend!:l 
do do aos cimos da serra de Tabatinga - é geralmente de 250 a 300 . kilometros. O rio . . 
Grande, o Corrente, e o Carinhanha tem cada um mais de 300 kHometros de compri. 
mento. O rio Carinhanha forma a divisa entre as Províncias da Bahia e Minas-Geraes. . . P9 riacho da Casa Nova ao rio Carinhanh9. a distancia pelo rio é de 810 kilo.-
metros (da legua 233 á legua 87); mas o Rio S. Fraripisco dá muita~ voltas, que 
.alongam seu curso .consideravelmente 

A .área de escoamento da Provinc1a .c;]a Bahia, do lado __ occidental elo rio, é appro:x:i~ 
madamente de 105.000 kilometros .quadrados . . Na margem dtr.eita do rio, as aguas. do 
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r.Norte, do Oeste · e Sudoeste daProviHcia da Bal;ria .affitWfi1 paw· o S. Feancis<VO ;_ a . áre~t 

,respectiv.a é de 146.000 kilometros quÇtdrados ap1=>r,o~ímadarne_nte ;, a área.,tot?.l dÇJ..btl:cia 
do S. Francisco que faz parte da Provi,ncia da Bahia é pois de cêrca de 25J .000 kilo- · 

ome.tros quadrados. , . z 
· A superflcie desta provinc~a s.el):do approxit11adam(")nte d\=l '426.000 kilometros cnr~

cdrados, muito ma,is de metade della 'laüça ·;as suas, ag'uas · pa1~a .o S. Francisco.; a 
outra parte escôa-se para o Oceano directamente. ·' ,; n , 

A Provincia· da .Bahia é b&nhada pelo pio, na sua m.,argém direita, na extensão de 
:·1:·.392 kilon')@tros'i· a saber': da rio Xingó, abaixo da cataracta de Paulo Affqnso (o . 
r.quaJ a separa da Provincia de Sel?gipe) legua 80 1/2 á legua 33t 1j4,,, ao rio Vm;detGrmrde 
(que a separa de Minas Geraes). Na margem esquerda a extensão.é -de 855 ·kilq),metros, 

·Ep.. saber .;:; da legua 241 (Páo ela Histori~) aq rio1 Cari-nhanha~ na legua 87 (154 leguas). 
c ' Uma· grapde porção · de9ta ·e:x.tensa superficie n}íp pó de Sf?r· ·avistad;;t das i:l11)11'e·-
<diações ,clo rriQ, e grande l?,qrte -,della está .aü)cJa por-. explpraf l; comqqanto, se cou.heçam 
~.1~u:r:ts , caract~res geraes ao tongo de qnmilíilbos. fl1equentaclos 'J1a. mui~0 tempo. Um dos 
émem)Jros.da commissão~ co~no j-ármencioná:mos, fez um e:xame especial atravéz d'uma 

· -pa.rte desta. \região, <Xe Carinhanha á cidade da Bahia (833 ·lülori1etl'os, cujos resul-
tad.os são dados. em,:,_seu relatorio e no · mappa de parte da província confeccionada por 
elle, e baseada. nas in(ormaçõJ~S rriais fidedignas que1pôde obtÚ,, e.nas suas propria~ 

Eübservacões. ,., , ' 
o. Uma parte consideravel.das imrnedfações do S. Franqisco na Provi.n'cia da ·Bahia, 
:d(i)m excepç.ão das marge:qs do rio e da:~r ilhas, ail1da não estão cultivadas; em parte 
em consequencia da seccura · ordinaria do cltma, e da irregqlaridade das chuvas, en1 

-'f)arte •por causa do alto preço de~ transporté -d0s prodtJ!ctGs para um 111ercadó. Mas na 
q:'>arte q.ue fica mais ·ao Sul junto aos tributarias, onde as chuvas são n1ais ' ahun-
fdantes e:não falb~am, ha' a.l~uma '~cultura; especialmente 'á certa: distaríairu do ~'io prin-
cipal nas encostas e no alto dos grandes chapádões. A extensão desta ·cultura· ·l'iãio é, 

éc omtudo, grande; va'sta's áreas acham..:se ainda no estado~ l!lrlmit'ivo ,; · O' aspeoto pre-
1d0minante é montaphGse,: CO.l1'1 grandes chapadões mhito recdrtados por.l'péquenos 
-cursos d'agaa~ entren1ei'ados cle ferteis· vEl'lles. , · • .--,u 
, Com quanto a Provinda-de Pernambuc0 ·seja· müito ·menor -q-üe a• da :Balüa, uma 
parte relativani.ente maiOJ;' é tributaria do S. Fcrancisco. Sómenfe cêrca de terça parte 

·-dtJsta província es~ôa as s~:,ws' agüas para ofA1ilantic'o; pei'tencendo duas. terças ,pàrtes á 
-bacia do S! Francisco. Nos annos seccos,' con11tudo,' a quantidaJ:le de agua fornecida a 
este rio é muito peqüena, e ás vezes null&. · As ·cabeceiras dbs tributarias, que, vinclós 

·de Oeste, se lançam l'lO s·. Francisco eiitre Cabróbó-e'o'riaêhb da 8asa ·Nova, estão 
c1)ri'ncipath1'1ente na serra dos iDous Irmãos.· Os tribütarios, vindos · do Norte, que des-
·embocam-abaixo de Cabrobó,. têm as suas cabe·ceiras em parte ·na me,s-rHa serra, .e em 
<parte. IôJ:O seu prolongamento Griental; : a serra' de Araripe. -o rio;Moxotá', o >tributaria 
•que ,fioa mais a teste, nasce nesta provineia' .t J · l • • · l -' · t · , .I 

1 
'· ' 

\ O· ·caracteristiC0 ' predominante 'destes affluentes da marg8l'h1esquerda ou•-pernatn'- I 

:..bá.Cana do ·s. FrmõJ.cisco, é á ausencia: de ·agtm nos seus• 1álvei:Js )' litgm•& corrente appa-
. rece nelles lem periodos irregtílares; e ás vezes Mé ·cheias consideraveis, cáusad,as por 

•-copiosas chuvas que subttameii.te deseari:'egàm·grandes volm.11es·de·agua nas cabeceiras 
lf ü\1 ao longo dos seus vanes.. 1 • .• .; c.c· 

A largura desta provincia acima de Cabrobó é :em ger-al de~ oêrca de 120 kilometros, 
·e . à.haixo- de CabrobG> I de 1 '70· kilorhetros. A su/per'ficie· da ':l_)rovincia, •tributaria do 

.<S: ··Fràncis'co, é. appr0ximadamente de 901.000 'kiJometros·quáârados; e a · área cujas 



ililgúasn se· escóam Ifarai ·o Atlai1tiço por,oi.Itrós ·rios, prli16ipaln1'ente o Capiberibe e Ipo-
~ucà',' proxirniamentB rde 3&;00@ ' ldl0·nretros rql1adrard<Js,i perfazendo a superficie tota) dn 
<.prdvin:ciac que é · d'e cêrçar de81. 28 . 000 kilotnetros quadraà,os. u 
i:·:· . A:;. cidade de Rernambuco·é o grande pe)rto marltirno e a capita1 da prG>iVincia. · Os 
l~ü'incipaes ]ilortos da provinda·,sóbre Ç> S. JF.uancis_co são Cahrobó, a i 550 l<ülometros 
da fóz '; Boa Vista, a 632 kilometros; e Petrolina, a 753 kilometros. · 
;: r í A Pél:'ovin·c:ia das Alag,ôas CJble 1está situada ;na .margen:t esquerda' do rio, desde a 
J:mrra .. até- o rrio Moxotó, a · pequmi.a distimcia i acima da cataracta de Paulo Affonso, tem 

i • 
,umar superfide, tri;angularsrba fórmar, de cêrca de 34.000 kHometros quadrados, do,;; 
I§Itt~es ($Ól).1ente uma terça parte 'pertenc,e á, baci,a· cio S. Fran;dsco. :0 resto da super-
;ficie .desag,1;1a directameJJtte para o Oceano; ao Norte1do .rJo. · ') 

A. ProviHcia· das .Alagôas · é baahada pelos ,. Francisco na ex·tensão de 322 kilo-
, metros (de legua 281 á legua 323). o , . , .· i ; 

,' · :Acin1a de Pll:anhas, que se ·; acha na parte' inJertÇJr Glorio, não ha :esoomnento 
'(alg1.m1 pnra o StiFrancisco, excepto d.urante aguaceiros, rou por algum ·ten'lpo dépois 
(delles. De ordinario todos os a:ffluerutes -estã0 se:ccos nas SJtiRS embocaduras. Maceió; 
-qt11e fica · a 120 ldlometr6s · ao• norte da har1~a dos. 'F·rqncisco, é a ca1j)itm:l e ·o podo 
maritimb'pr>ineip~;ü desta ,p~ov~ncia ;Penedo, Pão de Assucar e P1rmihas são seus pi'Ín.,. 
,ci.pa;es portos á margem do yio·." · . . q ., r 

:: " :.A · iRrovincia. de· Sergipe estende-se ao longo da margem direita .do rio -da ·sua barna 
.:até . o rio' X1ngó ,(legua 331. 2) pov 274)\:ilOil11etros. O rio XingG> desemboca a. 34 kilome-. 

. (ti"os abaixo da cataracta de r Patfl0 Affoqso., · e divide a B1~9vincia de Sergipe da· ela 
.Bahia. . r·' .. · ·:· · i ·: , ., , ~~ ' ·' ·' n · ,;· . · .. . · .-
c ,. A ·SHa área é·. de cêrca de ,32 .. 000 kilometre>s cruadrados, da qual só mente uma zona 
estreita, não comprehendendo mais da quarta parte dQ' seu. ter.IJitorio, e toGI-a no baixo 

.,S .. ··Fraí1ciscoí rpertence á bad::t deste rio .. O ·resto ,d&l. provincia escôa as s~ws aguas 
rpai'a··o ·Atlantico, ao Sul do •Pcio S. · Flran<fi$CO .• O seu cürso de agua<mais, importante é o 
~ 1T-q>sa-Barris, que nasce nas ·chapadas db·m:>rte da Bahia. . .. ' ,, '· , 
'' ·Não ,existe pov:oação ele algun:la ttimportancia i1a fóz do. S. Francisco, quer em 

rSergipe quer nas A:1agoàs., · Amcajú; o porto .maritimo da Prqvincia de 'Serg·ipe, está a 
:190 c'kilometros . a 'Sudoeste da ,])C).rra do S. Francisco. A cidade de Bropriá é , o 'porto 
mais importante da r~rovincia á nwrgem deste rio:-; -est:á situada na margem , direita 

.;a 83 ·kilon:jetros rcla barra. ,.· :! i r. { 

r:', 1 O alto ~. · Francisco, re seus tributar,ios superiores, acima da Prarvincia· Gla ·Bahia, 
racham-se todos '<ilentno dmProvü1cia de·Minas;Geraes. O eomprimentó do.rio prineipal 
,eri1. <Minas,. é de 11.278í MJ:on1etro$, dos, quaes 478. ficam. abaixo da: :conflaencia. dGU!ioi da·s 
Velhas, e 800 acima della. Os t'rilnltarios superiores são muito numerosos e contêm 

·,geralmente ;agua corrente durante todb o anno. 
·; O darae.ter ~ilredominante desta região t) montm1hoso, · inte1winclo acciclentalmente 

d'llanaltGls extensos e valles geralmente estreitO$, q.inda que,haj:a alguns v;alles 'eomr•20 
' lülometros ou mais der1argüra. . 

. .r· .como 0 eX>ame; da ·comn;tissão ,;não passou &o alto da . cachoeira· de,Pirapóra, as~ 

rütforma~õeslem reliação á. reg1ão cwe: fica · acüi.1a desta 'eachoeira, são extrahidas de 
.r.elatorios e mappas feitos p0r. outros,::e acrescentadas com as ohserva!Jões co1hiGlas 
pelo exame especial feito sob os auspicios da commissão e com a autorização do 
Governo, pelo professor Orville A: Derby, geologo, . êm 1879-188o;-o s eu relator{o 

· 'nlàstra ·que a1' tapo'graphi'éi."1geral ' do rio das ·Velhas 'e 'de .. s~vs · ~rib,qt~:çios '· tei;n ',tgn 
caracter montanhoso muito ,sen1·.elhante, com ferteis va.1les intm~calado~. 

r 
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O relatorio e os ma.ppas .do.Sr. Emm. Liais, o qual .auxtiliado pelos engenhei-ros 
Eduardo José de Moraes, e Ladisláo 'de Souza Mello e Netto, estudou o Rio das Velhas 
e o Alto S. Francisco, em 1865, forneceram informações rel tivas a esta parte de Minas 
Geraes e a0 caracter elos seus rios. ~"fámbem nos utilisárnos, da obra do Conselheiro 
Francisco Ignacio Marcondes Homem .de Mello, clenomi'nada Carta Physica do Brazil 
e publicada em 1876 . 

A superficie da bélcia . do Rio S . .Francisco que faz parte da Provinda de Minas 
Geraes, é appro:ximadamente ele 226.000 kilometrcis_quadrados. E' este extenso territorio 
em :grande parte montanhoso; qHe, com as :chuvas que nelle. cahem suppre o volume 
d'agua abundante e p~rsistente do Rio S. Francisco; ainda que· o rio . Corrente e o rio 
Grande (*) que desaguam abaixo do Carinhanha na Provincia da Bahia forneçam · 
tambern grandes quantidades. A -área total da Provinda de Minas Geraes é de 5'15 .. ooo· 
kilometros quadrados. 

Os camfins E1a bacia do S. FraNcisco e de seu grande affluente,. .o Rio das Velhas, 
tam_bem limitam as cabeceiras dos rios que correm para o Sul em direcção a um oufro. 
rio Grande e ao rio Paranahi'ba. Defact~J as nascentes elo Paranahiba acham~s<il muito· 

·ao Norte das elo S. Francisco, e a .Oeste da serra que separa as aguas. Assim as cabe-... 
ceii!a:s do S. Franci.sco ficam a mais de 500 kilometros ao . Sul das .do Paranahiba. 

No lado ele léste do extenso valle do alto S. Francisco, a cordflheira que limita as 
nasceNtes orientaes do Rio das Velhas, as separa das aguas que correi:n para léste em 
direcção ao Atlantico por tributarias do rio Parahyl a, que desagua no 0ceano na 
Provincia do Rio de Janyiro, e outros rios, que, correndo para léste, se lançam no rio · 
Doce, o qual atravessando a Província do Espirito Santo, vai desaguar no Atlantico. 

Esta cordilheira é denominada serra elo Espinhaço A sua elevação é de cêi'ca ,de 
1. 300 metros acima do nivel do mar. (**) ( 

A s0mma das áreas aJDproximadas de escoamento nas Províncias das Alagôas, . 
Sergipe·, Bahia, Pernambuco~ Minas Geraes, que formam a bacia.do S. Francisco, 'é de 
587.000 kilomet.ros quadrados. Ha .uma porção muito pequena da Província de Goya:z 
que pelo Paracatú é tributaria do Rio .s. Francisco: mas a sua área é insignificante. 

(A Provincia de Goyaz escôa .as suas aguas para o norte pelo rio Tocantins, e o, 
rio Grande (um terceiro TiO- deste nome) ou Araguaya,. para o Amazonas; e para 0 1 Sul 
pelo rio Paranahibapara o Paraná e La Plata.) 

A alta: cordilheira entre as . aguas do S. Francisco e as .do Paranahiba, e que em 
parte separ,a Minas Geraes de Goyaz, chama-se ao Sul serra da Canastra, da Matta da 
Corda e mç_is ao Norte, serra de Tirtrica e de Paranan-. A mesma cordilheira, separando, 
inais-a0 Norte as aguas do S. ·Francisco das. do Tocantins, e dividindo Bahia de Goyaz, 
toma o nome de serra de Tabatinga 

Si as condições ,meteorologicas de toda a área de 587.000 kilometros quadrados,. 
que forma a bacia do S .. Francisco, fossem semelhantes áeruellas que se observam 
nos tributarias superiores, este va·ue seria entre os volles agricolas um dos mais 
grandiosos; mas na realidade as circumstancias são muito diversas. · 

As observações pluviometricas, . feitas em Sa~ará, cujos resultados foram obse-
quiosamente communicad(})S ·ao ·professor Derby peio S·r. Morrison, dão conta p~lo 
menos aproximadamente das chuvas cabidas nas cabeceiras do Rio S Francisco . 

... ·(·1 Este rió Gr~nde ,não deve ser confundido com o rio d,o mesmo nOJíll6, na vertente Sul do grande div.isor do aguas, o qual 
corro para o Paraná e o ostuar1o de La Plata .. 

( .. ) O Sr. Li ais dá a Barbacena ·uma altitude de'•!. 37 metros, o a Sabará a 'cto 6~5 metros • 
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Não as mostram exacta:mente pelo mOtivo que ·Sabará está situada no Rio das 
Velhas. · A quantidade de chuva va~ia de 1m,154 á 2fi\,220 por anno. . 

Estas observações feitas corn ·o pluviometro, serão· mais-minuciosamente estudadas · 
adiante sob a epigrm.phe «' Quantidades de chuva >>. 

I 

Meteorologia ·e clima do valle 
\ \ " 

•( 

'. As condições n1eteorologicas deste extenso v:alle . variam consideravelmente 
·nas suas differentes partes, dando em resultado d.ifferenças ; E)sséncia~s nos cUmas 
COmO . COnseqUeQ.Cia da . diversidade dos periodO$ e das quantidades de c!) uva; ~stas 
d·ifferenças affectam permanentemente o desenyolvimento e a conservação das mattas, 
e ,,da mesma . sorte a productividade agrícola dos respectivos , districtos. Proximo 
do .oceano, e ao. longo . do J:Íáixo . ·s. Francisco as ,quantidades de chuva sã9 em 
geral sufficü;mtes'para, assegurar cada anno boas colheit~s ele assucar, arroz, milho, 
mandioca, fumo, ·.rnelõ~s, .etc., mas a começar elas v.izinhanças de Piranhas; a 238 
kilometros dÓ mar, o cli.apadão que ahi se ergue de 2oo a 250 metros acima do ' mar, 
está sujeito . mesrno junto ao rio, . ·~ grandes sêccas, que tori:iam grandes tractos 
imprestaveis para a lavoura commum; não supportando as raras pastagens do sertão 
sinão um numero limitado de cabeças de gado bovirio e ca~allar. · 

. Este é 6 caracter do , solo ern arnbos os lados do valle na altura da catara:cta· de 
Paulo Affonso, e por gr;ande extensão acima della alternando em alguns lagares' com· 
melhores terras. ' 

. A quantidade de chuva é extremamente irregular, e geralmente · insufficiente 
para< sustentar uma lavoura órdinaria, a não ser em certos annos· excepciorl.aes. 

Apenas as margens do rio pouco inclinadas, e as numerosas ilhas de alluvião 
que annualmente são cobertas' com as cheias do. rio,, são naturalmente araveis.-

Estes terrenos são regularmente· cultivados, e prodLlzem colheitas · abundantes. 
No a:lt6 S. Francisco a cahna cultiva-se sómente em poucos lagares, em · pequena 
extensão, sendo•o supptimento pr-inelpar do valle, proveniente dos valles dos gran-
des tributarias; uma quantidade }'huito limi'tada de algodão ·é produzida, . mas pre-
sentemente é nulla a que se emb'arca ' para exportação ; 

O clima é. em geral tão sêcco; qae a lavoura não · póde florescer senão junto ao 
rio, onde possa haver irrigação natural ou artificial. As v 3Zes a sêcca é tão rigo-

• rosa durante. annos successivos em toda esta ext ::nsa regiã0;, que os tributàrios 
irrfe'riores do alto S. Francisco, incluindo o grande rio Moxotó, não contêm agua cor-
rente por muitos kilometros acima das suas e:mbocaduras; e os seus alveos resec-
cados são, em alguns lagares favoraveis, temporariamente. convertidos em pequenas 

, p.lantaç~es que prqd ~zem milho,, melões, etc. , 
Na épocha do nosso e~a_me (tm, 1879-1880, nenhu.p.1 dos affluentes a~é ur_na dis-

ta,ncia de 1.000 kilometros do niar, conünha · agua. corrente · ·na::> . embQca.d~lra:s .. A 
região int~r.ior ew ambos os lados do r.io;, abrangendo .uma vasta . área,, fQ[ requei-
rrlada pel0 sol, tendo soffrido . de falta de h umidade dm:·a~1t~ alguns 13,nrios . . 

Grandes ,porções çlo t~rritorio de Per-n:am.b\Jl!C'O, e d~ Rahta~ e o ex,tremo Norte de 
Mina,s Ge:rae~ foram assjm _ftagelladas. pela .sêcca . 

. ' 

-~, 
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A~ · distancia de 100 . kilometros, ou 11n'aüs d0.· .rio, nas , terea-s mais (altas, c[u:e: 
erguem-se em muitos logares de~" n'l:orlo • Çt foctnar· cadeias. de montanhas e.• elevad0s ' 
chapadões,. as chüvas são-mais abunçlantes, . apezar de que a região ·esteja .tambem 
sujeita a longas e seguidas sêccas .·Até -mesn:w najjuncção do R~o daEl · Vell11ás coni 01 

rio principal a 500 metros ,acima do mar, e a uns 2. 000 kilômetros distante c).elle, 
pelo curso do rio, manifestam-se ás vezes sêccas nocivas. Esta região comtudo é em 
·geral muito mais humida do que aqueUa que o rio atravesso. mo.is abaixo. Ahi exis-
tem verdadeiras mattas, abm:tdanclo -em essenci:as ~vtlliosas ;.e onde quer que se der-
rubem arvores com o fim de plantar: o solo é em geraln;iuito rico e fertil. 

No curso superior do Rio das ·velhas, do S. Francisco, Paracatu e outros tribu-
tarias superiores, as chuvas que cahern durante o anno são de ordinario bastante 
copiosas-; são' amplas para o sustento: da cultura c~mmum; conitahto Ê1ue ·o cultivo 
seja feitG com cuidado; cointudo a •agricultura es-tá introCiluzida sómente em pequenâ 
escala . Ahi :r;_1esmo' os mezes de Junho, Jalhd e Agosto e?em parte os ele 'Maio e Se::!· 

· tembro tambem passam-se sem clíuva. ' · ·. i) 
u A quantidade· de chüva annual~ varia consideràvelmente em diffm'eates o.nno;;' 
cb'n1o patentêa a vari~bilidade! do nive'l das chéias. Em alguns m1nos estas soberü1i 
n)etl~os •ou ma·is, em quanto em oütros a sobre-elevação é' apenas dé6 ou 7'metro·s ~~ 
.selido ó voluíne d'agua em algÚns ,annos o dobro daqüelle que cOrre ét11 outros. . . 

\, I ' .__ · . ~- ' 

O volume mínimo logo abaixo da confluencia elo' Rio das Yelhà_s é de 335.,5 metros . 
.J • J ' ( ' $ r i • cubicos por, segundo, conforme foi dado pelo engenheiro I-Ialfeld. A medição do -

\ • r ' t ·I . ~ ' l. .._. ' ' . { I 

Sr. Liais e.m 1865 deu 65l'Vn etros cubicos por segundo. A nossa.medição, em 16_- qe · 
Dezembro de 1879, deu 1.623 metros cubicos por segundo; ni.as o nível do rio estava 

. 1 . í ' l . \ ' ( . i. ( ~ ,v '- \.., 
então a cêrca de dous metros acima do nível' da estiagem. Suppondo como approxi.-' 

l J • ( f ' ' ~ 

mação uma terça pq_rte desta quantidade para· o volume correspondente ao nível c]_as 
/ ' • . ' . ' l 

aguas Baixas, ter.iamos para este volume p41 met~.o~ çubicos. · (J · 
\ ' 

· Mas erp., taEt:S casÇ>s, ~rp que o fim (que s~ temtt:Jm ,yista1é o volumeininimo l'i·U:-
r:B;nte a _ e~trema vasa_nte, ~ .m~dição mais baixa, n~st~ caqo, 3,35,_5 r;netros cupic,os por 
segun,do, ,çleve s~r adoptada. A- p8 ldlometros abai:lço da c0níllwr;ícia,dq1Rio dqs Yer 
ll1as, denois de recebidas as aguas dos , affl~wnte$ intermediarias ,. e o notavel vo-
Iume do Par.a9atu, o volurne ,d'agua do ~- F:rai1cisao creE)c{de 50, 0 Jó . Na-e:Xtrema va: 
s9-pte o voh:1me mini mo· que p~iJ-ssa, no S. ,Francisqo, um pouco, abaixo\d.a bar~ a, .do Rio· 
Verde, a 1.066 kilometr,ós ,do Rio das Vellws, pôde avaliar-se pelo n1enos em 1.000 

· < ' 
metros cubicos por segundo.- Não se pó de obter com exactidão o valor do volur;ne 

I ' n1intn1o, excepto por me~o de LW;ta mediç,ão, reali,zada na G>ccasião· em que o \\O lume 
ctagua é minimo; nem ~ste rigor é necessario relatiivamente ás _obras quw sã0 pre-: 
cic9as para. melhorar p nav~gabilidade do_ rio. - ' - , , 

A meúlição mais bai;x;a obtida i~ela é0mniissão em 1879 fo i de 1.101 metros cubicos 
por seg~mdo, quando o nível do .rio . ~1ão · e_stava a mais de oms30 gcii:J.1a do ni•yel da$ 
mais baixas aguas-.· · v , 1 · ,., '":'-

Não se tem feito observações com ·o pluviometPo em parte algmna do valle do-
S. Francisco, e conE)iderand'o os ·phenomenos meteorologicos pecLiliares e ·úmito irre-

• , I ( • • ' 

gula-res nas lj?-rtes n~édias e Inferiores do valle, 1 obsm~'vaç'ões plu vio1metricas não terian:i 
valor' pratico,' aaião-. ser qüe sé;estendéssern a Um longo Jíeriodo· de annos. Entãb i-1:1a- . 
nifestariam a 1~otavel irregulariclad'e·das,quantidades de ~cli'uva; mas sómen,te do lo'gar· 
on'de' o-pluviometro estacionou; por. ,q·uanto muitas' elas ·d1u"iras, aléi11 de·cahir . irregu-
larmente, são locaes. Escassas chuvas que podem !nfluir na altura do pluvion'l.'etro, nãó 

t 
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· p1?oduzen~ sempre agua.·c0rren.te na supe"rficie do ·sól'o, e a h umidade .proveniente dell as 
evai)dra-se l§elo caloiJ do SOl den~rO de uma OUldUaS horas. 

, Um ·dos·· sign'aes evidentes da falta de h umidade é a ausencia de nascentes nas 
margens do rio, taes.:=cotno ·sã6 ·muito communs a0 longo dos rios que atravessam re-
giões mais regularmente regadas -pelas chuvas. A população ribeirinha suppre-se 
uhicalilenté dar ag·üa deste rio. Por felicidade a agua é excellente .. 

C.A vegetw]ã'O constituída de pequenas. arvores ou arbustos dispersos, a abundàríciu 
de cardos naturaes, a geral eséassez de pastagens, a ausencia de agua e a seccura el-o 
ar ·e do sólo durante· u1i1a grwnde parte do armo, ' provam que o caracter predominanté 
desta região, é a .quantidade · insufficiente e .irregular de chuvas. Annos, durante ·os 
quaes possa haver bastante h umidade naturaLdo só lo ].Jara a lavoura ordinaria, além 
do alcance das inundações do . rio, são excepcionaes e raros. Como já foi apontado a 
grande quantidade d'agua que em todos os tempos corre no rio é . uma prova da 
qÚéda de abundantes c!mvas na parte mais alta do va'lle; e as grandes cheias annuae'S 
de Dezembro, Jarieiro e Fevereiro e ás vezes de · Março, mostram que nas cabeceiras 
desabam copiosas chuvas durante estes mezes, ao passo que o período das baixas 
aguas-de Maio a Setembro· C e Outubro na ·patte .üi.ferior do e.urso)_pa,tentêa um períod o 
de·sêcca annual em toda a extensão·do 'valle. 

·· Não.é facil dar-se uma idéa exacta ~o clima peculiar ou dos ~limas do vali e elo 
S. Francisco. I-Ia calor ·durante o dia em todÇJ.s as estações do anno, e ao sol o calor é 
€lín geral forte; e.xcepto J10 ·· rio, onde : sopra quasi sempra ·uma forte brisa qurante o 
dia e ás vezes durante a noite. Situado o rio entre a latitude de 8 1/2° Sul em Cabrobó, 
e 21° Sul nas suas cabeceiras, e elevando-se gradualmente do nivel do mar até qup.si, 
ou attingindo mesmo; 1.000 metros de .altitude nas suas cabeceiras, deve-se esperar 
encontrar algumas differenças no clima geral, e de facto ellas existem ; mas ao longo 
da parte infer-ior e média cio valle do alto S. Francisco, quando nãq intervêm chuyas, 
por exemplo durante duradpÚras sêccas, as diversas estações do anno modificam 
pouco o aspecto da região. 

Duas vezes por anno 'o sol passa pela vertical por toda a extensão do valle, quando 
ô ·sol se approxima do tropico de Capricornio e na·saa volta; e no dia 21 ele Junho quand·o 
se acha sobre-o tropico de Cancer, a distancia zenithal elo sol ao lileio dia é de 44° na:F; 
cabeceiras do valle, e de 32° em Cabrobó. 

·A uma elev?-ção de 1.000 metros acima do mar, com o sol tão distante da vertical, e 
n'uma região onde as chuvas cah~m em tempo proprio e em sufficiente quantidade, o 
clima é em: geral muito favoravei, não sómente emquanto ao bem-estar elo povo, mas 
tambem relativamente ao desenvolvimento de uma grande variedade de produçtos da 
lavoura, e ao corpmercio geral. Nesta altura, mesmo quando o sol es.tá na vertical, a 
temperatura média raras vezes excede de 80° Farenheit. 

A situação média do . valle do alto S. Franci,sco P.óde ser estimada em 400 metros 
.acima do nivel do mar, entre a cataracta de Paulo Affonso e o salto de. Pirapóra , que 
distam ·entre · si 1.800: kilometros. Está altura não é sufficiente por si só, entre os 
tropicos, para produzir. uma · differença notavei na temper11tura," cómquanto tenha 
alguma influencia em dirp.in.uil .,-a : · 

A temperatura média ao longo do valle é de cêrca de 85° Fb.renheit, subindo ás vezes 
a 90° ; o thermo'metro marca algumas vezes ' 95° é raras ·vezes 100° ' durante a 
parte mais quente <elo qia. As noites são ·muito mais frescas, . e as maclrugadàs são 
frequentemente frias; ás vezes o thermometro desce abaixo de 70°; mas sem regulE'~ 
ridade alguma. ( . r 

7 
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Ao longo da parte superior do valle, . abaixo da con:fiueacia do .rio das V>elhas, 
durante a estação chuvosa, .em fins de Novembro e erm. Dezembro, o thermometr0 desce 
ás vezes a 60°, e então é commodo trajar roupa de lã ; mas de ordin.arió em toda a 
extensão do valle, h a bastante calor para dispensar· roupa grossa. Nas vizinhanças 
da barra . do rio das ve·tllas ·cal•te às vezes geada·. 

Os productos que actualmente se eolhem da lavo1:1ra ao loago· do valie não 
mostram, de modo algum, pre,;i$amente a productividnde do Clima e do sólo em todas 
as partes do valle. Certos · ganere>s são agora cnltivade>s em condições muito seme-
lhantes de Úma extremidade á OLLtra do rio; principalmente nas encostas das rnargens 
e ilhas, sujeitas ás inundações. As Cé>lheitas cot1sistem princlpalmente em rqandioca, 
arroz, mil11o, feijão de differentes ~ qualidades, canoa de assucar e melões. Mas em 
centenas de kilometros a Gim a da eachoefra de PaGllo Affonsó nã0. se vêm .laraugeiras nem 
bananeiras, e sómente em um o& outro.pont0 alg ~uma canna de assw~ar, e ·aJmla menos 
algodão e outros generos. Nã:o porque o clima não seja adequado pa:ra e~tas culturas., 
havendo su.fficiente agua; n1as porqtie, desde que quasi na6la se cultiva no valle para 
a exportação, o 1~ovo continlia a plantar e cultivar sómente os artigos Jc'Bais apropriados 
ás circm11stancias, e principalmente para seu proprio consumo ; ·e assim são ·os habi-. 
tantes reduzidos ou a limitar-se ás áreas de terreno crelativan1ente dirrl-inutas que são 
ánnualtnen:te inundadas pelas cheias do rio, o ~( a introdüzir a irrigação artificial. 
Com tudo em quanto os habitantes1 ·moradores nas margens do rio e nas ilhas; poderem 
produzir, sem irrigação artificial, bastante para satisfazer ás suas moderadas necessi-
dades, e até que as condições eommerciaes se .modificarem eorrt o melhoramento do 
rio, elles provavelmente não recorreí'ão á irrigaçã® artitlci.al. . 

A a usencia ordinari:a ele h umidade no só lo, ao longo das ilhas e margens do 
rio, é permanente e·caraderistica; a presença de humidade suffiCiente para a lavoura, 
é apenas acciclental, e nãó se produz em intervallos reg'ulares., ~ou de maneira a contar-
se ·com segurança com ella. E' verdade que ha algumas fazendas, ou antes si tios de . 
criação de gado a certa distancia do ri0, onde ·Se construíram açudes de terra atravez 
de·pequenos valles, por meio dos qüaes conserva:..se a agua qu'e serve para o sustento · 
do povo e do seu gado depois que as chuvas hajam cessado desde· muito tempo; mas 
·este s ysteina é muito limitado em seus effeitos, e não póde alterar seriamente as 
condições geraes. 

Quaesquer que ·sejam 'as causas que determinem a quéoa de ·agua, e a distribuição 
de huniidade atme:Jspherica· aoJongO' de .grande parte deste vali e, têm ellas estado em 
actividade por espaço de longas é.ras, e :parece não estar na ésphera dos esforços hu-
manos arteral-as. 'Ntdo quanto o criterio e engenho' do homem póde esperar e realizar, 
é simplesmente ·lograr das -circumstancias existentes· as vantagens que a experiencia 
possa suggerir. 
;; A nat'ureza, além do supprimentq ·escasso e mal di'Stribuido .de humidade com 
que dotou grande pàrte deste·valle, .. deixou o rio1sob uma fórr:aa muHo irnprop!.!ia para 
-servir ·de via 'de .comrnunicà:~ão. ; e·si,se perrrtittir que esta ·circm.kstanGia pe-rmaneça 
como a natureza a.creou, desde que1o póvo-a.isto:se resigna e cónfovma-:seus co:':ltun'ies, 
é provavel que tern logar apenas um movimento muito llento,,·t @ndente a ;modificar (O 

:presente aspecto do ;yalle·. 
Mesmo üma diagnose ;perfeitarhente e0rrectâ e :i'nqüestionável das causas rhetéo-

roiogicas que determinl3:m ;à"cluradoura ausencia·de ::hutn-idade, ·não contribuir'ia neste 
.Caso nem de :reiVe a ,mbdifi'car a ·a cção das re:i!s d'a: 'natureza . :E' ohvio ' que ,as condiçôes 
do valle não crearam os phenomenos meteorologicos_:_os quaes têm sua Origern-fól?a 
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delle; mas sim que, pelo contrario, os phenom.enos -meteorolog-icos estabeleeeram 0 

caracter do valle. Seria avançar muito affirmar que estas causas predominantes da 
natureza não podem mudar~ mas é muito rawavel suppor~se · que ellas não podem 
ser alteradas pela acção do homem. As mattas naturaes ·que existem na parte su~ 
perior do valle, não são as causas dos caracteres meteorologicos, e especialmente da 
quéda de agua; ellas sã_o as suas consequencias. 

O clima do valle é tão bom como o do Baixo Egypto. Nesta parte do Egypto o 
deserto areno.so é compl,etamente esteril, até ser arti-ficialmente irrigado. A linha da 
separação entre esterilidade e producção abundante está claramente definida; coinci-
dindo com a Linha onde chega a agua de irrigação. 

As terras altas do S. Francisco, planas ou quasi planas, que ficam acima do nivel 
das cheias, não são tão ricas como as terras da alluvião, ou os chamados desertos do · 
Egypto, nem são tão ricas como as terras inundaveis_ do S. Francisco; mas quando · 
regadas, muitas dellas dariam uma boa producção. O clima é bastante bom para 
fazer brotar abundantemente do sólo, á semelhançà, exactamente, do que acontece 
no Egypto. • 

Quantidade de chuva, em Sabará-· Minas Geráes' 

Aos annexos juntamos uma cópia das tabellas s0bre observações pluvimnetricas 
feitas pela Companhia de mineração de ouro de S. João d'El-Rei~ durante um pe--
riod~ de 25 ánnos, de 1855 a 1879 inclusive. 

O pluviometro foi- observado no Morro Velho que . fica pro::iüinamente a duas. 
leguas a Sueste de Sabará: Esta cfdade está situada á margem do Ji.io das Velhas ha 
Provincia de Müws Geraes, na latitude 19° 53' 52" Sul e na longitude 1 o 13' 49" Oeste 
do Rio de Janeiro, e approximadamente na altitude de 695 metros acima do nivel do 
mar. 

/" 

Estas tabellas foram postas á disposição do professor Derby pelo Sr. Pearson 
Morrison, encarregado das obras da c~ni.panhia; Foràm reduzidas pelo ptofessor 
Derby das medidas inglezas a millimetros, como estão no appendice. 

São estas as unicas observações que se sabem ter_ sido feitas acêrc& da qu;al).,.-
tidade de chuva na região que avizinl:w-se das cabeceiras do Rio das Velhas e d9 
S. Francisco; e seu estudo forneceu alguns dados meteorologicos int~ressantes, dof? 
quaes alguns têm grande alcance relativamente aos futuro$ recursos agricolas: dos 
valles superiores destes rios. 

A média ·ann:ual da quantidade de chuva durante o periodo de 25 annos, de 1855 a 
1879 inclusive, foi de 1.637 millimetros (5,37 pés). 

As quantidades annuaes são as seguintes : · 

Anno 1855 ••. -> •. ............ Millimetros •••..•...••• 1.838 
)) 1856 ... ;-.... . . . . . .. . . .. )) .......... 2.194 
)) 1857 •.. '· .... . . . . . . . . . . )) ........... 1.475 
)) 1858 .•.. ... ... , ........... )) . .. '. . ·. '··· .... 2.220 
)} , .1859. I! •••••••• .••••• •••• )) • .• ~ • • •• • • •. -e, 1.746 

· ~-·: J0uJ . ' . ~- ~ ~- ;.. ·" ~ _., 1860 .. : ~ ..... . . . ... .- .. )) . ........... 1.441 

. " 
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Anno 1861 .•....•........ . ... Millirp.etros ...... · , .. .. · 2.031 
)) 1862 .......•.......... )) .. . .... . .... o ·1.507 
)) 1863 •............ • .... )) ••••• o • ••••• 1.310 
)) 1864 •.....•........... )) • o •••••••••• 1-.573 
)) 1865 .•.... •• ......•... )) ............ 1.654 
)) 1866 ......... · ..... ' ... )) ••••••• o •••• 1.462 
)) 1867 .................. » -., •••• "'.o •••• .1.578 
» 1868 .•••. ..•. ...•..... )) ...... . .•• o. 1.623 
)) 1869 ....•.. · .... . . . . . . . )) ••••• o • •••• • 1.574 
)) 1870 ........ . . . . ~ .... )) ............. '1.631 
)) 1871 ......• -.........•.• ' )) o ••••• • ••• o. 1.625 
)) 1872 .••.•... ( •..•..... )) ••• · - · ••••• o • 1.724 

o )) 1873 ...••.. . ..•.•.•. ... )) •••••• o • ••• • 1.154 ' 
)) 1874 ................. .. )) • o ••• o •••••• 1.458 
)) 1875 ...•...... , •....•.. )) • • o ••••••••• 1.690 

• )) 1876 .....•.••.•.•... .. )) . ........... 1.708 
)) 1877 .......••.•....... )) ............ 1 .666 
)) 1878 .•••... . ..••.. . .• • )) • ••• 'o •••• o. 1.553 

.,. )) 1879 •...•.•...•....•.. )) • o • •• ••• • ••• 1. 498 
l ~ 

Média ...... . ..... · .. ·. 1. fb7 

As quantidades médias, relativas aos differentes trimestres do anno, são: 

Em Janeiro, Fev~reiro e Março ............................ .. ... . 712 millimetros 
>> Abril , lVIaio e Junho ... . ........•... . .. · ......•.. . ....•....... 103 )) 
» Julho, Agosto e Setembro ... . ......... . .... . ... .' ...... . , ... . 77 )) 
>> Outubro, Novembro e Dez ~mbro ................. , ...... : ... . 745 )) '. 

'-' Média total......... 1.637 millimetros 
durante 25 annos . 

·As qciantidades de chuva repartidas por mezes foram: 

Em Janeiro ...............•......... .......... 
» Fevereiro .... .......................... . , . 
» Março .......... .. ........ .• . . ....•...... . 
>> Abril .................... · •................ 
>> lVIaio •. ......... .. . ..... . . • . .........•.... 

· » Junho . . . .. ........ ... . · ...•. . .............. 
>> Julhp .. ............•.... ·. · · · ·. · ... · .. ·. · . 
>> Agosto . . .... ... .......... . ....•.... . .. . . 
» Seten1bro .. ... . ............ .. .... .. ...... . 
>> Outubro .. ..... · .................... . .. .. . . 
» Nove1nbro .. . • : . : .· ................•.•... · .. 
>> Dezembro .......•... .' ..... • ........ •. ..... 

Médias 

299 
221 
192 
52 
36 
15 
11 
13 
53 

f2f 
234 
390 

Maximas Mi ni mas 

825 99 millimetros 
523 Á 59 )) 

309 21 )) 

87 14 )) 

95 2 )) 

113 o )) 

64 o )) 

8~ o )) 

141 1 )) 

243 .20 )) 

394 1.06 )) 

762 175 )) 

T.ota.l ......... .•.. . .. . .. .... 
em 25 annos . 

1.637 millimetros médio. unnuul 
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A Inaxima quantidade cde c11tuva, cahida çl.urante urp mez, no espaço de _,25 
annos foi .de 825 mini metros ~ebn Janeiro .de 1858. A maior q ure se segLle foi de 762 . 
millimetros em Dezembrp de 18!56~ . . 
2 As minijllas quantiçlades ;de chuva, cabidas @ln differentes m\')zes, são as 
§S3guintes : 

8 

o 

o r 
c 

Em Janeiro : ......... : .............•... 
J) • ;\ • 

>> F<iivereiro : ....................... . 
99 millimetros no anno d§l .\ 873 , 
59 )) )), .. )) )) 1873 

>> Março ........................... . 21 ,.-r· c '(''' 

)) )) )) )) 1$77 
>> Abril. . .. • . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . . .. . .. 14 >> >> >> >> 1873 
>> Maio ....... · .... : ................... 2 J >>' >; >> . )) 1876 ,, l 

>> Jtmho fói nenlwma nos, 7 ann.os, 1855, 1858, 1'863, 1865, 1867, 1869 e, 187,7 . . · 
>> Julb,o >> · >> >> _ 8 >> 1855, · 1858, f860, 1868: 1869, Í876, 11~78 ~ 18'[~-
>> Ag:osto >> >> >> '8 >> 1860, 1862, '1:863, 1861:), , 1867, 1869, 1872 e 1878. 
>> S~tembro . . .'. ............ . f i'r].illimettq no anno d~ 1874 (mim em 1869) . . 

< >> Outubro ... . ........ ~ . . . . . . . . 30 >> >> >> )) 1865 
! ( ( 

>> . Noveinbro ............... ~. 
>>'. Dézembro ~ .............. . 

106 
137 

)> , ' ' l) )) 1865 
)) ' )) )) 1875 

. 
A tabella seguip.te mostrE} a ordern dos mezes, dispóstos segundo a import~mcia 

das quantidades médias de chuva : . 
'-' .. •.l. 

'' l 

J<;m Dezernbro . . . . . . . . . . . . 390 milH.metros 

oBsimvAçÕEs 

Dezembro foi o mez mais chu- . 
>? JanBiro. , ........... _ .. 299 
>> Nov.embro .... , ...... , .. 234 

' 
. c )) i)!'eveneiro ·:· .... .' .... . 221 l 

>> Marçq ................ . 
>? . ÜL!tubro ... ; ........ ,; 

192 
121 

>> Se.teinbro: ... .' ..... · .. . 53 
» Abril ................. . 52 
>> : Maio ............ .- .... ·. 36 
>> Jum11o ..... . . : ,. .. ... ... ·. 15 
>> Agosto .............. . 13 

o· >> L Julh(]) ... _ ............. . 11 
,. 

' . ,>>, .' 
'< )) 

,» . ' 
)) 

' )) 

)) 

)) -· 
)) ; 

)) 

)) . 

, , . r ;yoso, ·tendo 30·0 /o mais do , que · 
--~,t 

' . ' 
J,anei_rp. , c 

Nos tres mezes de Nov-embro, 
' I Dezembro. r e ,' Jan._eiro .. . houv~ 

uma ~média de 923 miHimetros 
,ou 56 tio daquédp. totaLannvaL 

Nos 4 mez:es de Novembro a 
·. Fevereiro a,médiaéde,1d57 mil-
limetros ou 76 o 1 o do total por 
anno. 

Nos seis mezes de Abril a Setembro a· média foi s @m'lente de 181 millimetros,t.ou 
11_ 0 lo &a: quantidade annual: em quanto que nos seis mezes de O_utulJ,ro,a·Março, 
a l}~édia foi ·de 1.4533nillünetros, ou 89 ,0lo do total por anno.,,A m édia annual côrres-
poudente ao trilnestre de Jm~ho a Agosto, foi a}ílenas de 39 ·miUimetros ;· 

A estação chuvosa está portanto marcada , Itmito claramente; dura de Outubro ·'<;~. 

M!ilr:ço, indusivamente, seis mezes; os, outros, seis mezes de Abril a Setemhr0, inclu-
si:,ye, pertencem.~ estação sêcca. r· ·o·• 
e ü}ambem seipód€ observar que as ·&qua,ntidades mensaes variqm eonsi<denayeh 
m~n·t~ :re1ativamemte a ea:da mez .. Assim 6{11 Janeiro, ' a ú[L'Vantidade maxima de chuva, 
é, comparada com a quantidade minima; oito vezes maior d0 . que esta; em Fey,@IIeirp 
é ;_o n1BSírno,· .em Mçvr.ço ,é')15 v.e.zes maior; em .{\.bPH, seis ::veZJes'; ·em Maio, 47 vezes; 
e~ :Jt..lclllfufoio a r~elação é• COQ'l.&') de ,, ~1S pará '0; emo 'iuÚ;o, 'de '64 parà 0 ;. em·r.AgOS'Í(i), •de 
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88 para O; em Setembro é de 141 para 1; em Outubro de 243 para 20, ou 12 . vezes; 
em N9vembro é quasi quatro vezes; emfir:n em Dezembro r'nais. de quatro vézes. 

As variações por trimestres tambem foram muito notaveis: 
No 1. o trimestre a quantidade de chuva foi no maúmo .de 1. 292 _millimetrG>s 

( em 1858) em quanto que a quantidade mínima foi sómente de 279 milli~etros 
( em 1873 ) ; sendo aquella quatro vezes maior do que esta. 

No 2. 0 trim€lstre foi no maximo de 199 millimetros (em 1874) e no minimo dte 
47 millimetros (em 1856 e 1861 ) ; .sendo no primeiro caso quatro vezes maior do que 
no segundo. 

No 3. o trimestre, o maximo foi de 168 millimetros ( em 1858) .e o minüno de 
dous millimetros ( em 1869 ) ; sendo a relação de 84 para 1. 

No 4° trimestre, en;lfim, o maxirÍ1o foi de 1.219millimetros (em 1856 ), o minip:w 
de 448 millimetros (em 1877); sendo o primeiro 2 3/4 vez€ls maior do"que· o s€lgundo. 

As variações semestraes são tambem ·muito dignas de nota. Para a estação chu-
vosa de Outubro a Marçq, inclusive, a quantidade de chuya foi no maximo de 2.002 mil-
limetros (em 1857-58), e no mínimo de 1.011 millimetros (em 1859- 60); sendo um €J:Uasi 
exactamente o ·dobro do outro. Na estação sêcca de Abril a Setembrq, inclusive, foi no 
maximo de 346 millimetros (em 1857), e no mínimo de 71 millimetros (em 1878); sendo 
uma quasi cinco vezes maior do que o outro. 

As variações annuaes são ainda nota v eis; a quantidade maxima foi de 2.220 milli-
metros (7, 28 pés) em 1858; e a quantidade minima rle 1.154 millimetros (3)8 pés) €lm 
1873 ; sendo a primeira quasi o dobro da segunda. _ 

Como assutnpto de algu-m interes.se pôde-se observar que os seguintes annos apre-
sentam quantidades de chuva superiores á média; a saber: 1855, 1856, 1858, 1859, 1861 
1865, 1872, 1875, e 1877; en1 ·quanto que nos· seguintes s. méd-ia não foi attingida,, 1857, 
1860,_ 1862, 1863, 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1878, e 1879. , 

E' obvio que as chuvas foram abundantes em qualquer anno, em relação ás neces-
sidades agrícolas, mesmo no anno de 1873, em que cahiu menos agua, 1.154 millime-
tros ; mas tambem vê-se que ha um longo per!odo, em cada anno; sem chuva; em 
parte de Maio, em Junho, Julho, e Agosto, e em part€l de Setembro; em n1uitos annos 
a sêcca estende-se a todos os cinco mezes. 

As operações da lavoura deveriam ser feitas, tendo €lm vista este facto 'importante, 
mórmente a plantação e as sementeiras. Varios generos, sendo plantados ou se-
meados com criterio, attendendo-se á periodicidade da sêcca, podem ser cultivados com 
exito, sendo porém plantados ou semeados em fins de Junhó ou em princípios. de Julho 
poderiam mirrar e falhar, antes que as chuvas annuaes venham, em seu auxilio, pelos 
mezes de Setembro ou Outubro. 

Ainda que n.ão haja observações pluviometricas, feitas abaixo de Sabará ao longo 
do valle de S. Francisco, .não resta i:luvida C[Lle na sua maior parte a sêcca peÍ'iodicá 
ahi é até mais ·longa e mais prejudicial á vegetação em geral do que no curso su-. 
perior. 

As ·variações mensaes, trimensaes, semes~raes e animaes das quantidades- dá 
chuva, como constam das obsêrvaÇÔes feitas no curso superior do rio, são tão grandes 
e tão irregulares, que confirmam a opinião d·e não se achar a sua causa na região onde 
cahern as cb uvas; mas muito longe della, depehtlendo de circumstancias ·ou pherio:-
menos que sobrevêm fóra do valle. 

Variações seme~hantes occórrem em differentes pontos dos· EJsta,dos·Unidos~ 
Dentro e nas proximidades ?a cidade de Philad~lphia, OI?-cte· <:?~ caractéres da regi&:o 
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nª-o se modificaram sensivelmente-tanto quanto se possam suppor que influ~m nos 
phenomenos meteorologicos -durante os cincoenta ou cem annos passados, acontece 
qüe eiÍ1 alguns annos cahem metade das chuvas, que cahiram em outros annos. As 
mesn1as, OLl antes semelhantes, variações têm logar no valle do Ohiro, do alto l\!lissis-
sipe, e do MisEJouri, que conjLmctamente formam o grande rio Mississipe em Cairo; o 
volume de ·agua despejada pur estes rios é ás vezes sónrente metade, em um anno, do 
que~é em oütro; com quanto não est~ja provado que o volume médio no anno seja um 
pouco menor ou mn pouco maior do que ha 50 ou 100 annos. O nivel das aguas não 
desce abaixo do que desceu ha 50 armos, nem ·as cheias sobem mais al'to, e as oscil-
lações são tão irregulares em ambos os sentidos como provaveln:iente o têm skl.o 
antes .. Estes factos· tambem tendem a provar q•ue as causas rrieteorologicas destas 
irregularidades não extstem nas regiões ba:nh&das pelos referidos rios, mas sim 
longe e fóra dellas. 

Quantidade de chl:lva, na cidade do Rio .de J aReiro 

Ainda bjue a quantidade de ·ch.u·va ·cah1da na cidade do Rio de JaneiPo, por estar 
situada na costa elo At1antico, _r:tão é direota.mente -applicavel áquella que diz res-
peito ao in terror, nas calbeceiras -do S. Francisco ,C com quanto estejam situadas um 
pouco ao Norte da mesma laütude) o seu estudo póde directamente auxiliar, mos-
trando oscilla:ções mais ou menos irregulares, e ,analogas> devidas em grande parte 
a causas que actuam a .uma distanci-a longinqLta de ambas as regiões. 

Pela amav:el interver:tção do ei1geul1eiro Dr. José Americo dos Santos obtive ta-
bellas impressas de G>bservações pluviometricas ·e sobre a evaporação, feitas no 
Observatorio do Rio de lJ'anelro ;·se1-1do aqueHas, relativas ao periodo de 1851 a t867, 
dezesete annos, e estas .de 1858 a 186>7, periodo .de .dez annos. O pr0fessor O. A. 
Derby alcançO'U tambem 'tabellas sobre as c:huv:as cahidas nesta ·cidade de 1782 a 
1787 inclLtsive, seis anno-s; cde 1868 R 1875 iNclusive, ou to annos. Ao •todo prefazem estes 
dados 31 annos de observações. 

O Observatorio desta cidade está situado no .morro do Castello a 62,7 metros (205,66 
pés) de elevação acima do mar, na latitude de 22° 54' 12" Snl e lC?ngitnde 43° 8' O" 
,oeste ue 'Greemwich. As observações, durante o periodo de 17 annos, f0r.am colligidas 
pelo Sr. Antonio Joaq .d.in1 ·Cnrvello d'Avil&: 

Nos annexos encoio1t.Ra-se uma tabeLla, mostrando as alturas das chuvas em cada 
mez, durante 17 annos; !=la evaporaçã.o de cada mez durante 10 annos. 

A altLtra H;j_édia annua1 no espaç.o' .de 17 at.lnos de 1851 a 1867 inclusive foi de 
1.112 millimetros. 

A maior altura erÍ1 um anno, em 1862, de Lfi36 millimetros. 
A menor >> >> ,» >>> >> 1855 >> L827 ·>> 
A quantidade ma:Xinra .de chuva .em umanno (em 1862) sendo 1,82,vezes a quan-

tidade minima (em 1855:). -
Para os 10 annos, de '1858 a 1867, a média annual das chuvas foi de '1.152 millime- . 

tros. Durante os mesmos 10nannos a evaporação annual rq.édia foi de 1.647 millimetros. 
A evaporação é pois superior de 43 °/o á quantidade de chuva. 
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A médJia mensal da evaporação foi maibr que a -média meí1sal da~ ic1mvas 'em· 
todos os mezes, exceptuando Marco; sen:do que nos annos de 1861, 1864, 1865 -e 
1866, a evaporação. relativa ao ~ez de Março excedeu a ·quantidade de êhuva . 

No anno excepcional de 1862, as chuvas no n1ez de Março subiram a 400 miUF 
metros, emquanto que a evaporação foi apenas de 80 millimetros. 
c A quantidade annual média de chüvas ele 1. H2 millimetros· foi excedida ·clurmite 
os annos de 1853, 1857, 1858, 18591 1861, 1862 e 1865; ao passo que não foi attingida 
dürante bs mmos de 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1860, 1863, 1864·, 1866' e 1867. -· 

A quantidade média mensal de chuva mais elevadã tem logar em Dezembro, 
149 millimetros; e a mais baixa em Junho, 435 millimetros·. . 

A altura maxima ele chuva em um mez, durante o período de 17 annos, obser-· 
va-se em Maio de 1853, isto é, 408 millimetros ; sendo seguida pela altura correspon-
dente ao mez de Março de 1862 de 400,85 millimetros. · · 

O numero mais baixo em um mez tevelogar em Agosto de 1866, 3 millimetros 
(em Junhode1852, e Junho de 1862, foi de5milllmetros). 

Para conveniente referencia, os resultados das observações são em seguida tran-
scriptos em fôrma de tabell~: 

MÉDIAS MENSAES ' 

E1n Janeiro; ................... . .............. . 
>) Fevereiro ........ .................... : . ..... , 
>) Março .................................... . 
>) Abril ..................................... . 
>) Maio ............. , ........................ . 
>) Junho ..........•...................... ; .. . 
>) Julho ....................................• 
>) Agosto ................................... . 
>) Sete1nbro. • . . . . . . . . . . . . . . . •...... , ......• 

• >) Outubro ...........•. . ......•....•......•. 
>) Nove1npro .... , ..•........•..•.. . -.•.•. : .... 
>) Dezembro .. ..•.......... , .......•.. . .....•. 

MÉDIAS ANNUAES 

No anno de ·1851 .....•................... • ... 
)) )) )) 1852 .............................. 
)) >? )) 1853 ............................ 
)) )) )) 1854 ..........•........ ........ 
)) )) )) 1855 .......................... . . 
)) )) )) 1856 . . .. .. ..................•...• 
)) )) )) 1857 ... · .... : •.................... 
)) )) )) 1858 •........................... 
)) )) )) 1859 .................. ..... . ; . .. . 
)) )) )) 1860 •.....•..................... 
)) )) >? 1861 ................... o I o ooo o o 

·)) ~~ )) 1862 ........... , .... · ....... ; ..... 
)) )) )) 1863 ........................ : . .. 

119 milHmetros 
92 )) 

143 )) 

106 )) 

108 )) 

·43,·50 )) 

49 >? 

·67,50 )) 

59 )) 

,76,50 )) 

99,50 )) 

149 )) 

969 millímetros _.·, 
' 

996,50 )) 

1.311,30 )) 

1.012,30 )) 

827 )) 

1.060,40 ' )) 

1.203 )) 

1.161,25 )) 

1.197,69 )) 

1.010,82 )) 

1.225,17 )) 

1.536,23 /) 

1.091,49 )) 
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No anno de :1.864 ... -..... . -.--; : .. ............. .. 962,98 millimetros 
- _)) ~) )) -1865 .. :·.-· ~ .... : .~ ... ····· . ·._ ,-, ...••. - 1. 256t36 - )) : 

)) ·)) r )) 1866. ' rr· .. ..... --. ... ....... .. -· .. --- ... . 
'\ 

981,67 - )) -
)) o)) )) '1867, .,;:, .,,,,,- :·. ,,) {,.,,.,;o,,o, _,_,,.,. , 

..... ~ 

1.098,95 )) -' 
Média .. ~- ; : .- ~--· :_ .... , .•. ~ .•• ~ ... ,L --: .1.112 . millimetrãs para os . 

dezesete annos .-.. 
·-- - .-: J' 

Segundo algumas obser!_'ações _:add~çi_~I!-aes,_ . a_ ql!-an~idade 'de chuva média foi -: 

. - -s·Érs ÀN:Nos 
... ' J' . .... . ... . ..... 

No anno 
)) )) 

)) )) 

de 1782 .... : ....•. ... ._,. ... _._··-· : ·. ·. 1.292 
)) 1783 ................. ; • ' .. .. :1.-Õ93 . ' '. . . 

. ~1i1limetros 
. :.:,-\1 )) 

~ .. "' .)) )) 1784 ........ -.-.. : . .';.. ........ 1.354 
)) )) )) Í785 ............... ·. : : : . :< . : .. 1. 489 -
)) _)) )) 1786 . .. .. :. ; ........... ; . . . . . . '•1.306 
» . -- ')) ·)) 17S7. " .. ....... .... .-.... i. . • · .... ···J.-.067 - ' 

'~ .t )) --
Média ........... .. ........ : .. :. 1:233 ri:íil1lmetros p'ara seis annos . . 

' ' 

NO annb 
)) )) 

)) )) 

)) )) . 

)) )) . 

)) )) 

)) ' )) 

)) )) 

.. - " .,4 I~ 

OI'l'Q _- A'NN"ôs · 

<ile 1868 .. ; .. -..•.. ... . ·: ... .....•... ,. -- -978 
)) 1869.-... ·•· ...... .-.--.·.·_. .. .-.... '81-5 
))_- 1870 ..... .... . ' •... · .... .' ... ·-.-_, -- 824 
)) . 1871 . . -........ .. ... .' ... , .-.:. · ~t.-G12 ~-
)) -1872 : . ~ ...•........•.•.... ; . 1. 7'13 . 
)) {8!73 •...•............ :, .. -.. -.. --' : 810 
)) 1874 •. : .... . .. -......... ; ... ;- 1.453 
)) 1875 .... ' ............ : • ... ; . 1.124 

•' 
. ~ . . -· -

~illimetros 
)) 

, >) 

)) 

)) 

)) 

)) ' 

)) 

1\'f~d_ia. _. ... : .. : '" . : ........ , . ; . 1. 099 mil~i_metro~ para oito annos. 

Réunincl'o o's dados relativos a éstes diffeh~ntes · !::ie-fiodos de't7án:nos,_· 6 annos e 
8 annos, ao todo 31 annos, a quantidade media ánnual de chuva s·erá de 1.138 milli-
metros. 

As oscillações das quantidades de chuva nos differentes mezes, em annos diffe-- - . 
rentes, são consideraveis e rrfuit<? irregulares; é o que mostra a seguinte tabella : 

Ja-neiro ........ : .. · ... . ..... ; : .- .... ~-•. . 
Fevereiro .... · . ....... · ... .- . . ..... ; .. ; 

::ii~. : :: .. :: ... : :: :":::. : ~ ~ : ~ :. ·. ·. ·. ·. ·,; :~ ·: -~ ·. ' 
·Maio ... ........... ·.·: .. ~ . .......... -... . 
Junho ...... . ....... , .............. . 
Julho . ..... . ....... · ... -.... ....... .... : -
Agosto ........... . :~ ......... : ... .- ., .. 
Setembro ..... -•... -... .... ... · .. :. : .. · • . ; . -
Outubro . .. ......... ,. ...... ~ ......... . 

:) Novembro. • .. .. : .. . : . .... • ........ : . :. 
Dezemb-ro~--·.· - ·. · ... · ~:~ .. .................. . . 

ANNOS ~ - M -AXIMO 

1862 248 
1865, . 198,72 
1862 :400 85 ' . 

1859 ' 268;40 
1853 408 
1865 88;>,2 
18_65 129,50 
1853 286 
1854 ' 112 
1860 ' _160,29 
' 1862 -- . 1!95,04 

. 1858 ~ '258,75 

· millimetros 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

.)) 

)) 

)) 

))' 

)) 

8 

• 
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M•••s ANNOS M rNrMO 

Janeiro . .. .. . .. ... . ...... , ......... . 1866 38 . millimetros · 
Fevereiro ... . . . ........... . . . ...... . 1863 
Março ......... . ......... . ... . . . ... • 1852 
Abril. .. . ... . ...... . .. ... . ...... . ... . 1867 
Maio ..• .. . . . . .. .. ... . . , .... ~ ... · .. . . . 1864 
Junho ...•.. : ... . . . ... . ...... .. . . ... . . 1852 
Julho .. . .. . ............ . ........ .. . . 1853 
Agosto . . ... ... . . .. . . ....... .. ..... . 1866 
Setetn:Pro· .... ... . . . . ...... . ..... . . . . 1855 
Outq,):Jro . . . .. . . .... . .... .. ..... . ... . . 1851 
Nov~tnbro .. . ....... . . . . . .. . .. ... . . . 1853 
Dezembro .. .. ............ . . . . . ..... . 1854· 

. 19,50 
58 
19,50 
14 

5 
4 

· 3 
15 
12 
37 
59· 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Com quanto não aconteça que as chuvas falhem de todo em um mez, as quantidades 
minimas são em alguns mezes insignificantes . Considerando que 10 millimetros são 
apenas um pouco mais de 1/ 3 de pollegada ingleza, vê-se logo que quantidades pequenas 
como 3, 4 ou ·5 millimetros em. um mez, de nada valem. 

Em 1855, a altura pluviometrica nos quatro mezes consecutivos de Junho, Julho, 
Agosto, e Setembro foi apena~ de 101 millimetros (4 pollegadas), ao passo que nos 
mesmos mezes de 1853 fo i de 374 millimetros (14 3/4 pollegadas). 

Tomando os seis mezes successivos de Dezembro a Maio, a quéda de agua foi: 
em 1861-62 de 1 .122 millimetros e em 1851-52 de 560 millimetros, o primeiro numero 
quasi exactamente o dobro do segundo. Durante os outr·os seis mezes, de Junho a 
Novex~bro, o valor maximo foi :~ em ·1853 de 579 millimetros, em quanto em 1851 
o· minimo foi de 2,43 millimetros, o numero maior sendo 243 vezes o menor. 

A quantidade de chuva em Agosto de 1853 foi de .. . . : .. . .. . . .. . . :. 286 millimetros 
Emquanto que no mesmo mez em 1854 foi apenas de . . .... . . .. .... . 7 )) 
Etn Maio de 1853 attingiu a .. . ...... . . . . . . ... .. . ... ... . .. . . . . . ... . 408 )) 
Emquanto que em 1852 foi apenas de . . .. ... . .. . . ... . .. . .. . ... . .. . 29 )) 

Não se póde, nestas observações, notar uma periodicidade regular dos maximos e 
mínimos; ainda que a estação chuvosa, e a estação sê~ca estejam soffrivelmente defi-
nidas, durando a primeira de Dezembro até Mnio inclusive, e a segunda de Junho até 
Novembro inclusive. Não existe porém uma linha de demarcação fixa e determinada; 
em alguns annos as chuvas reduzem-se consideravelmente durante a estação chuvosa, 
e em óutros avultam na estação .sêcca. 

Durante os sete annos de experiencia pessoal nas faldas da ~erra do MaP, a cêrca de 
60 kilometros çla cidade do Rio de Janeiro, notei, grandes irregularidades; com quanto 
não saiba si estas irregularidades correspondem áquellas observadas no Rio de 
Janeiro. 

A evaporação nesta cidade é, segundo a ob.servaçãQ, consideravelmente maior que 
a quantidade de chuva . A relação da-evaporação. para a quantidade de chuva é prova-. . 
velmente ainda maior em todo o valle do S. Francisco . . Assim é com certeza ao longo 
da parte inferior do Alto S. Francisco .. 

Depois de escrever o que acima fica dito, o. Sr. João . Ernesto Rodocanachi!nos 
forneceu tabellas pluviometricas, .relativas a obser.vações.Jeitas no morro do Castello 
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de 186.8 á 1879 inclusivamente. Durante este perioelo a quantidade méd.ia ammal de 
chuva foi de 837,33 millimétros ;-· e tomando o periodo de 29 annos de 1851 a 1879, a 
quantidade média ammal subiu a 998,30 millimetros. 

QUANTIDADES DE CHUVA NOS DOZE ANNOS DE 1868 A 1879 

No anno de 1868 ..... ·" ... . · ........... . . .- . .... . 812,2 millimetros 
)) )) )) 1869 ................ · ............. . ' 404,1 )) . 

)) )) )) 1870 ..... ~ •............ ~ ... . ..... . 679,5 )) 

)) )) .. )) 1871 ..... .. ...................... . 755,5 )) 

)) ' )) )) 1872 .... ~ .. -. ~ . . ·'· .....•.......... 1.149, 7 )) . I 

)) 1873 ...•.. · .... · .... ; ..•.... . ...... )) )) 814 )) 
., 
I' 

)) )) )) 1874 : . ...... · .................... . 1.356 )) 

)) )) )) 1875 ........................... . ; 1.036 . )) 

)) )) )) 1876 .· ......... . .. · ............... . 1.144 )) 

)) )) . )) 1877 .............. . ......... . .. . . . 691,7 )) 

)) )) )) 1878 .................... ~ ....... '· .. 337,2 )) 

)) . )) )) 1879 ... . ..... . . . ......... : .....•.. - 868,08 )) 

Média annual para os 12 anncis .... . ......... . 83?,33 )) 

·Quantidade ·de ·chuva no Ceará, etc. 

: Nos an11exos ju11ta1nos u1na tabella registra11do observacõês das chuvas cahidas 
em Fortaleza, capital da Província do Ceará. Esta clda_de está situada· na costa do Mar 
na latitude 3° 42' 50" Sul e longitude _38° 28' 38" Oeste de Greenwich. 

A Província do Ceará estende-se ao Norte da grande volta do valle do S. Francisco, 
separada delle pela serra do Arar1pe . A dístancia do Rio S. Francisco á divisa desta 
província não excede de 35 leguas ou cêrca de 194 kilometros. 

Vastas extensões no interior do Ceará. têm em períodos irregulares soffrido de 
sêccas assoladoras, prolongadas ás vezes por alguns annos. Esta região está come~ 
çando agora a recobrar-se ~a visita.: terrivel de uma sêcca que ~ flagellou 'por mais de 
tres annos . 

Até onde me foi l)ossivel indagar não se tém feito observaçêíes plÚviometricas no 
interiordaprovincia; mas, segundo as inforp1ações geraes, parece provavel que as quan-
tidades de chuva no. interior são mais irregul?-res e sujeitas a osciHações mais fortt:ls, do 
que ao longo da costa. · · 

O fallecido Senador ·Thómaz Pompêo de Souza Brazil, . publicou em 1877 um 
livro com ' o titulo Mem·oriá sobt~:I. o çlitna e sêccas elo Ceará; no qmil apresenta 
varias tabellas interessantes, relativas ás chuvas cahidas em Fortaleza; e como são 
apropriadas a COEl·firmar as idéas que naturalmente OCCOrrem COm O estudo das duas 
outras s eries ele observações, ·aqui foram l}clduzidas. Foram transformadas de maneira 
a serem facilmente comparadas com as outras, s ?m que, com tudo, os dad0s apreseri- -
tados pelo Senador soffress.em alteração alguma. . . 

Estas tabellas-'àão a quantidq.de média .ele qhuva ç;ahicla nos differEmtes mezes em 
Fortaleza, <durante o período de 1849.a 1876 indusive, ou de 28 m:Ínos consec)!ltivos: 

• 

• 

.. 
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MÉDI-AS DAS QUANTIDADES DE CHUVA, RELATLYAS··A CADA MEz_ · 

Mez de Janeiro ......... · ........ . ...... ... ~ ... . .. . 69 millimetros , 
>> >> Fevereiro.· .. .... . ......... ~ .... · ...... .. . . : .. ·. 19'1' >> 

>> >> Março . ............. : .................. : .. 287 >> 
_ >> >> · Abril. :~ .... · ...................... _. .... ... :. 372 >> 

>> >> Maio ... , ... . ......... .. .... ::" '·"......... 274 . ,>t-

>> >> Junho........ ............... ....... ............ 138 .»,,' 
>> >> Julho ............. .. ..... , , .. .......... : . . . . . 45 >?~ 

>> p Agosto ..... · ... . .. ..... ' ...... , ~ ......... , ~ .. . 
>> >> Setembro ... ·· · ···: · ···· :~ ·.····· ......... _: . 
>> >> Outubro ............. ...... . . ............ .. . . ~ . 
>> ·» Novembro . .......... . : .... .. ..... ...... . . 
>> » Dezembro . . . .. · .......... .. .............. . . 

14· 
H · 

-~ 
1:3 . -
3(3, 

>~ . 

>?-
)) 

)) 

)) 

Total. .......... .... ....... : . . . . . . . .. . .. . 1. 469 millirí+etros 
média ·1fnnual para os vit:J.te e oito anno:S. 

-,- .. 

"·' 

Esta tabella, por sl sé, daria sómente ~lm?- idéa imperfeila das condições 'meteo-
rologicas, mesmo para Fortaleza ; e ainda mais insufficiente relativamente ao interior, 
onde póde acontecer que pequenas chtivas, que, não obstante influírem no p~uviometro, 
são evaporadas logo depois de attingir o sólo,.-e por isto não produzem l;leP@ficio. 

. ~ -

c 

,_ 'i '! 

QUANTIDADE DE CHUVAS CAHIDAS ANNUALMENTE 

--No anno de 1849 ...... ... ............... .'. : : ·- ··1.907 . ·m.iuimetrôs . 
)) . )) )) 1:850........... . ....... ...... .... 1.02~ )) 
)) )) 

)) )) 

)) )) ' 

)) . )) 

)) )) 

)) )) 

)) i> 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) ))l 

)) )) 

)) ' )). 

))' ))• 

)) )) 

)> )) 

)) )) 

)) )) 

.. 
)) 18.)1 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .... . . . . . . . 1 :414 
)) f"852 . . . -·_ -. _:_ '"1 5:1 k. 

• • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • "'lt 

>> 18:>3 ...... . ........ . .. .. . ~ .':. : . .. =; ~ 1. oo5 
)) 1'854 .......... : .... " . .. ....... : .': : 1 .'56-8 
>> f 855 ..................... · ... .. ; .' . ~ 1c.076 
)) 1'8:56 : .............. ' .......... · ... : .. - f. '760 
)) 1857 ....... ~ ........ : ............ 1.'146 ' 
)) 1858 .. .. ......... ; ... ... ? . ... :.. . .. f .-305: 
)) 1859 ............. : ......... ·. ~ : .. . 1~.337 
)) 1>860 ........................ ~: ... . 1-.753 
)) 1861. ........................ ; . .. 1.426 
)) 18'62 .. : . ...... ; , : .. : . .. ..... ... .. ... 1.466 
)) 1863 ......• : .·.-.· .. : . ..... : . . . . . . . . 1. 430 
)) 1864 .... ~- ......... .... ... ; .... .... . 
)) 1'865 ............ . .....• ····· •. '"'. 

1 ;·0!917'. 
1:2331 

)> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

))' 

·-
)) 

)) 

·)) 

))• 

·» 
. ))' 

)) 11866' .... : .. :.: : : •. : .. ... . ... : ...... . . 2'.4'53 •· ))· 
)) 1:867 ...•... •. •.. . .. . . : .. : .' . ..... . - 853 !) ; . ' » 
)) 1868 ••......•...•........ -. :· .... . .. . 1.3!!)(;).' ": .. )) 
)) 1869 ... ........... ·.- . ( ~ .. :.: ....... . 1:534 )) 
)) 1870 ..... .............. : . .....••.••. 1.614 )) 

I. 
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-Nor ;anrr0, J:]:~ 1.87t. ;· · - ·~ . :_ ... :._q . : ;_ . -. :~ ....... -~ _,_:t c4~ .": _: millime'tras 
~ ·->Ji .·'. >) :.i'> L:1872 ... ~ .... ~ .. . ..... : .... .: •..... ," ' 2.~90r~ ·:~- - )} ~~ 

'' )) )) )) ~: 1873 > .. ··• . ····: ~ ...•. •• ....•... . ,. . .2 . 042 - )), 
)) )) )) 1874 .. :.• .. ; .. -. .. . . . . .. ...... :.~· ·· - _-__ 85·5; .. ·p_ 

·. . 
>) '' ')) )) :_ 18.!2'5,. ,' _ ;, ; _ .; ~, ;:: •.••. ~ I.; . • ; ••••• • •• c::. }-,(3t.4";::<· ~ · ' ·.~) _ .. - '"' -

>) · · · )) ·>r · 1.S:P6 ;;;. ~ _ - ,;-. ~; , ;· .. .. :.r, :., .. <··. ; ' · . t.63"l · ,_. · '" -,) · >r-,.·· 
' I . 

DaNdo uoma médria ~ m.nnttiak de~ .. ~ . .... . _ .. (, . : :· :-;,., . . · · 1'. 489 . :: é. _ )) · 

Ind-ependentemente dos períodos anormaes de sêcca, manifestar~se. u.nrá:pgi3f0"elid -
d~~e · ?1111üal;.estabe~écendo cLar.ament:e:a dis.hineçã<J entrê aces.taçãi0: ~hmvós\i e· a :M~ação 

· s.ê;cca/ ~ Assim a quwq tidfatíl<e :rp.édiq de . chu.v<\c :p@r: atiD·no, repar.l\íd'a 'pe'lós: -séfs ·n'iézes; 
qe Janeiro a Jumho inclusiv-e,. dá . . .. . .- .... ~ .... .. ... .... . :. ~ - 1 '3:46: .. - milli:rhe·trõsé 
e para os· outrê.ls. seis , mezes sómente. .. ..... ..... . . ... . . . 1r4l:3 • >> 

· ·~ .'- _; _A :a~t~lra ma~im~ de c~mva _:1os prim~~Ôs s(~s.( 2-;_~~&-~; . ·>> •• Cem :~,g66) , _ mezes foi de ............... . .. .... . .. ~ . ..... \ __ .• . 
: . Aártura 'minimà: nê.ls·otltrqsseisnfezes ... '. ...... 0 >> ·(em 1874J 
A-s maiores quarítl.dades· anm-raes d'é cfíti.Ya ·foram 
~- • • . • ~...- .. .,... • ·} .- r 

em-1866' de ... .. ................ ·; .. ·~ 
)) 1872 )) ' ........ ' . ... '· ........ . 
)) f873' )) 

- )) 1849 )) 
i .... ................. . •' ' .. . 

~ 2.4'5-3 : 

Z.29tl · 
2.ô42~~ .. 
f.907 -

. )) 

-~ ..... .,. . ~... ..: : . - .- - ,- ~- . 
menoresem1:867 - ;Y ·~ ; .. -': ..... : :- ............ ~~- 853" :,;·- ·- >) ·•- -- ·:--· ' <• •)): 't874- ~,; :-:-: ',":"' .. ',.,.·;:: .. " o o~,-",, : ;· .::: r 8~5 · 

.,.....,. .-~-- ,-. ~ ... .-. · 
- ' )) 1'85-3' )): · . ~ -. . ; :- . ~ . ~ :: . •. ' ....... .. : ;~ ,.;_ ·1.'0.05 .. ''·- ~y ~' ' 

.... - ,.:. - ... ~ .-
~ .))" -

=>:>:' 185E:} >) : •• ~.:.;( .. · . ~:; •• :- : ; : .. -.-~ ~ . ', •• 1:022·· ~~- ----~-~> '>r .::, : _ . 
-~ ·~- t t.... -. J ~· - ~ • -

· • • c A altura: lilhiaX'i:ma:® , 2 .. 453 :níillimetli'os ~emc1866):foi.d~ 2:87 v_ezes (ll) a:lti!I.:ca·.mil4iímítá~ 

··eye 853 miliimetros ~ em 1867 ). A _quantidade de chuva. éahidÍX. ·.em "187·4; (. 855 :l!íil:nl<t-' 
•. lll.il(e.tF©S) poüco diffete· d'a qtl&.nti!dade ·míntm.a· em 1'86T.(8~3:mirHli:me.tr.os: )> : ~-::.:~~ 

c · As, m~iores: .qu.9tid!a(les.- de ·elan;va éwl:iidas dl!l•rante o, se:rur€stre: cl1it!l!:V0I3Q:r ~ forlll:!llc :· 

c 

. · .. ';t.· 

. --- - - ·, - - ' 

Em 18f36 de.: ... :; ........ ; .. . ···"··:·" ...... .. ~. r ·2;3.35 mil~im.tetros, 
. )) 18'72 )) . .. ' ..... . ..•. ·' . • . • ... ' . .. •, 1 . 929 )l: 

)) 1873 )). 
)) 1849 )). 

- . . . ' •. • • ~ ~ •. • • • • • •.• • ........ ... .... .. •:?• }' 
~...... ..... 

•• ..- •r "' .+ •' ;, •· ., ' " • •· •. •• .... .., •. •-• • ., .~ · ~·· • 

_1 .. 9Q2.- .' _( ,_y~ 
:lJ 0 7,60;." r ' · . • , )), 

'· 

e as· menores durante QS seis mezes da estação sê·cca: 

Em1-874 ct:é-:: ..•. ... '.·:: ...... :. ~ .. :;: 
)) 1i8'5"Q ))' .... ; . .• ' .• · ••• • : •... .. -· .•.•.••. 
)) 1853 
)) 1876 
))' :1867' 
)) {857' 

.. 
)) ..... •. ·; . -... ~- ,'-..... ... , ..... -~.-

. , - ~ : . .-...; r 
))' ..... • .. '; . ~ ... ·. :-; . ·~ .... :-; .. ·. : ;--; . 

)} ',..-. • , '- .: e •' ' • • • .. ·i .-; e .. • 11> • ; ·:~ • • • ;- ; ; A- • 

)) ·• - ~ ~ . .-. ~ ~ -· ·.• ~ . - .- ~ -~· . <? ••• <::~ ... .- t' 
.. -·.-

. ,..... ~ -

@ ._ , 
)) 

29 ::· 
)) 

35:· ))' 

: ~-3'6' ·>Y 

42· ., 
46' )) 

- .Na pratiea.]r®'.de-se· eonstd'erar EftN.~~ trãti). líroa:ve. clil.u:va d.qira:n-te..::: S:(~fs:~:rn.ezes• d'estes 
aiil'rG>s· •. ,· .--· ._ , , ~· - - ~ .. c. . ·. · .:--; .. ,· ::· ··c · · 
. ~- - . A q-lliot;l)U ti:d-~de \ H1:a xk,rna de• chu v:a! d~tli'ante JDS: ' (ô 'Til ezes· 9-a. est<:tçãa>sêc~a· ea:hi'lii! : eiil1 

1871 a 485 millimetros, o que equivale á terça parte da quéda total daquelle a.Jiir.i<'r·· 

• 

' ) 
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A quantidade annual excedeu a média (.1.489 millimetros) . durante :os :a:nnos de 
1849, 1852, 1854, 1856, 185'7, 1860, 1866, -1$69,.1870, 1872, 1873, 1875 e 1876, isto é, .em 
13 annos, e não a attingiu nos annos de 1850, 1851, 1853, 1855, 1858, 1859, 1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1871 e 1874, isto é, em 15 an.nos. 

A inspecção das tabellas pluviometdcas, ou das curvas JtraçE(das, com os mesmos 
dados, mostra sómente irregularidade, .sem o menor indicio de periodicidade. Mas as 
observações feitas sómente em um peHodo de 28 mmos,. consideradas isoladamente, 
podem sem 'duvida ser improprias para auxiliar o estudo de suppostos longos 
períodos de annos. 

A quantidade annual média de chuva em Sabará na Província de ,Minas; .e . 'ás .· 
cabeceiras do S. Francisco é> segundo as observações registradas, 'de 1.637 millimetros . 
- Na cidade do Rio cte Janeiro foi de .... ...... : . . . . .. . . . . . . . 1.112 » · 

)) >l da Fortaleza )) )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.489 )) 

• Em ,cada uma das lo0alidade~; .onde se fizeram ohs<:;rvações, .manifesta-se uma 
evidente distincção no correr do anno, entre a estação ch-uvosa e a estação sêcca, cada 
uma das quaes dura approximadamente os m'esmos mezes do anno. _ 

Fortaleza e Rio de Janeiro são ambas cidad·es maritimas ; estando a primeira na 
latitude de 3° 42' 50" Sul e a segunda na de 22° 54' 12". , . 

. As observações mostram que a altura média annual de chuva em Fortaleza é 
·1,34 por cento maior que a média correspondente no Rio ct_e Janeiro. Comparando•entre · 
si os resultados observar-se-ha que as épocas de alturas 111aximas e minirpas ann~mes 
não se correspondem. Apenas em nove annos, de um periodo de 25 annos, de 1851 a 
1875, ellas correspondem-se approximadamenlé-a saber: em 1851, 1855, f857, 1863, 
1864, 1867, 1868, 1871 e 1872. Nos ,16 annos restantes não ha correspondencia alguma, 
e em certos mmos, como por exemplo em 1866, o contraste é notavel. Este foi o anno · 
ma1s chuvoso em Fortaleza, emquanto. que no Rio· de Janeiro a quantidq.de de chttvq: 
esteve muito abaixo da média. . · · 

Houve sómente um anno, 1872, no qual apparece uma coincidenda singülar, C01~-' -· 
·respondendo neste armo em· ambas as cidades 0 maximo .de chuv.a; mas·, n0. a~m() 
seguinte 1873, a altura pluviometrica em Fortaleza está-muito acima da média, em-
q~wnto que no .Rio ele Janeiro .se· acha muito abaixo clella; o inverso dá-se no anno 
de 1874. · 

De sorte qNe não existe periodicidade regular em qualquer das cidades em relação 
ás qLtanticlacles de chuva maximas e minimas, ·e quasi que nenhum indicio de corre· 
lação nos annos de·maximas e minimas chuvas. As curvas pluviometricas são deto_clo 
clissemelhantes . 

. Si,· por conseguinte, se intentasse fazer calculas ou enunciar theorias ou hypo-
theses de causas, baseacl~s nas observaçÕe~ pluviometrica:s de uma das cidades, ellas 
não serviriam ás observaçõ_es da outra cidade. 

Seria necessar1o longas series ~e observações, feitas em grande nümero ele la-
gares, para obter dados sobre os quaes se podessem fundar theorias geraes, mas ãs 
tabellas aqui consideradas são ainda assim valiosas, pois que permittem formar 
uma idéa manifesta da exten~o e do~ periodos das chuvas nas respectivas regiões. 

Verdade é que estas tabellas mete®rologicas são de todo -insufficientes para a pre-
visão ele sêccas destruidoras como aquella que terminou ha pouco, e que desolptl 
granclé parte elo Ceará, e parte cle Pernambuco,·Piauhy, Rio Grande elo Norte e Pa- . 
rah.yba. · 
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A mínima altura de chuva em Fortaleza, isto é, em 1'867, foi de 853 millimetros, e 
quasi igual á de 1874; mas em 1875 e 1876 a quantidade de chüva quasi duplicou. 

• O mínimo de 853 millimetro·s-2,80 pés, ou 33 1/2 pollegadas, é·muito suffi.ciente para a 
lavoura, na zona temperada; mas depen?e isto, mesmo ahi, de como e quando as 

·:chuvas cahem; e 1108 tropi.cos são estas circumstancias da maxima importancia. Com-
tudo pelas informações cru e se podem colher a respeito do interior do Ceará poucas chu-
vas cahiram durante os annos de 1877, 1878 e 1879 como indicam as observações feitas 
:na capital,- cujos resultados são dados n0 folheto, publicado ultimamente pelo enge-
nheiro Mórsing, contendo uma synopsé historica muito interessante relativamente-á 
ferro-via de Baturité. As quantidades de chuva na Fortaleza, durante estes tres ami6ls 

"de horrorosa sêcca; são apreseNt'adás do modo seguinte : -

Ern. 1877..................................... 355 millimetros 
)) . 1878.... . ................................ 517- )) 

)) 1879 ............................ ~ ... . . . . . . 621 )) 

Tendo em vista estes numeros, é natural que s~ diga não ter cahido chuva bas1ante 
para béneficiar toda aquella região ressequida por espaço de quasi todos_ os .tres annos. 
A nresma publicação refere que as quantidades de chuvas na mesma cidade foram 
neste anno: 

Em Janeiro .............. :" ... ;o!: ••••••• • ...... . 14,8 millimetros 
>) Fevereiro .... .. .......... . .... ; .......... . 27,8 · )) 

>) Março ...... · ...•...................... · ... . 193;5 )) 

,. 
Total. ............•.... · ....... . 236,1 ' )) . 

e que no mez de Abril as chuvas .foram mais intensas. 
E' certa_mente muito notavel, que, durante um pe.riodo de 31 annos, nesta extensa 

região houvesse durante 28 annos uma quantidade média de chuva de 1.489 millimetros 
.(58 1/2 pollegadas inglezas), e occorresse em seguida e repentinamente uma reducção, 
durante tres annos· successivos, a uma média de 497 milllmetros .(19 1/2 pollegadas in-
glezas). Fica .isto dito aqui na presun:~pção de que as quantidades de chuvas _no interior 
da província não diffiram sensivelmente das da Fortaleza. 

A importancia deste assumpto é tão elevada que não parece necessarl.a justifica-
ção para dedicar algLlm tempo ao seu estudo. E' ·questão momentosa sob o ponto de . 
vista scientifico; mas muito mais sob o ponto de vista e'conom!co e humanitario, 
alcançar pleno conhecimento da apparição periodica das sêccas, e tomar medidas; não 
para modificar a causa ou cmisas meLeorologicas, mas para preparar meios que pre-
servem a população contra os desastrosos e:ffeitos de senielhantes calamidades. 

Agricultura, irrigacao,. · mineraes, etc. 

No valle do Alto S. Francisco a lavot~ra é feita, como o era -ha cincoenta, ou 'talvez 
ha cem annos, e pela mesma qualidade de gente. 

Por causa dos caractéres physicos peculiares do clima e do rio, do isolamento 
relativo do resto do Imperio -e di fálta de uma ligação commercial conveniente com o 
mundo exter1or, pouco iliduzimento havia para transformar-se à antiga rotina. 

• 

• 
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Por esta razão só mente aquelLa 'cultura, qtie pódeser fei,ta facilmente sen:i o auxilio 
dos instrmnentos agr.icolas, modernos e mell!lorados; está hoje bn1 uso. : 

A agri'cultu.ra, no s :?ntidó commum destê,tenno, não ~ -ainda conhe&da; a eRxada .. 
e o machado são a inda os unicos instrumentos. Arados, desiorroadores, ancinhos, 
fOU'CeS, carroças, _granjas, etc. que ordina.üàmerrte .:pertencem á jayonra em :<;mtros 

·pfrizes , não fórum ainda introduzidos ; ·i1erh podem ser usados com -v:ant'a!Sein sem umà 
mw:danç& radical nos •costumes· dcrs habitatlftes. , -· . . . · - , ___ ; · __ -

. 'Estes C{Os tumes, ha muito ~8mpo estabelecidós, são' en) lparte.devirdDS ap niq·do pnr 
·que este·va:tte:-a:briu-se á civilisação cDim os jesuitas~ J1'las tamhem, e prio·cipalménte;· 
.an c'Lima 'àlil.uwalo, q tie obrigou o povo ( que na·da cÕnhecia. da lavoura regüÍar ) ~a 
·depender· para seu sustento q.Liasi comptetamente do· cultivo, é m . escala . H.mi-tàd$; 
daquellas terras sómenfe, que a:nnualmente são inundadas pelas cheias, sobre as ' 
ilhas-, e as vizinhanças immediátas dó rio·, · · ' · · : 

Não resta a menor duvida 'dé ·<fite' e':3tâs éfrcümstanclas Pl'édói1'liDantes fixaram a 
natureza das occnpações e costüp:ies 'cornmüns dos. actuaes- habitantes: que descen-
<'iel1'l, 'f:,e:r'al'n1len.te dos antigos indrgen:as ·e dos africanos que se lhes seg~liram,. O nu].nero 
relattvame.hte pequeno de brancos ·nas ·povoações e no numero limitado d;e fazenda~, 
tendo, sem du~ida, contribuido para a adopção de cost:un:íes c.ivilizados, não-111od!ficQ1J, 
essencialmente o antigo systema de <êllltura. 

Uma parte muito ma~s cón~Ldei'avel dos pl~oductÇJS ~gricolas é cultivada 81~1. plan-
tações numerosas e muito peq~lenas, cada üma d.ae: qu~es .é em gerai tr_a~adp. por uma 
só familia. A's 'vezes ha differentes famílias ou partes 9e familias. em uma habitação; 
eín muitos logares ao longo de ambas as margens do rio existem pequenos arraiaes • constjtuidos por poucas casas, e ás vezes por um numero muito maior. Estes agrupa--
mentos de casas têm., todos seus nomes;. o que dá uma apparencia imponente aos 
mappas. Além di~to ha muitas povoações pequenas, e algumas: víllas e'Cidades; Çle 
,m.odo que as margens do alto S. Fran~isco estão occupadas . e cultivadas por uma 
população numerosa, quasi toda lidando com a lavoura. '-

. ~Aqui e. acolá uma famil'ia possue um çarro"de bõis muitó gros~eiro, quasi sempre 
denti·o ou perto dQs povoados; mas ordinariamente cada uri1a possue uma çanôa ou; 
duas, nas, qüa~s condüz o peqüeno e.xeesso de · proaucção:ão ·mais proxilno mêrcadb' 
local, servindo tamhem para visitar os vizinhos e viajar no. rio". Alguns têm além disto, 
em p~qúeno mimero, vaccas, cavlülos e n1uáres. · 

Esta~sc peq·Jilerias . roças, se,ndo .mui.to riumerosas, não tê~:h mt;itas vezes m~is de 
~00 a 300. metros de comprimento, e sã? muito estreitas, pois q ue occupatn a zona 
geralmente limitadá dás encostás, - inundadas am)ualmen'te. Sobre estes pequenos 
pedaços de terra cultivam os productqs comrriuns -:Fro..:.~alie, depois do escôameritó-
gradual das· cheias. A' medida qu~ o ni:V~{d;agua vai ~ssim abaixando, as famílias 
plantam mandioca, milho, feijão, batata doce, arroz, cebolas, melõ~s e melancias, abobo-
ras, etc. e em alg·uns logares canna de assucar, fumo, a mamo lia e,um pouco de algodão. 

Elias cultivam desde a linha da mais alta cheia at_~ ·· ao niveil dàs baixas aguas. 
Um viajante distincto notou qtie uma vegetação exuber!=mte medra até ao nivel d'agua. 
Assim acontece, com effeito; mas elle omittiu m~ncionar.que a vegetação unicamente 
se·. estende du niv.el das cJíteias ao da va_sànte . . 

Uma grande porção destas colheitas . é consumida pelas famílias_ qúe as produ- . 
zir.am, o. resto é yendido ou :trocad0 pe>r ou-tros .art-1gos,_ como sejam o c;ifé, .-éhá, 1ieGiJios, 
ferragens, êté. na povoação mais proxima. O çljnheiro 'CJ:Ué ahi .ai[)parece toma :g~la 

" maior parte-o caminho d~s cofres dos negoci l:mtes e mel·cado:r~s a~~ulánte~ CÍ-6 _!l'io • 
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As tripolações e passageiros nas Ganôa~ e. ·barcas que navegam O rio, taÚ.1bem com-
pram a'lguns dos p.roducto,s para refazer süas provisões. 

Qnàsi todas as numerosa ilhas são cültivadas, sendo pela maior parte sujeitas 
a ser trasbordadas annualmente; e encontram-se commummente nas ilhas caSE\S 
temporar'i:as ou palhoças, ·occupadas por outras tantas familias, caçla uma tr9.ba...: 
lhando em seu resp~ctivo pedaçQ de terra. quando as cheias annuaes invadem as 
propriedades nas ilhas,. os moraçlores retiram-se, tendo feito previamente a colheita; 
e·· prócuram terrenos mais el ?vados na terra firme, onde possuem outras casas, ou 
palhoças. As casas são em geral de um andar, construi das de páu a pique, com o 
chãb de terra soccàda. Não t êi:n chaminés, e a cobertura é de telha ou de palha. 
A mo · ilia é ~xcessivamente simples e pobre;· camas são muito raras, estando em 
uso por toda a parte redes, eu esteiras collocqdas. no chão. Como o clima ·é muito 
temperado, é commum dormir-se fóra de portas. O povo levanta-se cedo e começa 

. logo a trabalhar, descançando uma hora ou mai~ durante o calor do dia. 
. ( . ~ 

Homens, mulheres e crianças trabalham no cnltivo das suas pequenas roças, e as . 
mulheres e crianças tambem fazem guarda á crescente vegetacão, sentadas em 

\ ' ~ . 
tocai as ou abrigos tem porarios muito pequenos, que as preservam do . sol. S'ão 
obrigados a esta vigilancia para precaver-se coó.tra as depredações dospapagaios, 
garaúnas,_ capivaras, e outros animaes destructivos, e, dizem que mesmo os canoeiros 
e barqueiros que passam pelo rio precisam de ser vigiados, com quanto sejam escru-
pulosos e não se arrisquem a ser apanhadós, furtando melancias. 

Uma das occupações das mUlheres é fazer renda á mão, no que são muito habili-
dosas ;.podem ser vistas, occLlpadas neste trabalho, em quanto viajam e cuidam das suas 
crianças. Ha grande numero de crianças, que parecem desenvolver-se admira-
velmente sem attenção alguma, qLwsi sem edeJ.Cação nem roupa. Muitos vivem 
com seus filhos .e seus netos na mesma' casa; e ás vezes até cmn os bi~netos . . ' ' . 

Ao· longo de ·algumas partes do valle, o sólo junto ou proximo das margens do rio, 
contém quantidades consideraveis de partículas salinas. Ahi o_fabrico do sal occupa 
uma parte d& tempo e do trabalho da:::; familias; ellas cavam o material, lavam-Ó em 
couros de boi, ou caixas toscas, depois do que evaporám o liquido p2la ebulição, e 
obtêm o sal. 9 processo é muito grosseiro, e o sal é de má qualidade, inferior ao sal 
importado ; mas o seu fabrico constitue . úma das industrias, e ainda que no maior 
numero dos casos o sal seja produzido em pequena escalii, a totalidade perfaz uma 
quanÚdade consideravel, comtudo não sufficiente para o éonsumo geral do valle; 
de modo que muitos dos lavradores, grandes e pequenos, compram sal importado 
em quantidades maiores ou menores. 

O sal importado é desembarcado em Pir<mhas e traiido ás costas de animaes 
ao curso su'perior do rio, emb,arcado em barcas ou ajoujos no Atalho ou em Cabrobó 
com destino a pontos situados mais acima no valle. O movimento do sal é ordin_a-
riamente. rio acima" emquanto que o movimento das rapaduras, ou g.rosseiros tijo:.. 
los de . assucar, vindos principalmente dos tributarios, é ordinariamente rio abaixo. 
O sal é destínado para o gaélo bovino e outro, e ·para salgar carne e peixe. O sal 
tambem constituê parte da importação da Bahia, transportado por terra por meio 
de tropas, transpondo uma distancia de 500 kiloi11etros ao Joazeiro,: e ahi embarcado 
para .. ser vendido ao longo do ríb. o movimento do sal e das rapaduras forri1a uma 
parte consída1:avel do commerçio fi.Llvial, resultado dos trabalhos ag~icolas do pdvo 
qU:e vive no valle. 

9 
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As situações das grandes fazendas) relativamente naras,. que ficam á nxarge1:ri do 
rio, foram escolhidas como as mais favoraveis para a lavoura em grande escala com o 
trabalho escravo . Estas fazendas dispoem de uma grande extensão de terrenos apro-
veitaveis para a cultura ao longo do rio e em ilhas de commodo aece.sso; IÚ,aso nunaero· 
das grandes fazendas em uma grande extensão acima da cachoeira de Paulo Affonso. 
é muito reduzido. Generos alimentícios para consumo dos h~it<lJ1tes do vaUe são os 
actuaes productos destas fazendEis. A' questão feita aos fazendeiros porque não cul-
tivavam mais para 'exportar pará fóra do valle .• respondiam, que1 em coasequencia do 
elevado preço de transporte, nã0 lhes convinha enviar os seus productos }'>ara um 
mercado situado fóra do valle. 

Fabrica-se louça de barro em pequena escala em alguns pontos do· valle; e 'existe 
em abundanqia excellente barro, que está á vista em muitos 'rogares nas\ margens 
do· rio; as terraq argilosas são de clifferentes oôres, vermelhas) brancas, ,amarellas, 
etc. e de differentes qualidades, algumas excellentes; mas, como no caso dos outroEl, 
procluctos, as vendas dos objectos de ceramica limiLam-se oo valle . 

O cortume é ainda uma elas industrl<ls; mas está introduzido em escalà muito limi-
tada pela razão já indicada . Com transporte mais barato este negocio pode tomar 
incremento . 

A manufactura de chapéos feitos de um couro preparado, especial, foi iniciada em 
Cai'inhanha; mas em geral os chap.éos, os gibões, etc. de couro usados pelo· povo se 
fazem em toda a ext8nsão do rio. A.fabricação de sopatos é tambem uri.1a das in-
dustrias; mas uma grande parte do calçado usado diariamente é feita pelo . proprio 
povo, consistindo simplesmente em sandalias ou alpargatas, cortadas sobre o couro 
curtido. Em toda parte, porém, predomina o uso de andar descalço. . , 

Ern cada villa ou povoação ha armazens, onde sé vendem fazendas, ferragens, é 
outras mercadorias; são em geral muito pequenas. Na maior parte das villas ha 
feiras semanaes. São frequentadas pelo povo que acóde de varios pontos do rio 
em canôos e barcas, carregadas mórmente de generos a lünentiGios ; àlguns vêm de 
·suas roÇas a cavallo; ·carros para transporte de pai"~sageiros são desconhecidos, 
mesmo nos n:i.aiores povoados do rio . 

, Em toda parte às ruas, em regra geral, não são calçadas; são arenosas como os 
terrenos, que ci.rcumdam as villas e cidades e outras povoações. Em cada uma vivem 
algumas pessoas 'instruídas) em numero 'limitado empregados do governo geral oti 
provincial, negociantes, e ~s vezes algum medico j mas a grande maioria dos habitpntes. 
é muito pobre; :suas necessidades são muito restrictas e facilmente suppridas, não co-
nhecendo· ainda os costumes luxuosos, nem tendo os n'léios de os fruir. Encontrámos 
senhoras respeitaveis e decentemente trajadas, já idosas, que núnca tfnham visto os 
seus rostos n'um espelho. -

Pelas razões expendidas, a não ser que se introduza um noyo systema, parece 
. muito pouco pmvavel que se desenvolvo repentinamente uma grande procura de ar-
tigos importados; ou que haja a_ugmento immediato de um grande commercio prove-
niente do carregamento ele navios com productos, que possam supportar o _pr:eço d.o 
transporte, para mercados longínquos e exteriores . 

O tempo é o elemento necessario para revolucionar os costumes inveterados da 
totalidade do .povo . Presentemente a mór parte elo tra.Balho dos habitantes parecê 
dedicar-se ao sustento do povo que hoje vive no valle; e o accrescimo ·de um numero 
qualquer de lavradores da mesma classe, trabalhando e vivendo de um ' modo seme-
lhante, pouco augmentaria a importação e exportação. 



r Ha tnn meio pe.Jro ·qua~ ser1a p0ssivel ~mgmentar a pradÜ,cção merc!l.JÜil dl1 regiãO' 
nbeirinba; ~.te wrei.o é a l'1ppücação ela in-ig~E!Çãó a,rtifi~iaJ, em aquenes tracto_t! de tewa 

. que tenham bom solo, e onde a humidade natural é hoje insuffi'ctent'e vara garantir 
quaicrt:lle<r eruiaio: d.e. cultura. · 

A irri~ação tem sido -proposta i:m sug:gerida varias vezes por 'ctifferentes es-
criptmres; ainda .qu,e. mmcatenha s.ido experiméritada no val1e do S. Francisco. O p·~o
bLenw de cc irrigar n "Pó de parecer, á primeira vistà~ muito shnp1es.; mas, quando con-
s.iderado na pratica, ver-se-ha qpe é complexo, neste valle ... 

Ao. passo que de facto eiistem muitas terras con1 bom só lo em alg~mas parte§ 
do valle,, que, irrigadas, produziriam ahundantes .. colh.éitas, tambem é verdad~ que 
ttma grande exteQsão do sólo. é arenosa e pedregosa de mais wa~a rn.erecer a irri:-
~~- -

Todo o terreno, que necessita de ser regàd·o, está situado acima do riivel elas cheias. 
Em alguns 1ogares este terreno está quasi ao nivel, em outros vai alterando gradual-: 
mente para o interio:r, emquanto -q;ue ergue-se -rapidamente em alguns pontos em fór:.. 
ma de collinas, margeando. o rio. Póde-se considerar que toda a parte do valle, que .é 
bastante baixa ptara ·ser -annualmente ii1undada, -não precisa· de ·irrigação artificial, 
.ainda que ás vezes se torne muito sêcca; porquanto procedendo com criterio a colheita 
póde fàzer-se antes que a sêcca a prejúcÚque seriamente. Ao longo da metade inferior 
.do vàlle do Alto S. Francisco, uma ·grande parte das terras cultivaveis está occupada 
.e. cultivada,. como. o. tem sído .· deste tempo remoto. Na · metade si.tperior, ha trac.tos · 
mais 'ertimsos de terrenos baixos aproveitav.eis, que não estão ainda entl'egues á cul- : 

, I • • 

tura.; sJguns . cleUes sobrelevam-se tão polfco acima do ~1ivel de baixa~ aguas1 que D:ãQ . 
,convem a;p.rovertà~-os. ;. h a incerteza em assegurar a colheita em taes. terrenos, porque 
sãO. <DS. primeiros a ser trasbordados,, e os i:tltimos a ser abati.donadôs. ·pelas aguas, ·e 
promptos a ser plantados. · · · · 

Fazendas ou herdades, como sãoeon1mtins na Europa e. nos Estados-Unidos, não· 
existem em parte alguma do valle, como já se disse; ha apenas plaritaÇÕes ou roÇas, 
das quaes poucas são grandes, e numerosas as de pequena extensão. Não é processo 
prat.ico transformar estas p.lantacões,. que na sua totalidade · dependem dàs iríunda.:.. · 
ções anmwes, em fazendas norl~1àes. . 

- E' necessario com;;iderar ,qüe uma grande população depende para a sua exis-
tencia das colheitas que estas terras .prod,Lizem, e já as occupa e cultiva. De modo · 
que qualquer accesso considéravel e repentino ele immigrantes seria expontaneo 
por causa da clifficuldade de dispôr ele suJficiente terra aravel da qual a população 
adventícia poderia tirar os proventospar:t~ a s.cr,à exi$t_enci~,durante Q periodo neces.sa-
rio para estabelecer a irrígação artificial nos terrenos sêccos. , 

Antes de introduzir tal irrigação em qualquer ponto do valle, seria necessario 
fazer estudos regulares sobre a região que- propõ~-se regar, quer seja em grande, 

• '· ·l ' • 

quer em pequena escala. 
A agua aeve ser levantada do rio por meio dB bombas, ou conduzida por meio 

de canaes. Ao longo deste rio taes canae~, constrüidos de n1çmeLra .a· estar livres de 
qaalquer prejuízo, motivado pelas enchentes, seriam muito custos0s, por. causa do 
grande crescimento ~tas aguas, qLle frequentemente elevan1-s.e a 10 rnetros, . e as vezes. 
a 13 ·metros aciní.a do nivél ordin'ario. Semelhante~ canaes-deveriam apenas ser lem-
b-rados em combinação com uma irrigação em grande escala, e qualquer decisão a 

• 
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res;peitó da importante qüestão da . COl1Vénieüciâ da' SLia adopÇão, não deveria Ser t0-; 

mada, sem estudos cuidados<Js, tendo· em vista este objecto especial, e dirigidos 
por homens intelligentes e experientes. - · · . ' . -- · - · - · _ 

Para em prezas particulares o plano de regar por meio de canaes, que tomem _ a 
agua directamente do rio, sem o emprego de bombas, seria de todo muito dispen~ 
diosà, O uni co plano realiza vel de ordinario seria o de elevar a agua por i.neio de bom-
pas para peqáenos canaes ou va1letas de irrigação. 

Em quàlquer caso deve-se fazer de ante-mão estudos, dos quaes se verificaria que 
área de boas terras · póde ser beneficiada, ou quanto importàin em um dado ponto, 
ou proximo delle, as bombas d'agua, e a sLia iristallação .i unto do rio, os canaes, e os 
pequenos canaes ou valletas de irrigação ; a quanto _sobe a sua conservação annual; 
e ·errifim qual a colheita com que se possa contar, o preço do seu transporte a um mer-
cado, e o valor em dinheiro das vendas provaveis. A não ser que um lucro vantÇJ.-
joso possa ser assegurado, seria" difficil Qbter-se o capital necessario para a exê'cução 
.de obras em grande escala. · 

Em pequena esqala, ta) como particularés, possuindo lirnitadas propriedades, po-
dem levar a effeito, o emprego de n1oinhos de vento seria o meio mais ecoriomico' ; sendo 
as ))ombas ·dispostas de maneira a elevar a agua na vasanto do rio, o que tem logar 
durante a estação sêcca, e quando a irrigação é mais necessaria-; _!}inda que seja preciso· 
iev;:mta~; maior ou menor quantidade-de agua em todos os períodos. _ · _ 

Póde-se considerar como certo que no alto S. Francisco nenhuú1 systern_a de ir-
rigação, em qüalquer escala, grande ou pequena, será emprehÉmdido emquimto o rio 
permanecer no seu a ctual esta( ' o natpral, sem melhoramentos. O povÇ> que vive neste · 
valle, conformou seus methodos de tl~abalho, e sua maneira de 'viver, ás círcum~tancias 
que apresentam o rio, o clima e o Sólo, seguindo em tudo as pégadas dos :(Seus prbge-
Hitores ;. de sorte que sem a introducção de novos e importantes elementos;·\r;1ão se ma-

- . \ - -nifes_ta:rá mudança alguma, a não ser uma mudança lenta e gradual, que involv'e a 
vinda de uma -outra geração. ' 

Sómente·com a supposÍção de um rio melhorado, ·que se torne uma via de cómmu-
.nicação de pri,meira Ordem, barctêe 0 preço de transporte I 8 anime Ulll àugmento de 
cultura; merece ser cçmsirlerada a irrigação artificial do vali e do S. Fràncisco como üm 
elemento de-alguma importancia para a agriculturà; porém com um 'rio melhorado, que 
abra este valle a mercados exteriores, muito se póde alcançar sómente pelo emprego 
_de methodos de lavoura aperfeiçoados; e pela éscolha de certos generos de cultura, que 
possam ser exportados com proveito. A irrigação ·poderá sobrevir em devido 
tempo. 

Recursos mineraes; etc. 

A riqueza mineral do valle dó S. Francisco permanece ·hoje no estado em que a 
natureza a creou. Com quanto residisse uma grande popúlação ao lOJago .âo rio por es. 
paço de mais de am seculo, as circumstanciasjá apontadas não a inçitaram ao apro-
veitamento desenvo~vido dos recurs0s mineraes. 

Com a excepção do fabrico dá eal em escala-limitada, e do sa,l proveniente da la-
vagem das terras salinas, não tem havido tentativa alguma para utilizar a riqueza que 
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existe abaixo do sólo. Comtudo sa.be-se quê existem valiosas jazidas de excellente mi-
n.er,io !le ferro; é possivel tambem que haja outros mineraes de valor, occultos nos 
1'<ilcessos .das numerosas serranias inexploradas destá extensa região, que ainda tão 

· pouco é conhecida. 
·. .. O professor O. A. Derby, um geologo experimentado, que tem estudado .durante 
alguns annós a geeiogia do interior .do Brazii, acómpanhou -. a con:unissão hydraulfca 
.da foz do· rio até ·a cachoeirà ele Pirapôra; . aproveitou todas as opportuniclades para 
examil;ar as immecliações do yalle sendo ajudado em seus trabalhos pela commissão, 
sem 1JOr isto demorar a sua marcha progressiVa rio aCima. Seu relatorio póde ser 
propriamente . considerado como uma parte do trabalho da commissão; l'nostra elle 
quf? os recurso~ visiveis, alheios á làvoura, do va}le principal, explorado pela com-
miss.ão, e do valle do Rio das Velhas, atravessado pelo professor O. A. Derby, desde 
a sua barra em caminho por Diamantina para Barbacena, são muito importantes. 

Com tudo os dados colligidos do exame feito em 1879-'1880 juntos ás informáçõês 
p~ove1iientes de explorações anteriores, a1ienas referem-se a uma estreita:zona·, prin-
cüpalmel').te á região avistada das immediações do rio. Algumas explorações para o 
~n_terior têm sido feitas, dando em resultado o conhecimento· parcial dos caractéres 
geol~gicos dos chàpa_dões e montanhas, mas permanece ainda unHl vasta região inexplo-
racla, qt!e pôde conter jazidas de lJ!inerio de grande valor. Não é impossiveJ qLte seja 
descoberto algum deposito de carvão que sirva para combustivel, e que ajuntando-se 
q.o_s outros recursos naturaes, muito encareceria·o valor commercial ·do valle. Seria 
neste c~so apenas uma questão de tempo o desenvolvimento e utilização · daJiqueza 
rp~neral; então o vaile do S. Francisco tornar-se-hia a séde de extensas industrias, 
que presentemente não podem ser emprehendidas com proveito. 

Os minerios de ferro do alto S. Francisco são de superior qualidade, e existem, 
segundo se sabe, em vários lagares . em ql:tantidades consideraveis; não ha, porém, 
bastante madeira, . apropriada a converter-se em carvão, nas immediatas · vizi-
nhanças do rio, nem se encontrou ainda carvão de pedra. Sem i:nelhorar o rio, estas 
grandes j azidàs de minerio de ferro, e de outras analo6as, que ·p.ossam existir nas nume-
r.osas montanhàs, têm de permanecer no estado priri1itivo e smi1 üso; porque 
mesniGJ que se abrissem hoje aó trafego linhas ferreas ao litoral, a distancia do 
transporte sobre . ferro-via, ou mais de 500 'kilometros, seria uma barreira contra . a 
acquisição elo capital necessario para explorar tfl,es minas, assim como para esta-
belecer fabricas de ferro, a não ser que seja em escala relativai11ente pequena, para o 
supprimento do valle e do _interior. · Actualmente o consumo de ferro, comparado com 
a p0pulação, é muito insignificante; e não pôde tomar incremento sem uma mudança 
radical no trafico geral do valle, o que por certo não terá logar sem que o rio seja 
melhorado. 

Industrías communs 

Não ha pr~senteinente, com exclusão do fabrico de assucar, consideraveis indus-. . 
trias manufactureiras no vaUe do S. Fran;cisco; nem ha actualmente campo que 

. convide 1;1. investir capitaes em novas indnstrias, · pelas ·razões já · expendidas, e que 
qevem p-arecer .concludentes áé[ueUes ·que . têm es tudad0 j ud i·ciosar'nente: as condições ·d·o 

. paiz e o caracter das occupa:ções.e costumes dos seus · habitantes. · 

<J .• 
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Por outro lado, dispondo de uma navegação ape~feiçoada, cujas vantagens com-:-
merciaes se. propaguem por todo o eompriniento do extenso valle, e que estabeleça. 
correntes de trafico. e de movimento de viajantes, · que hoje não existem, haverá: 
desaccôrdo com o que a experiencia mostra em outr"as regiões, si os seus effeitos não 
forem: modificar os habitas, . e augmentar as necessi'dades commerciaes do povo; 
este até hoje tem estado isolado, e effectivamente alheio ao adiàntãrnento geral qlle se; 
estabe1eceu ou vat-se estabelecendo em outras partes do Brazil. ' Ha regiões nos 
Estados-Unidos que ha dez -annos eram consideradas demasiadamente est~reis e faltás 
de recÜrSOS para prometter algum trafico local; hoje, porém, já apresentam Un1 
desenvolvimento de commercio e movimento local, resultante do transporte de minerio 
de fereo, minerio argentífero, pedra calcarea, cal, madeira, carvão; mantimentos} 
mercadorias e passageiros, em. tudo· igual ao grande co'mmércio geral. Excellentes -

. marroores, grés e granitos proprios para edificação, e superior pedra calcareà. para 
fábrica de cal achmT(-se em differentes pontos d0 valle. 

· A instrucção·vi:d-se desenvolvendo e espalhando, - ainda que com um progresso 
vagarqso, nas ·povoações ·mais importantes á fnargem do -rio; e sem duvida; no 
decurso de muitos annos, seus beneftcos effeitos hão de-derramar-se e tornar:-se ap-.. 
parentes; o movimento é com tudo lento, e a grande maioria do povo não póde 
delle participar directamente; mas, quando esta região se abrir para o exterior e fran-
quear a passagem de navios a vapor, fazendo frequentes visitas, e talvez em tempo 
niais ou menos proximo, visitas cliarias aos numerosos ·portos, um grande impulso 
será dado á instrucção pofmlar, o que approximará o dia em que a população desta -
r.egião poderá em geral medir-se com as outras populações mais adiantadas do Brazil. 
Não se póde prometter; nem esperar milagres; o tempo é um eleinenlo principal . em 
todas estas mudanças. 

Consideracõe·s<sobre a populacão, e sobre as condicões do ·valle d6 
_S .. Francisco, tendo -p-or ~m avaliar _ approxim·adaníente o 
trafego provavel, depois de ser o rio melhorado, e· a estrada 
de ferro dé Paulo Affonso aberta ao transito puhlico. 

Têm sido- publicadas differentes avaliações da população deste valle, que póde-' 
ser considerado tributarí'o d'o commercio fluvial, variando de um milhão e meio a tre- · 
zen tas mil almas. 

E ' difficil, senão impossível, obter dados estatísticos exactos e fidedignos; mas a 
cumm~ssão procurou certificar-se_ P,~;t . yerclade, relativamente a este ponto, em parte 
por observação e jLlizo prQprio, e em parte por algumas estatisticas que se poderam 
alcançar. 

Quatro dos membros da-commissão fazendo calculas approximados, cada uin em 
separado e por seu modo, differiram de 450.000 a 580;0ÔO ;'dando a média destas avalia- · 
çii:íes utr:la população de 516.000 l'1&JJitantes .. 

Calculando. pelas. melhores fontes .estati3ticas que foi possivel conseguir, relativas-
ás fregueúas das provinctas ribeirinhas,_ Minas, Bahia, Pernambuco, A1agôas e .Sergipe, , 
o resultado foi de 521. 7'54 para .a população que pód'e considerar-se tributaria. 
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O nu1nero de fog~s não póde ser determinado-em todas as fregnezias ; mas naqL{el~ 

las em que foi obtido havia 70.622 fogos para 461.533 habitantes. Na mesma propor~ -
gão á população de 521.754 correspon:deria um numero total de fogos, representado por 
79.837. 

- o nurnero médio de hab.i'tantes para cada fogo, segundo os dàdos estatísticos men~-
oionados, é de seis e meio. 

4- tabella (n. 3) annexa a este relátorio, exhibe detalhádaÍnente os nomes das pro~ 
vincias, municipalidades 'e fregu~zias, e o numero de fogos e habitantes:em cada uma 
aellas. 

Não é necessaria exactidão para os fins deiSte relator lo i de sorte qLté os nu meros 
de fogos e habitantes apontados podem ser adoptados como urYla suf'fi-ciente ápproxi~ 
'mação para serv-ir de' base. . 

A tabella (n. 4j nos annexos indica' os nomes das cidades, villas e arraiaes a'o 
longo das margens do rio 11as respectivas províncias, em numero · de 41; as suas 
distancias ' em kilometros abaixo de Pirapóra, a elevaçãO do rio acima do mar em 
cada logar, e o numero da legua ria qual está situado, designando além disto em qual 
das margens se acha. 

Esta tabellà mostra que os po'voados ao longo dÔ rio, onde-os vapores pod-erão_ fazer 
escalas, dtstam entre si 3m média 10 lE>guás, tom-ando todo_ o comprirnento do rio, no 
seü curso -superior e inferior, o qual é de 382 legLms, en-tre o oceano e Pirapóra. 

Entre os povoados, onde q ller que a terra seja cultivavel,- ou talVc'Z as 3j,. --partes 
de ' todo o comprimento, ha cultura, como já foi dito, nas encostas das margens, nas 

· ilhas, e em alguns terrenos baixos, comquanto na parte superior do valle existam 
grandes tractos. de terrenos baixos· que ainda não são lavrados. -

Para fazer um calculo de valor pratico do colitrnercio víndouto do. Vãlle, devem -se 
considerar dous pontos: ~ em primeiro lügar, o effeitó. do aperfeiçoámelito dos meios 
de transporte sobre o trabãlhol costt1111e~ e ptôdtiéção .d0s habitantes · actuaes, e dos 
que lhe accrescerem pelo augmento natural da população; e em segundo logar, o 
augmÉmto devido á Íl11l11lgração, e as Gonsequencias deste accrescimo, isto é, O incre-
mento da producção, bem como o da proélJra de artigos importados. 

E' müito razoavel inferi-r-se ql!e si desde o principio tivesse existido uma navega-
çào continua,_naturai it pratica, desde o m&r até Pira_póra, as condições -do valle superior 
e do p:w o, tanto no numero como nos costumes, 'seriam e;ssen.aialmente differ-entes 
do que 'são actualmente. A região interior estaria ·muito mais aliantada a todos os 
respeitos, ·e fãb:ricas de lodos. os generos estariam provavelmente estabelecidas, h a 
l'lmito tei11pÕ, eül.l'nüitos pontos. · 

. Urüà navegação melhot'ada a:rtindfiln1ente. ligada a utna estrada de ferro de 
juil'éq8:o (por'iiag'é railway) co11toriiartdo a cattü'atta de Pilüio · Affonso, posto que não 
eqlüvàlha· cl:é êerto a urna imvegação fluvial lnirttérrompída, sera um a_perfeiçoamento 
impor'tàntissimo en1 'reíaçan ao aétuil transito por ü.m -rio, desatOnlinuo em f?eus cursos, 
e obstrüitto; e sei1do as5in1, pôde-se com ratão prest\l'ílil' qcte, co111 o tempo, exercera 
urn infl.uxo porleroso e benefico sobre o co'tn-merci'o e geral prê>sperídaâe d-etocl~ o valle,. 

Mencionà_mos o teinpo coino um d'o·s êÍ'ém-eüt'OS .iü'fi~ren'tes, ·porqne a experiencia 
en1 todo '0 -munclo tem pnilvado ·qu@ 'Os ·p·ovás rnGJd.ifi0an'l 'lentamente ·os 'coshm1-es e ha-
h.itos invliter.ad'os-~ n'iJ:esn110'. qnand'Q) se àpresettlléh'l t{)f? mais fórt-e--s thCê'l'lltivos para '0 
progresso. 

Comtudo ha homens de natural energia, dotados de iniciativa, em alguns elos 
portos commerciaes ao longo do rio; estes andarão na vanguarda e exercerão sua 

~ .. ..• 

• 

-· 
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c. 

influencia, acoroçoando aquellas mudanças qLte tenderem a dar impulso ao com-
mercio gera~. · 

Attendendo ás circumstancias, parece razoavel presumir, q:ue, no ·começo, um.a 
carreira· semanal de vapores, fazendo ·escalas entre J'atobá e Pirapóra, e princip~l'

mente entre Jatobá e Januaria (cidade que dista 298 kilometros de Pirap,óra) levando 
cada vapor dous lanchões a reboque, dará vasão ?-toda a exportação e importação que 
se offerecer a este modo particular de transporte. 

St o cArregamento, cada vez, e em cada um dos sentidos regulq.r . 
termo médio por ....... ~.: .. ·.:; .................... ....... ; ...... . 250 toneladas 
1:J! importação annual será de ..................... ~ ............. . 
e a exportação ann~ai té)mbem. de ........ · ..... ! .....••.•.•. •..••.. 

13.000 )) 
Hl.OOO >) 

e si o numero de passageiros, de todas as classes, fôr de 40 cada vez, e em cada um 
dos sentidos, teremos por ann0 2. 080 passageiros na subida e outros tantos na 
descid&. · ' · 

Conforme á experiencia de outros 1ogares, a importancia da: tonelagem e o numero 
dos passageiros excederão dentro em pouco tempo, de muito os numeros apontados; . 
mas estes algarismos excluem o trafego que poderá ainda continuar durante algum 
tempo com o systema actual de barcas e canoas, e, naturalmente, não comprehendem 
Q commercio ftuviai J:flllito mais extenso que a. navegação aperfeiçoada desenvolverá 
Jlara o futuro. · · -

-Não me é possível especificar a importancia do futuro commercio e movimento de 
passageiras neste rio. Um calculo semelhante envolve necessariamente muitas con-
jecturas . f....s circumstancias apresentam-se clar&mente; e aquelles que são conhe-

. cedores desta parte do paiz pod.em ajuizar qual possa ser o resultado dé abrir-se ao 
c;ommercio geral um valle tão extenso, por meio de uma communicaÇao r~lativamente 
f.acil. . · · 

- . . ,, 
No orçament0 dos melhoramentos do rio, apresentado em outra parte deste re-

latorio, apparece uma . ver~~la de 90:000$ para a acquisição do primeiro vapor, cü'n-
struido segundo o typo recommendado para a navegação do Alto S. Francisco; mas é 
provavel que quatro outros vapores iguaes poderão ser mais tarde collocados no Alto 
S. Francisco; pelo preço de cêrca de 75:000$ cada um, ou 300:000$ pelos quatro. . · 

O custo total dos cincp vapores será pois, conforme a este orça·mento, de 390:000$. 
ôs lanchões, destinados a carregar cêrca de 100 'toneladas cada um, poderão custar cbm 
todos os pertences e ÇJ.pparelhados cêrca de 10:000$ cada um; $eria necessario 
dispôr pelo menos de 20 destas embarcações, e talvez 30 para servir satisfacto-
riamente ao commercio ; .muitas vezes terão alguns lanchões de ficar parados em · 
certos portos. Depois ·que seja comprehendida ao longo do rio a construcção de taes 
lanchôes, o seu preço póde reduzir-se consideravelmente.; mas para os presentes 
calculO~?, supponhamos, por segurança, que o preçõ dos 30 lanchões importe em 
tSOO:OOO$; e que a sua duração seja de 10 annos. 

A duraçãp de um vapor tambem se póde assumir para. os l?resentes calculos em 10 
annos; com quanto se saiba que, um grande numero de vapores se conservem por 
tempq muito mais long·o. 

. . 
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Tome-se pois: 

O custo de cinco .vapores .a. ' .•.•.... · .... .'. ~ . ..................•... 
' O custo de 30 lanchões a ... .. ..• · ..... · ...............••....... · ..... 

~ . . 

. . . 
Acrescente-se 10 °/o para eventuaes; administração, etc ....•..... 

Capita'l de primeiro estabeledmento ...... ...........•.........•... 

Osj~lros desta quantia á razão de 7 °/0 ao anno elevam-se a ... ; ... 

,Despezas annuaes: 

Juros do capital empregado ............ : ........... . 
Concertos e renovações de cinco V8pores ... : . .. ' ....•. 

>> » >) 30 lanchões ............... · 
Custeio das viageüs de cinco vapores em um anno com-

prehenden~o os vencimentos dos empregados, , 
salarios da tripolação, combustivel, .oleo e graixa1 
e todas as despezas ordinarias de locomç:>ção a 

, 34:000$ cada vapor .. : ............................ ,. 
Custeio das viagens de 30 lanchões durante ,um. anuo, . 

comprehen,dendo os salarios do piloto e de quatro 
tripolantes, e todas as ciespezás ,. ,oecessarias de lo-
comoção á razão de 7:300$ cada um ..... · ....••.. 

· Junté-se o custo .annua.t de administração geral..; .. ; 

l 1 ' Despeza to ta por anno. ; ........ · ......... , . ....... . 

170: 000$000' 

219:000$000 

390:000$000 
300:000$000 

690:000$000 
16~: 000$000 

759:000$009 

53:130$000 

53:130$000 
51:480$000 
33:300$000 

389:000$000 

526:910$000 
. 40:000$000 

' 566:910$000 

Suppondo que 20.000 toneladas de carga sejam tr:ansportados (em cada um dos sen-
tidos) a üma distancia igual á metade .do comprimento do rio rectificado, isto é, de 877 . . . . . . ~ ' . . . . . ' . ' . ' 

kilometros, o resultado s~ria o segL~ipte : 
565 ':io~:Joo .= 14$175 pÓ r . tonelada 

\ 

40.000 = 
Esta quantia representaria o preço effectivo de transporte si todas as 'despezas, 

tão sómente, fos·sem levadas á conta de frete: 14$175. por tonelada ein uma distancia 
de 877 kilometros, corre·spon'cle ao· preço de 16 rs. por tonelada-kilometro. 
. Dobrap.do este valor, ou estabelecendo o ·preço de 32 rs. por tonelad?--kilom:etro; 
proviria com o trafico presupposto, sobre 877 'kilometros um redclito de 16 rs. por 
tonelada-'kilometro, ou Llm lucro aggregado de 566:910$000 pü'r anno. · 

Mas não se pó{fe esperar por éspaço de alguns annos; um commerciÓ com seme-
lhante regulariâ.ade e na importancia . de. 40 .000 toneladas por a,nno. Não se eleve, 
com certez··, contar desde o,principio com tal movimento; mas os calculos ~ervem 
para mostrar a exig·uidade clô pre.ço effectivo 'ele transporte, dadas as circup1stancias 
indicadas e f m extremo favoraveis. 

E' impossivei p~evêr~ qLtal será a importancia do trafico, nã~ só emquanto á sua 
extensão como tambem ao seü caracter, durante os primeiros annos q~le decorrerem fO ') 
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apoz o estabelecimento de uma boa nav·egação. Si aéaso algun'la en:ipreza padiCular 
pretender iniciar neste rio a industria de transporte por meio de vapores e lahchões, 
deverá ena; sem duvida, fazer um exame especial e um es tudo cuidadoso de toda a 
regiãÓ circimwizinha; evitando confiar-se inteiramente em calculas prellminare$ de 
·qualquer informante . · 

No ca,§o de transportarem sómente 10.000 toneladas em. cada m111a das direcções, . 
á distancia média de 877 kilometros, dispondo de tres vapores e 18 lanchões, o preço 
effectivo de transporte, fazendo calculos analogos aos precedentes, seria para aqueUa 
distancia de 15$772 por tonelada, o que equivale a 18 rs . por tonelada:-kilometro. Is to 
cm·responderia a 113 rs. por arroba para 877 kilbmetros. O serviço com tres vapores em 
vez de cinco, e suppondo 13 viagens. redondas por anno para cada.vapor, entre Jatobá e 
Plrapórá, seria feito com intervallo de 9 1/2 dias, em vez de 7 dias, independentemente 
da·tonelagem da carga transportada. (Conce;demos cinco vapores na 1. <r hypothese co~n 
o fim d~ ter sempre quatro delles em serviço activo.) Na 2."' hypothese não é admittido 
vapor algum de sobresalente, além dos tres vapores em serviço. De facto dever-sB-hia 
conservar sempre um vapor em disponibilidade, para mantertres na carreira regLLlar. 
D'ahi proviria um augmento de eêrca ele 15:000$ nas despezas .annuaes. 

Excluindo porém o 4. o vapor, que poderia vir mais tarcte: 

Seja o custo ele .tres vapores ........... .. . ... .. ..... " ... .•........... 
)) )) . )) )) 18 lanci1ões ......................... .. ...... .. . ........ . 

\. 

Acrescentando i'o o I o para eventuaes, admínistração, etc ......... : . . . 
., 

Custo total primitivo .... ................... . . . . ...... .. ... . 

Jurosd,e 7 °/o sobre o capital supra .............•............ : ... · ... . 

Despezas annuaes 
" 

iuros do capital empregado .......................... · ... ~ .......... . 
Concertos e renovações de tres vapores.·. , ....... : . ..... ·: ......... ~ 

)) )) )) )) 18 lanchões ............................. . 
Custeio ele tres vapor;es por um anno,comprehm)dêndo 

vencimentos dos empreg'ados, salario . dos tripo-
lantes,combüs tivel,oleo,e çmtras despezas orclina-
rias ·de locomoção, . á razão de 34:000$ cada um ... 

G.Ulsteio de 18lancbões por um anno, comprehendendo 
os salarios do piloto e quatro tripolantes e outras 
despezas Ordinarias de locomoção á razão 
de 7:300$ cada um. . . . . . .. . . .................. . 

102:000$000 
' 

131:400$000 

· Despeza total por ·anno ............ · .... .. . · ...... ............... . 

225:000$000 
180:000$000 

405:000$000 
40 :·500$000 

' 445 : 500$000 

31 :185$000 

'\ 

31:185$000 
30: 888$000 
19:980$000 

233: 400$000 

315:453$000 

. ' ' . . 
Admittindo 10.000 toneladas, transportadas em cada ui11 dos sentidos â dis~ancia 
. . 3i5: 1,53#000 15$772-médla de 877 kilometros, ter-se-hia - ·- · --= por tonelada para o preço effe-

.. 20.000 :....__ 
c'tivo de transporte. 



Esta qttlllntia .representaría o preço effectivode transporte levando todas as desp.ezas 
sómentê para a conta de frete. Dobrando este valor, ter-se-hia 31$544 por tonelada, 
sendo o lucro annual ~é\·ua.l ao custeio annual, isto é, de 315:453$ . Este preço cor-
responde ao de 36 f? : por tonelada-kilometro. Isto equivale a 225 rs .. pQr arroba 
na distancia de 877 kilometros. -. 

• 

Discussão ·da preco de transporte 

As ciroumstanclas, peculiares a:o valle do S. Francisco., tornam bastante difficil 
preparar uma .avaliação sa±isfactoria da p.opulação presente e contribuinte do trafiço 
riuviaí, e da ~-mportancla actual deste commercio. . , 

Vü.rias avaliações têm sido feitas acêrca da população em períodos differentes. O 
e11genheim Kfauss, em 1869, apresentou uma .avaliação approxin1ada, pela qual a po-
pulação era estimada em 300.0JO almas ; numero que parece ser deficiente . O calculo 
do • engenheiro Halfelcl, de 1.500 . .000 habitantes, abrangendo toda ·a região até ás ca-
becelms do rio, e -sem designar a extensão Latera' .comprehendida, parece ser exage~ 
rado, quando se tem em vista o trafico fluviaL · . 

Das melho,res informações que a commissão póde colher avalia-se a população do 
valle do S. Francisco, que _p óde ser considerada tributaria · do trafico fiuv!al, erii 
520,.000 habitantes. (Veja-se a tabella annexa.) . 

A estimação elo engenheiro Kra~1ss da importancia provavel de trafico, no começo, 
depois da conclusão dos me~horamentos foi de 6~0.000 arrobas, em cada dlrecção, ou 
de 1.200.000 arrobas em uma direcção. A v aliou mais o custo . annuai de transporLe sobre 
o rio effectuado por vapores da força de 40 cavallos, com 20 lanchões; como se segue: 

7 °/o d.o custo de cinco variores (custo de 400:QOO$) .. 
15 °/o sobre omesmo capital para amortização, reno-

vações ·e concertos ...... -....................... : . . . 
Combuslivel, azeite, graixa, etc. ... . o •••••• o o •• , • ••••• 

Trlpolação . .... o ••••••••••••• .- •••••••••••••••••• ••• · _: 

Agencias, geraes e di versos .... ; ...... o • ••• • ••••••••• 

Despeza annual ............. .... . . .. ' . .. ... .... . 

28:000$000 

60::000$000 
100:000$000 
90:000$000 
42 :000$000 

320:000$000 

Preço estimativo d0 transpo.rte de 9.60Ó toneladas (de 2.000 libras) p.or anno em 1/3 
da. distancia total, ou 100 leguas : 

Por tonelada e legua ..... . . . 
320:000$000 

330 réis 
9600X100 

ou por àrroba 5 á 6 réis . 

. O Sr. Krauss avaliou 1 o frete actual no rio em 11 réis por arroba e legua; e por 
melo de animaes d~ _eaega de Joazeiro .á Bahia, ría .distancio. de 120 . .leguas em 2$600; 
pGr ., animaes de carsa da Vargem Redonda á Piranhas em 900 réis por arroba ·e, pelo 
rio, de Piranhas á Penedo em 100 réis por arroba. 

Avaliou mais o frete pela ferro-via projectada entre Joazeirp e Bah[a em 1'$820 por 
arroba; e a" baldeação rió Joazeiro e:r,n '2o réis por arroba. . . . .. ·' 

... 
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.. Estimou o frete pela projedáda: ferro-via de Paulo Affonsó do modo s'egui:fité: 

• 

De Penedo á,Plranhas (via fluvial) 
>) Piranhas a Jatobá (ferro-via) 

Baldeação -em Piranhas e Jabotá 

por· arroba ....... ~· · : .. 
)) )) 

)) )) ' : ........... . 
Imposto sobre a navegação do alto S. Francisco ..... , ..... 

100 réis 
350 ' )) 
40 . )) 
80 )) 

'f. o tal. ... .. ..... ... · ........ ·.. . 570 . )) 

Com mais 5,5 réis por legua da navegaÇão a vapor n? alto S. Francisco. 
À questão do futuro preço de t'ransporte 110 valle do s·. Francisco, é de grande 

hhportancia, e merece· a . mais completa investigação. Para se,rvlr ' a sua elucidação, 
reproduzimos em seguida a tapella, organizada pêlo engenheiro Krauss em 1869, e 
apresentada no seu rel.atorio. · . . . 

\ ' " ' . . ( ,_ i ' Esta tabella do preço provavel de · transporte talvez não mostre qual possa ser o 
preçq effectivo na pratica; . mas indica o valor relati:vo dos fretes, nas condiÇões apon-
ta'das, e ~onforme o juizo,de um il1te. ligent'e engenheiro; inde'P·en'denfemente de qual-
quer referencia ao capital necessario pa,ra execução das ob~as · respectivas. 

Segundo esta tabella 'o frete do transporte entre Joazeiro e a cidade 
da Bahia por via terrestre, com o~ preços de costume em 1869. era 
de 2$600 por arroba, ou por toqelada (de 2.000 libras) .. · ..... ; .... 

.Por meio da projectada ferro-via de foazeiro á Bahia, 1$820 por arroba 
ou por .tonelada ....... : .........• . ...... ......... ............... 

E;ntre Joazeiro e Penedo pela via fluvial, como se acha áctualm'ente até 
a Vargem Redonda, por animaes de carga d'ahi até Piranhas, e 
via fluvial até Penedo, 1$759 por arroba, ou por tonelada ..... .. ; .. 

Em fim pelo rio melhorado de Joaz;elro á Jatobá, pela ferro-vià de Ja-
tobá a Piranhas e pela via fluvial ele Plraqhas ,a Penedo, $950 por 
arroba, ou por tonelada .................... : .............•....... 

162$500 

113$720 

108$937 

59$375 

A tabe1la Cül1}para tambem o frete provavel 'da barra· elo Rio das Velhas 'á Bah.ia e 
ao. Penedo, do niodo seguinte: 

Dà: barra do Rio das Velhas á Bahia em 1S69; via fluvial e via terrestre 
. usual entre J oazeiro e a Bahia 5$262 por arroba ou tonelada'( de 2.000 

libras) ...... .. ............... : ...... ..... . , ............. ·.··· .. ·.·· 
Da barra do Rio das Velhas a Penedo, em 1869, pelo curso superior 

do rio até a Vargem Redonda, animaes de carga até Piranhas, e 
. . -curso inferior até Penedo, 4$4-21 por arroba, ou por tonelada: .... ·. 

Pelo rio rectificado, e ferro-via projectada entre Joazeiro e ,Bahia 3$151 
por; arroba ou por tqnelada . .' ....... :· ............ , ............ . 

Pelo rlo rectificado, e ferro-via proj'ectada entre Jatobá e Piranhas 2$280 
p<;:>r arroba, ou por tonelada ...... : . . . ....... : ................. ;; . 

328$875 

276$312 

196$937 

142$500 ' 

Neste estado c~mp'arativo ·não .se attendeu, como já dissemos, ao capital neces-
sario para as obras. 
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. . 

O custo orçado par.a a ferro~ via de .Joa.zeiro· a Bahia ( sejain 120 
leguas) er·a em numeros redondos de .............................. . 

E para os melhoramentos do rio e a ferro-via de juncção em ·. 
volta ?a cataracta de Paulo Affonso, cêrca de .......... : ...........•.. 

'Na r:inão de 7 °/o os juros sobre o capital de 42.000:000$ 
é de •............ : ..... .- .. ; ....... · ..... · ......... .- ... ·. · ~ .. .- .......... · 

"' ' ' . - l . . 

e s'bbre o capital de 6.000·:0GO$ de ................................ . 

( 

42.000:000$000 . 

6.000:000$000 

2.940:000$.000 
420 :'ooo$ooo 

< 

. Deprehende-se d'ahi que uma parte limitada do tra'fico fluvial poderi.a produzir 
um lucro razoavel' sobre' um capital de 6.000:000$, em quanto que as mesmas 
quantidádes, sómente· com perdá; poderiam ser transportadas sobre iuna linha ferrea 
do cpsto de 42.000:000$000. 

Os calculos · do engenheiro Krauss são baseados sobre o transporte ann·ual de 
9.600 toneladas, ou 672.000 arrobas. · 

Do Joazeiro pela ferro-via á Bahia o fret,é de 672.000 arrobas, em 
um sentido; 1$,820 por arroba(*) ..... ·................................ 1.223:040$000 

Tomando a mesma \ quantidade para o outro sentido ........... ·. ·1.223:040$000 

Total ......•... · .. o...... . · 2. 446:080$000 

Tomahdo 45 °/ o destà il:nportancia para receita liquida 
teremos ................. o ••••• , •••• • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.100:736$000 

. Faltando para perfazer os juros do capital empregado <:t quantia 
de ........ · ... ........... o ••••• , •••••••••••••••••••. : •• o ••••••••••• o o... . 1.839:264$000 . ) 

O frete ele 9.600 toneladas trai1sportadas pela· via fluvial do Joa·-:-
- • • ' J_ • 

zeiro a Jatobà, pela via-ferre'il de Jatobá a Piranhas e pelo rio de Pi-
ranhas · .a Penedo importaria, '.segundo a tabella do Sr. Krauss, para 
672.000 arrobas, em uma direcção, a 9:50 rs. por arrol:ia ...... o • o • • • 638: 400$000 

e süppmido a mes·ma quantidade nadirecção opposta ....... ~~ .. 638:400$000 

Total. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 1. 376:800$000 

Ton1ando 45 °/o desta importancia para receita liquida, teremos_ 619:560$000 

. O Sr. Krauss estimou as distancias na via fluvial em 69 legua:s e na ferro-via em 
23 léguas. \ ,, 

· Deduzindo da·importancia · de 619:560$ os juros elo capital empregado (420:ô00$) 
o resto 198:560$ representaria o iucro liquido. · 

· Ha, ·com tudo, outra cor:Ísideração importante a fazer-se, que interessa ao populaç~o 
do valle de .s. Francisco, relativamente ás duas vias de communicação, em direcção 
á·costa, que estão sendo comparadas_ . 

. (') O üetq~c ~~820 pot· · at:roba, ·ou U3[17õ0 por ~onol.ada, em ~ma distancia de 675 kilomotroe, supponhamos. ti pelo 
menos quátrà vézes a tarifa ordinaria nas estradas do ferro dos Estados-Unidos. . . 

_) 



~ 68-

Conforme á ci.tada: tabel1a do Sr. Krauss, os habitantes do alto . S. Franüisco 
seriam taxados annualmente pelo transpo·rte de 672.000 arrobas, em cada direcç&o~ c 
entre o valle e o porto do rnar: 

Pela via ferrea entre Joazeiro e Bahia em .......... . . . ..... •. . . . . . . . . 2. 446:080$000 
. ' 

Ou pela . via fluvial a Jatobá, via ferrea a Piranhas e . via fluvial a 
Penedo em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... :. . . . . . . . . . . . . . . · 1·. 376:800$000 

pifferença..... . . . . . . . . . , . , ....................... . 1.070:280$000 

·Ou S~lppondo o dobro da quantü;lade supra, ou 1.344.000 arrobas, 
.em caçla sentido, a differença annual duplicará; Jmportando .em. . 2.140:560$000, 

C0rrí um ~ra.feg-o annualnmito augmentado, a clifferençà seria relativamenté ainda 
maior, · porquanto o frete de uma arroba, pelo rio, dect·esceria mais do que ·sobre a ' 
via ferrea. . . 

Os calculos precedf3nt~~., e outros analogos, não. são s'enão approxin1ados, e só 
· têm valor quando se comparam os dlfferentes methodos propostos para o· serviço ·d·o 
tra_nsporte de mercadorias e passageiros no valle de S. Francisco. 

Ocori1mercio no curso. superior do rio, excluindo o trafego puramente local entre 
as · povoações, espalhadas pelas margens do rio, o qual consiste principalmente na 
permuta de generos alimentíCios, é _actualmente muito limitado; muito inferior 
áquelle que · se dá em outros logares, entre UllJ. igual nun~eró de habitantes. Fórain 
Já ex pendidas as razões destas circuínstancias; ei1tre as . quat)s apontá mos 6 isola-
mento elo valle, e a geral inclifferença da população, ha muitó tempo acostumada a 
úm viver{humilde. - · . 

Em quanto não mudarem estas circLlmstancias, a procura ele artigos importados 
continuará limitada; e faz-se necessario tempo ·para se transformarem os primiUvos · 
methoclos ele lavoura nos_ systemas modernos e aperfeiçoados. Que este prog,ressó se 
iniciará desde' que se abram c01:nmunicações com transporte conveniente e barato, _ 
não carece de demonstração . Homens emprehendéclores hão ele excitar a eriergia 
latente do povo, e estimular o seu desejo de igualar aquelles que vivem em regiões 
mais .favorecidas. 
. Aléri1 qisto, ha populações a algurrla clistaú.cia do rio, tendo poucas ou nenhumas 
transacç.9es commerciaes ~om a região ril;>eirinha, as quaes, sendo o rio ligado com 
o litoral, se anirnarão a cultivar procluctos para a exportação, o que agora lhes é 
vedado. 

Deve-.se pois esperar para o futuro grande incremento no conimercio elo valle; 
com~Juan~o não se · possa assignar precisamente .a época, nem avaliar exactarü'ente 
o movimento commercial e ele passageiros. 

O preço effectivó provavel ele transporte depencl~, aqui, como em outros logares, 
das circum~Láncias. Havendo um supprimento regular, e eni. grande .escala, ele pro-
duetos cl.e fadl remoção, pócle-se applicar-lhes umÇt tarifa mínima, mas ,si o suppr~~ · 
mento é irregular, em pequena escala e os .procluctos são de difficil manejo, póde,sé 
adoptar uma tarifa maxima. ' 

No caso particular deste rio, depois ele melhorado,' uma elas questões que se· 
pó de aventar, é·, si os juros elo capital empregado na execução elas obras elevem ser 
levados em conta e soprecarregar pos pr;eçQ.S ele transporte, qqer. ele mercaâd'fias, C{uer 
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dg passageiros. Admittindo . que o QlJsto das obras ' seja .ein nümeros redondos 
"'750:0'00$000, os jllros de 7 a;ro sobre essa quantià seria de 52:500$000 por anno. Sobre 
.10.000 toneladas ou 700.000 arrobas, isto importaria em 5$2 50 por cada tonelada, ou 
77 réis por arFoba. Sobre 20.000 toneladas ou 1.400 .000 arrobas, importaria 2$625 
por cada tonelada, ou 38 1/2 réis por arroba, e assim por diante, enr raztío inversa; 
·pa.rÇt _mai_or tonelagem, o preço i)or tonelada ou por arroba diminuirá. 

No caso do Governo levar a effeito os melhoramentos do rio, á süa custa, estarà, 
sem duvida, no seu direito optar pela inclusão ou exclusão elos juros elo capital 

' ele primeiro estabelecimento, nas tarifas do futuro trafico ' do rio. 
Si pelo contrario àlguma empreza pnrticular fôr autorizada a executar ás 

~obras e a m_anter os melhorameútos á sua custa, á ella incumbiria contar o ·custo elo 
melhoramento ' do rio, e à sua conservação, . ou outros melhoramentos subsequentes 

. cotilo parte do capital, sobre o qual se regulariam os preços do transporte do mesmo 
modo como em relação ·ao custo dos vapores,, etc. 

E' portanto obvio que as tarifas ele transporte 110 . rio, dependem, até ·o limite 
que acaba:mos de assignar, elo modQ por que o rio fôr melhorado, ~_i á cnsta do 
"Governo, oti de partieulares para isso autodzad,os. · 

Não é de presumir que o Govúno intente adquirir· vapores e lanchões, e dirigir 
a industria de transporte sobre o rio, por meio de ernpregados· .publicas, mesmo 
q·uando as obras · do melhoramento sejam por .elle executadas (exceptuando, neste 
ultimo caso, o fornecimento dos dous vapores mencionado9 no orçatnento de primeiro 
estabelecimento). 

Si o Governo conceder a uma companhia ou a particulares a .execução dt:ts obras, 
e'o fornecimento de todos os meios e accessorios para conservar as obras e dirigir o 
futuro trafego sobre o rio, haverá com certeza um accôrclo entre o Governo e a com:.. 
panhia ou . emp:reza particular, concernente á fixa · das tarifas convenientes do 
transporte de mercadorias e passageiros. 

Relativarnente a este ponto, si ha ou não possibilidade de formar-se . uma com .. 
panhia ou de achar-se um capitalista que se proponha a tomar conta da ' em preza, 
não tenho dados; mas julgando pelo que tem succedido en:i varios·pontos do Im perío, 
parece ser muito possivP.l, querendo o Governo, que particulares se proponham·obter 
a concessão da construcção e conservação das obras do melhoramento, e da nave:-
gação por meio de vapores e lanchões, com o' direito de applicar tarifas fixas para o 
"Serviço clo transporte de mercadorias e passageiros. 

Vê-se pela exposição precedente da differença do preço do tFansporte, sob di-
versas' circumstancias especificadas, qLJe os valores extremos das tarifas teriam de 
ser regulados, attendendo á extensão e ao genero do commercio; que tem de ser ser-
vido, e tendo eni. vista particularmente a importancia .annual da tonelagem das · mer-
cadorias e do movimento de passageiros. Além disto, cG>mo o trafico com toda i:l pro-
babilidade·não tomará um incremento subito, p~ssando de uma tonelagem relativa-

. mente diminuta, para uma grande tonelagem, não · se deverá transportar de uma vez 
para o altoS. Francisco os cinco 'ia pores e os 30 lanchões que foram indicados c0mo 

,rrec-essarios para assegurar viagens sernanaes em todo 0 comprimento do r.io; pG>r-
quanto esta medida prematura envolveria, sem d!Jvida, capital morto, e portanto 
·perda. 

Deve ter-se em vista, que não toda .. a tonelagem actualmente . transportacl.:~ ao 
longo do rio em barcas e canôas fará parte do carregamento d.o systen11a · de vapores 
.e la:nchões ; porque uma grande parte della representa o trafico local de mantimentos 



.de uma espede que não tem prol:)abilidades de ser e·cxportq.dà para o litoral; e tambena 
porque por alguns annos ao menos, .as viageq:::) da linha de yapores podem não sér 
bastante frequentes paré\ persuadir· o povo .a' çli:spensar completamente-o systema 
ac~ual de navegação. - ·· 

O transporte sobre a ferro~ via em connexão com {) . trafi.co 1luvial 
Acont~ce que o melhoramento'- do rio, assim como o transporte fluvial .Sobre p 

rio melhorado, deve ·ser considerado em connexão com o transporte sobre' Ederro-
via de juncÇão (portage railwa;y) em _volta da cataràcta de Paulo Affôflso ; porquanto, 
sem a abertura e uso desta lJnha ferrea, é ~lg,tmi tanto duvidoso qüe o transj:lGrte 
por meio· de vapores no 11lto S: Francisco possa tornar,se proveitoso. Si o' coh1-
mercio vindouro entre o alto e o baixo S. Francisco tivesse de limitar-se, como àg0rci, 
a ser. servido por aaimaes d(O) earga, este facto constituiria, por assim dizer, um blo-
queio, representaria urna taxa OL1 imposto suf[iciente para reprimir a iniciativa em. 
todo o vnlle do alto S. Francisco ; e 'beh'efic'io muito diminuto colheria o publico 
do aperfeiçoamento da navegação, 

Presuppõe-se pois que a ferro-via entr~ Piranhas e Jatobá, que está hoje ba~
tante adiantada, será :corrclui<ila e aberta ao trafego em conNexão con11 ét-riavegação p(;>r 
vapor no alto S. Franc:sco. 

Por outro lado, sem os melhoramentos do rio que permittam a ·navegação por 
vapor, a • partir de Jatobá, a ferro-yia seria quasi inutil, desde que. durante grande 
parte do anno, e. talve~ 'em toda~ as estações tivesse de haver em Jatobá a baldea- . 
ção da estrada de :ferrGJ •para animaes de carga, e vice-ver;sa. E.' portanto bem evi-
dente que a ferro,via e a via fl.uvial melhorada mqtuamente_se completam; e qu_e 
,a realização de uma sem a· outra, seria um de~.perdiciQ mais ou menos cçmsideravel 
·de dinheiro. 
· Será facil transportar sobre · a ferro-via çie 117 kilometros de comprimento toda_s 
as mercadorias. e passageiros, mesmo- com ' um tl"a:fico rlimito :maior·do que aquelle 
a qlle temos alludido. Si não houvesse para- tra{1sportar em cada. sentido mais de 
250 toneladas por _semana, um vapor com doas lapchões por semana, uma unica 
locomotiva poderia dar conta da tarefa:, correndo quatro rlias por semana, dons dü:\.s em 
cada um dos sentidos; a uma locomotiva, fazendo tres viagens redondas por se;- ' 
mana indo um dia de Piranhas á Jatobá, e voltando no çlia seguinte, bastaria· rebo-
car. ·sómente de cada .vec 83 1/3 toneladas, em cada sentido, o que com fa <5ilidade 
poderia realizar ; e com tudo isto importaria annualmente em 13,000 ·toneladas em 
cada direcção, ou ao todo em 26.000 toneladas, ou. 1.820.000 arro~as. O dobro desta 
quantidade, ou 500 toneladas em cada $eritido (3emanalmente, exigiria duas locomo-
tivas, fa~endo cuda uma tres viagens red ondas por semàna; e um vapor com dous 
lanchões carregados, partindo e. chegando duas vezes. por semana ~ni Jatobá, tran::?-' 
portaria as mesmas quantidades, .. 

Não pr'etendemos por qualquer. destes calculos , assignar limites ao comme:rcio 
que possa soprevir apoz a condu~;>ão das, obras da ferr0--yLa. e do rnelhoramento; do 
rio; estes calculas são apresentados sómente para auxiliar o estt1do da qu~stmp 
eccmomi€1 que está enyolvi'da neste assumpto. ' 

Suppondo .que a linba ferrea tenha 120 kilornetros de. co.rriprünento, a tarifa __ de 
100 ~'s .. por toHelada e por kilometros-, dari_a 12$ para. uma tonelada transportada 
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em toda a linha, e 26.00Ó ~@Tiélad.as a~Rbica~ a 12$ Émportam em 312:000$ por 
anno. 

De mais, 40 passageiros por semana em . qualqugr dos sentidos, dão armual-
mente 2.080 em cada sentido, : ou 4,.160 passagens, que a 6$000 cada uma importam 
em 24:960$ . Ajuntando esta qLwntia á preced~nte,, teremos para a receita annual 
da.fe,rro-via, ·. e com o·s dados suppostos, a quantia de 3:36:960$000 . · 

Com quanto sejam . peculiares as circumstancias que se réferein ao valle do S . 
• ' < • 

Francisco, não 'são tão pa.r'~iculares' que impeçam de todo a applicação dos resul-
. tados experimenta·es de todo o mundo, relativo$ á abertura de ~1ovas . e melhoradas 
vias "de cómmunicação. Estas : invariave'lmente augmentam sobre modo a impor-
tancia d'o transporte de mercadorias e passageiros ; é pois razoavel presumir ciue, 
passados alguns annos depois da conclusão dos melhoramentos, de que nos occu-
pamosJ o commercio do altp, S. Franqisco será muito mais importante do que é 
actualmente. 

Orçamento 

Apresentamos en1 seguida urn .orçamento approximado das obras propostas para 
o melhoramento do alto S. Francisco. 

, Do salto de Pirapóra ao alto da cachoeira do Sobradinho, 1.328 
kilometros (rio desimpedido) ........... .' .. , .. .' .................. . .' .. . 

Melhoramentos de todas as cachoeiras, do alto da cachoeira do 
Sobradinho a Ja:tobá, termo superior da ferro-via de Paulo Affonso 
428 kil0metros ... · ............................. · .. · ... ·. ·. , .............. ; 

Rs ............ . 
Acrescentando 20 para eventuaes e adminis~ração ..... ; ........ . 

Rs . . .' ...... .'.' .. . 
Juntem-se um vapor de pequeno calado 90:000$000 e. um 'dito 

de dimensões reduzidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 25:000$000 · 
Conçedam-sejuros sobre o capital empregado, sejam . .... . ...... . 

Total ... . ..... , . 

35:000$000 

456: 500$000 
----· -

491:500$000 

98:300$000 

589:800$000 

115:000$000 
40:000$000 

744:800$000 

Em algarismos redondos setecentos e cincoenta contos de réis (Rs. 750:000$000). 

I' 

Si.as oJJras tiverem de.ser executadas, coli:).o é possivel, ém dous annos, não será 
preciso provavelmente despender mais da quarta ou da terça parte daquella· quantia 
dura.nte o. primeiro anno, o qual será principalmente. destinado ao estudo definitivo li.as 
cachoeir.~s, e ao preparo dos i11aterlaes ; a pratica poderá mostrar, si é ou não conve-
ni,ente despender apenas uma parte do restante durante o segundo anno, melhorando 
os rapid<'s mais difficultosoE. 
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cr- ~ ·reJ:atorio . ~Ó . S!r. ·s'a:mpafo 
\ ' 

·, ,J 

:E>es€jG chlilima~<: lílarticular -atten~ã0' sGl~T@~ (jj ~:cla~orio: &J,''íifrr~iaili fe·iJtc;jJ llellíl• S'N. 'E1il•.é<&'f-. 
dGlJ'Gll Jl' e.tlllD11fJ(es de · Sa m1Jl!il~B,. eng,enh.l(l)>iJN.<DHúN iill, · n.t~.J11lli)9.iliO <li!&., eo:ml-&•tiS&â'liGJ;. o !l[,lllliirt; <Wlíl!lll 
instrucções do eng@t11leü~ü,• ·chefe; úlmit&.<!~as <ilie a2! <ilte; Til@.z~rrorb:r:@ . ·iiJ:e..:tlil:79,, atiJJaw•e:Éfs.ct~v Gl:l 
r,egião, · CLN~ Fned1eli.a en.tr'e Cm.rblithli\lt;th.a •líiCH :Va!h~e: d.0t s._ Fm•nLeis:c<D.l ·e ia:, ci.'l&&:<ilie~ GFa; JBjljhia; · 
tom &ndGH1otas. ElumllH!ll e a ·&N&\ v..iag\em &;wc~rca• de,150·l'egll&\S ~fB'i'J5 1 l~i•lorrretro-s)Hinê.re.ál. 

d'(i).S seJ:l.S~ m.unnei!osas em,raetéE®S!,;, tã'o·id!lt~wêssaiílitre_s ' · C@ll'lO! im;p0nto1tíl1t&'s; .• 
0: re±atorl'Q d((!)~' S:i!~ SE!'i:n.pJllie: ê · tãodti!ffiíl~<'t · e · <UJlil.de:m.s.&d~0t. e t'ãf>1 <ill!!ei@· til:<~· va~ii0f3'ITEf 

inf®rn'l,açilíes' q;ue• 0 t @J:lílf\ digno iil:e~ S<i\1\' ' ~st.iaclado; c{jjrn·' a:·nwior a!fitl@líl\Çãõl p<irw tGàa>llV 
pessoa üJUe' t<.n-:n:àr ilil,tlenes-se· pel:os-;;clil\racté'!le.s; , proill:uá:t<hwtefm~de;. · 0ondJ·ç®<ils · PJ'ffi·ssa:'l'lfa:s;: 
e: 19re.s;emtes, e pel.o f utt"wG> Gl.l:ti )JI,fl1W. @XtelillSEl ánen <f'<D ihteni@r €L&> BramM;, clm · <1p.JaiLI 
uma · parte acha-se unida ás immecliaçües c]o valle do S.,~ Francisco. 

O relatorio consta de 4 capit,~Jlos seguidos de explicações que se refereri1 ao 
e:f('cellente niappa annexo da regiãó'·comprehendi,cla entre Carinhanha e a cidade ela 
Bahia. • ·: ,. 

Capitulo J: - Começa em Carinhanha na rnorgem esquerda do Rio S. Francisco 
a 1.64·3 kilo111etros ela barra, e descreve a região que se estende deste ponto até 
MG>nte A1to, , 15 leguas (83 k.ilometros).. 

Capitulo Il.- D2screve a regia o entre MoJ1Lte, Alto. e a. aida€le. de, Caetret:é,,. na, 
extensão de 15 legua~ (83 kilonoetros). 

Capitulo IIJ..- Desêreve a região desde Caeteté até a villa do Rio de. Contas, 
22 leguas (122 lâl'm-u.'letrosi e 2B leguas Ú'1'1' lÚlomeÚos)' alénil>io Rio ele. E0ntas atê . 
Santa lisabel de Paragt:mssú; por jurrtc;r, 42 · legnas·(:233' lti~'omettos): · 

Capitulo IV.- De5créve a· reo·ião d'e San:ta l'sa'beP d'e·· .Pttra-g,massú~ á:' s·. Félix , . . . ;o ., . , _ .. , .~ . , . . . ,.,. 
que fica fronteira- á' ciidàde cl'e CaC'l'loeira na' exte11são' dle·6S l'eguus· (36'1' Rpon:retr0s}..~ 

/'' D'afti.' á: cidade· da• Bahia:' cêrca d·e· 13' legu.as: '(72 ' kiiometros) não ror' 'neces·sar'ih 
~esel1ioJ.~.~-&:®,l\ alguma. 

1, DeRois. de estudar este, re1atúrio,. emprelwndt fazer un1a. syn0.1;>se. <ilü aeH~ con-
te.údo ;, mas ia ficando tilo extensa que quasi tornou-se uma · re.petição do texto do 
rlPlM0i~i:o>.i já bastante ·eondei1sª do; por esta razEto apresentarei aqui apenas as ex-
plicações que o Dr·., S.ampaioJad:alutz aGêrca do1 ci< Ma:Jl;pa a\une.~o •)) _, ;. 'l'l~üs, J:JeJ~.0mmen

dta•neL ~t.ue · se leia c:orl'l.1atlidaclo todo o setuelatorio, o_ q,uaL s.<il.l' a:a.lil!a<cá' nna;t!lm>uot:xos:;.: 

O MAPP A JtNNEXO 

O mappa geographico que acmnpnnha a este relato rio(*) é o resültado dos.· nossos 
esforços e do nos.so maior erppenhG em colher dados" e. im.f.ormaç,ões exactas. p.a.ra a 
organização de uma carta mais regular da província da Bahia. 

Sabe-se geralmente qu.e d'entre todas as províncias do Ih1perio é estn a mais defi-
ciente em dé\dos geographicos. A representacão da sua topographin é a mnis imper-
fei-ta posslvel ;, a parte meridio~al, Iios. limLte~ c0.111 Minas.. Ge.rraes e ·a_ 'comJ;>rehendida 
ent~·e QS. rios de S. Froncisco,. Ve:r.de.,. Par.agLtélSS.ú e. das, Cotüóls, pàr s.e.r.en:i. as mais 
desconh.ecid.as, s,ão por isso nilesm.o reP.res.entadEls p.cw tlm.aJór . .rpa to.talment~ iml?lgJ·• 
naria; fQi noi.s. attendenclo a.i:Sto que proam~ámos . atr.av.e.ssar El.Stas reg:iõ.es~, C:orh.enúlb..,_, 
nas l?.l'Ol~rias . localicl~cles, a mó r. smmn.a .de .. dados qp.e. nos. nabi11taS.Se. a , figp1naJ::-as, 

(') Não acompanha por não tor sido improsso. 



melhor n'tlma carta geral da prov1m:o'i'llt .. J.Rawa listo foi-nos necessario muitas vezes 
refarctar a via.gem, demorar doüs e nÍàis 'aias nas cabeças das comarca.s e nos pontos 

. Prino~p.aes €10 nos·S0 r.Per.cur~q, inf0'rJl.íland.o-,J,1.0S, examinando nós meSJ..1íl.OS., sempre 
- ·<qt'l:ejssb ·era il!l-üss.ivel., e c0Tilien.oi:ruilan:d<o :tu'd12> .guaà:to:nbs .t.r®.cbx:,ess61 esclarecin.i).íl.et1tG s<J.ba:·e 

a ktQp(i!gr :&I:'Jí)lllOO._'da::ne,'güã:G.. · . . . · · 
.Coos~_g;tJ.ii.<n:tOS-D<S·si um.J.I!11i1'a ~%pia D.N'Hil:tli1.cl.ü d.e .tnf(;}.f-'J.Til.a.ções .sGlwe 'ºs J:!ios,, suas :li1&s-

,ceó.:tes ~ .c.nrsq, ,affiÚI,am•tes .;p.rlli1Cip.tihe5J, se:ri,l;U;; ,e .m.omtalíld<J.i&Si,, flor.(3stas, · cann,pGs, lw,g.G>s, · 
..pantànos; p0voaçõ~s, vHlas;· e Cldacl·es· cÍe cada municip·io, e as estradas .uaais :~·t le
lifu.entadas que .cmtd6lZ<ilm.·a .diMe.rsos 1pbntos ela ,prov:k1cia •. 

. lJe sorte gue a ca.1rta.anfiJ.eX'a á leste .r.e1a.LOI!.Í:Q,, .s.i não ap.resenlt;a .a(\l~Lella exacticlãco 
l;PDQ.p-pia àos tra'hall1.os .,geo;g..ra,J'ibiaos e.·geod.esicos ,regw1a,r.mente emJil.re'heáaádos~ tem 
,entretant0~a v.aritQgem ·iiJ:e ser: g. ma:is df).rox,i,n1l'a .da Merel&.de d'entre ·tàntas:; outras ,plil-
'bli..cadas sóbre o :lieriitorío baJ:üano .. Assím é tque "'nii'o enool.i.ltrei un~:p. un.ica Gar.ta ul.."l 
,:pn.0vincia da Bahia .fi;gt,wando a oiViàJ:a t:li:dMente.,.A.Ho em .s1Ja "verdadtei~a ;posição; t o.das 
FBpresentam erronea)Tieiite esta villo. a 30 leguas ao s. FranciSCQ .e .fóra ;QQ _va.l~e 
des.te,rliq, çp,wn.dG na verdade .esUt elJ:a. a 1.5 .. l,egm:as ,GJe.s.te :e,a o-u.tr~s -tap.tos pélra oe-ste da 
serrà .Ger:ail, ·1in:rút~ do w.efte.riircl:<J. M'a:lhe.. · 

O .m.e:smo :se.n.Q:ta .t[<uantG á1p.Gl~i.Çm:o iiard:@:adle.!Cl.e Ca.e.te.té •e wntrlil s villas CFescidas-,e 
:der.nanil;aela:s JP.8llos pilalílalllb~s J;e~rtili:ssiimDs da s·e;r.Dm. G,eF\&J.. . 

-As naseemtes i lo- .r.lo .. das iR:&s~ · ,S~ . Olll.OJf.r~, JPEI!r tllm,enim, .e ol!l.Lros , Jfl.u.e.ntes ··aro 
S. Francisco, a âirec; ão do c:utr,so :d,0S .n.J.~esm0.s .. estão .'alü nJ.tiÜ:S cprJ?.ec:tas 1; do mesirno 
mD.do .as IT&S.Ce!D.tes.e c:ur:s.Q :dp-s .riQS d.e Col1ltffi!s, Pa.r.agu.assú .e seus a:f'f]Areutes. . .Co~·recções 

r.g~om Jf'G:ram. ,e.ff<ectul.ad&sj á .CQllDll os ,dadGJs,d-e,illl:&>Ssa di:r.ectm Gbservação, ..j.á ,coJ<t'il. Gl -oon.cu.Dso 
..:de .. jnf.o.m1>1.a.Çêíes .ârél.~d!~gJrras ,_e .•d.e aco@JFGir<i) .c;Qm -0 rJeca:l-1.® -dos ge®g.va,~»hos do !Br B>zt+, >iJ 
.:iR.€J,diPe '1il<iWJ~.o.eL.A,.»>íJ!les <to ·ca:sr.d., •GJ illl1a4s ifii.el ;B.&J. d,~s.criif>Çà® ,d.GJs 1Qgl!l.lres .que )D.er.aoJ.'ren.J..Grs • 

. ;,Q<i;T@.,J&L0f .@.@ .fl'&~Cl'@Ltli\SSI\Íl.,• !tar .. e,z 0 ,fl>t® ,d_«t cJJl.;jai•@II' ·,ina::lJ@P·ÍialilC.iffi d·a ")J.r0Vilil<Oi.H , .Jt'ffi.O 

1p0~"m>aG1·~., tffirfl "ri.rc,Jl !COQ'il.:P® ~e, H')&Usa es,trahibJ.te%a e ve,r-.se {ifulão n1aa ,rep.resa11.tad® .se >litalla 
nffs ·@&•n:ta&, ~mas rc-ffi.be®ei~ras» ífl•r.il))labJ~a.àrw1tettYt :~.. NeE;;te 1lJ)Ota4:i® -c<9Jm o .concu;rs® 1al.e -h'Gas 
informações., maximé C<i>JJa.'l n amxlQiit® -.de ·l:JlJlifHl .J1J.o.t1c1a historko-,g:eogra.phk~a des;tes 
,,sedê.etj, q;ue .lMa -f>O IJLGO ifO·i ~'1J.J..@S Jt'e.rn.e.tti:.àa Jl:e,ho Sr,. ·;Cot'l·e,g;e ,if.osé GJ,g .SGmza Bmrboza, 
Vigario Geral da cDmarca elo RJ,Q, d:e -GGl:m.t<ll,s, <0GÜ11segiblli ,.fa~e,r .uma .co:rrecção tã0 f~tl.i,z 
,g_;lJ!lialíJ.t® J:P®SS[,v,0l .C®.Bíl. "[:g<ua.es ll'@.ClilJPS®S-

Â:S 'SBIY:na:s,@lr!l (;~!il drêas 'de li!í;}•@IDtal~~CR;S {8Stã@.illesÚt cartat. GOIN IDÍ:ÜS precisãü e tan1be.PJ.1 
ilàGls :ttUiliJ.il!'"M>S ·iveniaaêll~itrios~.. " 

As florestas ou msttas, as catingas, iQS <OIMi'l<Tp-os oitll g.e.raes e~-tã•GJ tm.11ben1 ahi in.·GH-
.Gad<os iSegutn:€h9 ·Gltados ,GlJe .nossa ·d'ir;ecJtg I<Dhse,rr .a·ção .e tamhelílil segmwcilo inforn1·ações ele 
mais -çle .l!Jl.a::n ínrài vrHl1m1®,, aG>a~SIU!lit~Wd,0 soh•PB '0 l.'ríJ.,esm~ ass un.1pt0 ou .oJ)ij ecto,. 

'ir.aes ,s@,o ,os llil.íl.eilh·ê!l~&me.w .• tos 0 c0rreq;ões ([ Th1tB'C0nseg't.lÜ4il0S J-Btroelu.zir na ca.rta 
:g,e.@,g.r& phica :dia ..ffiilt~;lfi.a .. 

Ou.mpre 'ainda acrescentar, gue,, O q:ue fica transcripto dà a·penas Ull1Çl. ligeira 
ldea da e~tensãb e valia das 'iiaformações contidas n"o re1atoiiQ, o quo1, não só relata a 
geÔgrap'lnia, a topogra1)l1ia, geologia e clir11as; mos tmn1)em os cAractéres mil'lera-
1Ggicos e .qgri.colas elas diJferentes zm1a.s ·eútre a _par:te elo va:Ile do S,. Frandsco, cl'oí1de 
elle partiu, e a costa do A'flantico. 

' ' 



• 

.. _ ·74-

. Conclus.ões 
Resolvendo-se o Governo. a executar os melhoramentos . do R!o . S. Francisco se-

gundo ó plano geral descripto neste rela,torio, póde levantar-se; a respeito da maneira 
de effectuar-se as obras, a questão, digna de consideração, si as obras devmp ser exe-
cutadas por administra~ão, ou por .empreitada com fiscali$ação do Governo. Nos Es-

. tado.s-Unidos, onde seja p·osi?~vel, taes obras são f@itas por contrato, .com a fiscalisação 
, do Governo. 

Em qualquer dos casos, si o Governo desejar ecmwmisar te.mpo, será conveniente 
tomar as providencias para a construcção e entrega no alto S. Francisco de dous vapores, 
de roçla á popa, e pequeno. calado; tendo o maior delles 37 metros de comprimento e 

-6 metros de largUra, e devendo elle servir de rebocador; o m@nor não terá mais de 15 
metros cle,compJ;imento e 4 metros de largura, tendo de servir como navio de @Xplo-

. ração. Nenhum delles .deverá, . quando descarregado, calar mais de meio metro 
approximadamente. , 

Estes vapores poderão ser encommendados e construidos nos Estados-Unidos, e 
entregues e armados no alto S. Francisco (depois çla abertura da estrada de ferrB de 
Paulo Affonso) por quantias nunca exçedentes das verbas mencionadas no orçamento 
geral das obras; a saber 90:000$ para o vapor maior, e 25:000$ para a lancha a v-apor. 
Sómente inqui~indo com este fim . especial, ou fazendo algun~a proposta. poder-ee-ia 
saber de quanto esta V@rba porventura possa ser reduzida. 

Em segunçJ.o logar no caso em que, o Governo determinasse proceder immediata-
mente aos melhoramentos do rio, séria vantajoso assegurar os serviços de alguem que 

·tenha tido experiencia de projectar e executar obras analogas em rios. Com quanto as 
, · obms por si sejan~ tão 'simples qt~anto é possível, pôde-se economisar dinheiro, ·por 
' uma escolha 'judiciosa dos pontos p,articulares, onde devem estabelecer-se as grades 

ou enrocamentos, diques ou portões. Um el).genheiro intelligente que nã<\Í col1heça a 
-.· _execução de obras em um rio, poderia adqt~i:hr rapidamente a experiencia ri~cessatia; 

mas a experümcia de um é geràlment~ paga á ,custa de outros. 
Não é possível designar adiantadamente, com exactidão os melhoramentos que 

possam, np,oz investigações minuciosas, ser adoptaclos. · 
O vapor cie menores dimensões a qu~ i1os referimos, está destinado, prlncipalm~nte 

. para permanecer nas cachoeiras, e ahi compl~tar as investigaçõ_es finaes; e dirigidas 
por um homem experimentado em obras de melhoramentos de rios,. o ~xame poderá 
ser feito e as decisões tomadRs sem dmnora. 

O methoclo geral ele effectuar este exame definitivo, durante a estação das baixas 
aguas, seria pois, elllpregar um engenheiro experimentado em obras flti.viaes, encar-

' ' ' 

regado do vapor explorador, e auxiliado por uma pequena turma de ajudantes intel-
ligentes, da sua escolha; este engenheiro terá ele subir e descer . todos os canaes 

. navegaveis em cada uma das cachoeiras, obs.ervandQ os caractéres inherentes a cada 
canal, em relação á profundidadé, largura, correnteza,' volume d'agua, · e obstaculos, 
etc., antes de detern1inar qual o canal que tenha de ser melhorado, ou exactamente 
como deverá ser melhorado. 

Estes estudos 'não podem ser convenientemente ex.ec~:üados sem o uso de uma 
lancha a vapor apropriada: e de pequeno calado, possuindo força bastante para su-
perar as correntes mais rapidas gos canaes naturaes. 

Navios ou lanchas a vapor, calando çle 11/4 metrQs é, 11/2 metros., n.ão são,detodo 
apropriados para este fim . 

' ' 



Incidentemente observaremos, que com o auxilio de vela conseguiu a commissão 
subir algumas cachoeiras; mas o vento 'é tlm elemento demasiado incerto, para com 
elle se contar, visto como ás vezes falhou-nos quando mais precisa vamos de seu con-
curso. Além disto um exame geral de todo o rio, e ao mesmo tempo um exame. minu-
cioso em cada cachoeira, durante uma estação, teria sido uma impossibilidade. 

Não será necessario ·que ,_o engenheiro encarregado dos estudos es·pere até o 
termo da .estação, ou até Gompletar o exame de todas as cachoeiras, para a entrega 
dos desenhos e projectos. Isto poderia fazer-se por partes começando na cachoeira 
que fica mais abaixo, e pouco depois de completar o exame de cada uma das cachoei,ras, 
ou se ri e de cachoeiras. · 

De um modo geral póde-se suppôr que se consumirá u,m :verão na execução 
destas inve$tigações e nos arranjos para a procura ' e entrega em pontos conve-
nientes das margens do rio, de taes 'tór'os de 'madeira e pedras toscas, extrahidas 
de pedreiras, que possam ser consid"eradas precisas para o melhoramento de certas 
cachoeiras ; e que durante o verão seguinte as obras serão effectuadas, si não rio 
todo pelo menos nas cachoeiras as mais difficultosas; de maneira a assegurar uma 
navegação consideravelmente melhorada 1~a terceira estação sêcca. 

Deverá fazer parte importante dos deveres do engenheíro ·chefe, ter sempre em 
vista não só o· melhoramento da navegação dürante a estiagem (por 1J1eio das 
singelas obras apontadas), mas assegurar-se tambem que o canal offerecerá uma 
navegação sem perigo para vapores, estando o rio mais ou menos cheio. E' obvio 
que as decisõ.es a este respeito dependem de criterio baseado em alguma experien-
cia da freção das correntes nas differentes alturas do hivel das aguas. 

AcresceN.taremos ainda, que não h a nos Estados-Unidos rio algum que se 
assemelhe muito á parte do S. Francisco, . entre Jatobá e Sobradinho, ao rio enca-
choeirado; e que portanto não foram exigidas · obras precisamente semelhantes em 
nenhtlm dos seus rios; comtudo a mesma experiencia em projectar as obras de 
melhoramento do rio Ohio por exemplo, para tornai-o navegavel na vasante, é 
necessaria .para o mesmo estudo do alto S. Francisco. 

Ha entre estes dous rios uma differença importante; e é que, emquanto o volume 
minimo d'agua no Ohio, em alguns annos sobremodo se reduz, o volume minimo do 
alto s. Francisco, mesmo no anno de ma~or sêcca, é consideravel. 

A grande superioridade do supprimento de agua no S. Francisco durante a 
sêcca, compensa largamente a maior declividade do rio atravez das cachoeiras; de 
sorte que póde-se estabelecer uma melhor naveg·acão de estiagem no alto S. Fran-
cisco do que no curso superior do Ohio, sem o mn prego de eclusas. 

Os trabalhos da com{nissão estão agora pnoximbs do seu termo, e tenho grande 
prazer em testemunhar a uniforme amabilidade . e cortezia de todos os seus 
membros e o exemplar e diligente cumprimento dos varios deveres de que 
foram incuinbidos; o que tão poderosamente contribuiu ;para alcançar resultado 
satisfactorio. 

As minhas relações com estes ·. senhores, nesta commissão, por mais de um 
anno, no campo e no escriptorio me foram muitíssimo agradaveis; e as recordações · 
da nossa convivencia serão sempre uma fonte de sincero prazer e sua futura 
carreira, como engenheiros; onde quer que 'estejam, sempre será por mim acompa-
nhada com"especial interesse. 

O relatorio sobre a geologia do valle do S. Francisco, feito pelo professor O. A. 
Derby, acompanha esterelatorio. 
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ANNEXOS AO . RELATO RIO ~ 

SOBRE O EXAME DO . 

R I 0- S. · F R A N C I S C O 
APRESENTADO POR 

Qlõl. itilnor ~ohtrts 
' 

Engenheiro chefe da Commissão, Hydraulica 
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lnstruyvões ~ara execAutàr as: e~~loravões- (lennitiva·s, ete. uonalliaos l~o Rio· S .. ·Francis~o, 
- ·_ ; - ~ue_ ue r;i~am da escolha . aos ca~tiaes ~ue fêtn . a e ser rnellroráMs - · 

s 
-- •...: I 

. ' ~· ' • . - J I • 

1 .. ;-"'E' }ni~<ster dispôr de uma p_equena làncha a vapor de calado reduzido, .:a q.ua:l car-
,regada, çlelenha e ag~a não cale mais de O~i,40 approximadamente, e tenha força sufficiente 
para_. ~uperar t~rga _corrente de doze kilometros por hora. . · · .. 

2.-0 fim que se tem em vista é. ele achar um carial natural pelas cach.oeiraê (sia1gum 
· .e.xi.ste) q:ue ~ir:va n~ extrema vasante do rio á navegação ele vapores e lanchões, calando um 
JP..~tr.o ;_ semelha11te e~nal deve ter largura nunca inferior a 30 .mt3tros no Jogar mais estreito, 
·e .proft!nclirtade, _nunca menos que} , ?5 illetros' no l_ogar. mais raso. O canal deve apresentar 
fórmas taes que 1,1-n1 vap~n· ~le 40 metros de comprimento, reboca:ndo àous lanchões, .poss.a 
percorrer com segurãnça: as voltas. . 

c -~e<;onhe()e~dQ-se que up.1 canal de taes condições pócle ser obtido, em uma dada ca-
choe!Fa, -,pelq arrasamento~ } emoção de alguns rochedos que obstruam a passagem, po-
.cleria ser l}1ais v:aptaJoso escolher de pref_erencia aquelle ouh~o que necessitasse do fecha-
:·mento .ele braços oü, clesaguaclour'os · latentes e de cliques ele grade s em ele enrocamento, ou 
poFtões, (çhutes) papa avgmentar-se artificialmente a profundidade . . 

Onde houver uma escolha a fazer-se entre os dous systemas de melhoramento, a pre:-
ferercia dé um delles será uma questão de criterio, de .calculo cl.a~ clespezas respeCtivas, etc. 
,por; Ha,r~te elo_ eng~n l~eir.o incumbido ela execução elas obras. . . · . · .. 
.' . Erg. · q~alquer, elos caso~, feita a escolha, as obras j.ulgaclas necessarias deverão ser 
.representadas no .papel; em gra~cle escala:, que~ fique resolvida a remoção de rochedos em-
bara<fosos, quer seja preferida a construcção ele 'diques de grades, ou de enrocamento, ou de 

· P9!We~ .. . . . . . . -~ , - . . . . . . 
. . :.3.-rUm canal.pat~ral,._neste rio, póde possuir _um leito muitoirreg·ular e rochoso, e 
parecles_ later~e·s de pedra, e escabrosàs,_e comtudo ser um canal 1)erfeitamente adequado á 
l1aVE)gaçã9 a J~pQr, siyellé 'hou'trer profunçlidacle sufficiente, e si as voltas não forem de.-

_masi~damente. brüsc?-s. De_ feito, si a declividade fôr consideravel, o attrito produzido pela 
· passagem da agua sobre as anfractuosiclacles elo alveo, poclera r eduzir sobremodo a velo-

cidade ela corrente e assim melhorar a sua navegabilidade. Semelhantes canaes só pode,rn 
ser col).VeJ:!.ientemente e~aminaclqs .com ·o emprego ·de uma lanchá a vapor. . ' 
. . 4. ~ -:--- Um · ca~1al n;telhorado; tendo 30 metros de largura, 2 ·de j:lrofuncli:clade, e uma. 

, correl(lte ele lO. a 1l k~lometros por ·hora, ou seja de 3 metros por segt~nclo, exigiria u rn v.o-
lumé_cle agua qe 1 ~9 rp.etros cubicos por segundo ; e admittindo 2~ por. cento para o cles-
perclicio d'e agua ~trayez elos diques ele .grades ou de enrocamento, o volume e~igid() seria 
ele 225 metros cu bicos por segundo. 
. Não se propoem neste logar, nem é nécessario, tratar accuradamente deste assumpto; 
1pas tendo em vista apenas lembrar a guanticlaclê provavel; de agua que em geral serà ne-
_C\')§Sar.!o su pprü:. · . · . 

. P:.,_Podelp dar-se casbs em que já existe um braço elo rio de ·b_oa largura, livre ou 
quasi livre ele escolhos, cuja pi·ofuncliclacle, porém, não seja sufficiente para a su ppostà na-

. vegação; falta,ndo poi.s a este braç_o um accrescimo ele profundidade de. ·agua. · Si fôr pos-
sível fazer convergir para semelhante canal um volume aclclicional ele agua sufficiente, por 
.ineiq Ô.t;J ,um niolhe clé grades ou · enrocàmen~o, co:qstruido no pontal superior ela ilha, este 
processo ppcle ser preferi,vel; então não haverã necessidade de executar outras qb'ras ou 
multo pou.cas set'ão pi;ecisas. . .. . . . ' ·. -

6. _:_No caso ·'da· cachoeira do Sobradinho, por exemplo, o exame feito pela commissão 
hydraulica em 1879, mostrou que o plano adequado a esta serie de rapiclos é o melhora-
mento elo braço de Pernambuco: çomtudo, é necessario proceder-se · a outro exame mais 
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minucioso, afim de determinar com precisão os l0gares em que as obras tenham de ser exe-
cutadas, e a sua importancia . Um molhe composto de grades che1as de pedra, ou de enroca-
mento no pontal superior da ilha de Cachoeira será provavelmente proposto para assegurar 
uma quantidade de ·agua adequada para produzir sufficiente profundidade na estiagem na 
parte superior -do C~nal. J?'equenas obras~ consistindo em-diques de grades ou . enroca~ento., 
podem ser julgadas necessanias nos logares menos puofifundos a ba:ixo' do pontai ·su13@rJor 
daquella ilha, com o fim cre concentrar o volume natural de estiagem,~ a~sim augmentar a 
profundidade nos referidos pontos. Neste ca:so, 6 molhe no pontal da ilha poderia ser en-
curtado correspondentemente, diminuindo assim o ·custo do melhoramento. 

Seria tempo perdido aquelle que se empregasse em fazer novas investigações tendentes 
á formação de um canal apropriado á navegação a vapor pelo braço principal do rio, do 
lado da Bahia da Ilha da Cachoeira. _ · 

7. -No ca~o da serie .de cachoeiras que termina no Páo, resultou do exame da com-
missão hydraulica que apresenta-se uma escolha de caminhos na parte superior desta serle-.; 
ao passo que na parte i:p.ferior, o braço de Pernambuco é indubitavelmente o canàl que dev.e 
ser melhorado. · , . . 

Si porventura o braço Pernambucano fôr considerado preferível, na paTte superiO:r, · 
a qualquer dos b1~aços do rio, actualmente seguidos de ordinario, será necessario eonstr-üir 
um molhe· de grades ou enrocamento, no pontal superior da ilha do Cuité, afim de lançar 
mais 'agua para o braço do rio relativamente estreito que separa aquella ilha da marge-m 
Pernambucana. • · 

Este braço do rio está obstruido por cinco cachoeiras pequenas e locaes ao longo da 
Hha elo Cuité, nas quaesserá preciso fazer algumas obras para tornar os canaes navegavei:s '; 
consistirão es~as obras em ct:iques baixos e portões de p'equena extensão; assim realizar-se-
ha uma boa navegabilidade para vapores, com a remoção de um pequeno numero de rochedos 
e de cascalho, e o volume acldicional de água, subtrahida1 ao rio a montante do pontal 
~~. . ' 

O futuro exame, definitivo das «Vias fluviaes » de um ponto fronteiro a Roclellas, rio 
baixo, até onde as aguas elo braço principal do rio affiuem para o··braço de Pernambuco, 
deverá ser feito com particular attenção, . com o fim não só de assegurar uma via fluvial, 
vantajosa na vasante , como tambem de ter a certeza de que o canal oiferecerá uma nave-
gação franca nas cheias mais ou menos altas . . · , . ' 

Abaixo do ponto onde as vias tluviaes se encontram no canal de Pernamb,uco, na e*-
tremidade inferior da ilha do Cuité, o canal que tem de ser melhorado será,o mesmo, 
qualquer que s(;lja a escolha da via fluvial superior; e em qualquer caso as obras nE)cessarias 
ahi serão da mesma importancia. Estas consistirão na tap·agem de braços lateraes entre 
as ilhas para impedir desperdício de agua e concentrar um volume ma:ior em. um só canal: 
e em alguns pontos, em particular no Páo, na concentração . ulterior de agua por meio dé 
pequenos cliques longituclinaes e transversaes. · · · 

Pelo exame ultimamente feito .parece provavel que a via fluvial, que desde o pontal 
superior da ilha do Cuité corre peia margem de Pernambuco até o Pào, seja preferível a 
qualquer elas outras, por tornar-se mais segura, qualquer que seja o estado do rio; este 
panto .. não pôde, porém, ser definitivamente assentado antes que se faça um exame mais 
minucioso, que as differentes vias fluviaes sejam cuidadosamente representadas no desenho, 
e que se org •nizem e comparem os respectivos orçamentos. 

8.-Quando se proceder .ao exame com a lancha a vapor, seria proveitoso incumbir 
do governo da lancha 'um homem que -tivesse a pratica de navegar com vapor em rios de 
grande correnteza: por duas razões: para assegurar um bom governo durante o exame, e 
tambem para ser ajudado pela sua experiencia na deliberação acerca da segurança provavel 
dos canaes propostos em differentes estados elo rio. · 

9. -Com relação á direcção geral elo exame, aos arranjos preliminares, á preparação 
da lista dos preços de materiaes, empreitadas, etc. : muito dependerá do modo por que as 
obras do melhoramento do rio serão levadas a effeito- si directamente, por administração, 
si por meio de empreiteiros, com fiscalisação elo Governo, ou si por ll,m concessionario, 

. Por est11 razão não julgamos necessario entrar em mais extensos promenore;;. · 
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Commissão .fiyaraulica 

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 1880. 

Illm. Sr. Williarn Milnor Roberts, engenheiro chefe. 

Cumprindo as ordens que de ,V. S. recebi por officio de 22 de Dezembro de 1879, em 
que me autorizava a seguir da Carinhanha para a Bahia em exploração e reconhecimento. 
daquell~ porção do territorio da província que V. S. entendeu conveniente examinar, 
apresento o seguinte relatorio, ou exposição resunüda do que pude observar no meu tra-
jecto çle cêrca de 150 leguas desde a margem do S. Francisco até o litoral. 

Neste trajecto em q ~e consumi 35 dias, informei-me tão minuciosamente quanto pos-
sível quer do que diz respeito à topographia, clima e aptidao para agricultura e mineração, 
quer ainda quanto à população, commercio, inclustria dos differentes districtos do I?eu 
percurso. . . 

Ao escrever o presente relatorio, procurei dar à sua exposição um caracter em tudo 
semell;tante ao de um diario de viagem, dividindo o assumpto em tantos capítulos quantos 
os grandes trechos da região atravessada; dei entretanto maior espaço á descripção da 
agricultura, mineração, clima, industria e população, pois que quanto á topographia, 
creio eu, nada a expõe melhor do que uma carta geographica com o concurso de suas 
convenções. O mappa geographico que acompanha pois a este trabalho, (1) foi construido 
unicamente com os dados de nossa directa observação, e tambem com o auxilio de valiosas 
informações de diversos cidadãos, dignos ele credito, r esidentes naquelles logares . Atten-
denclo agora aos meios ele que apenas dispunha, e aos mingoados recursos com que 
emprehendi esta viagem, espero que V. S. me relevará ele qualquer falta em que acaso 
tenha incorrido, na certeza ele que sempre me esforçarei por cumprir o meu dever. 

Tenho a honra de assignar-me com maior respeito 

De S. S . Muito Attento Venerador 

Theodoro Fernandes Sampaio, engenheiro civil. 

Da Carinhanha a Monte-Alto 

1.-A partir da Carinhanha. até a villa de Monte-Alto a região se apresenta sob o as-
pecto de urna planície extensa, uniforme, sem elevações nem serras consideraveis, a não 
ser a serra calcarea da Malhada ou do Yú, no rumo de NE., parallela ao rio, de que 
apenas dista 4 ou 5 leguas (2). Esta serra, cuja elevação é inferior a 400 metros acima 
do nível do rio, estende-se por 8 leguas no rumo já citado até as immediações do rio 
Verde nos limites da Província da Bahia com a de Minas, é abundante em olhos d'agua, 
rica em salitre e possue mui boa pedra de cal. 

.(ij Veja-se· a ca.r.ta. a.nne.xa. a este rolatorio, 
(2) Não acompanha por não ·ter sido impresso. 

• 
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Esta porção do valle é geralmente baixa, sujeita a · inundações nas -grandes cheias 
do rio, muito pantanosa e alagada na estação das chuvas. O solo é .todo calcareo até 
10 leguas além da margeú1 do rio e de forii:!açãó identica â que observamos em diversos 
pontos do S. Francisco. _ 

Superficialmente o terreno é coberto de uma argila vermelha mais .ou menos espessa; 
apresentando em certos logares sujeitos a enchent~s o aspecto enegrecido" e lamar.ento. 

2.~A vegetação é muito pobre na plapicie é nos Jogares baixos ; ;~is arvor.es grandes 
são raras ahi, e as que apparecem s.ão pela mór ·parte çla família das leguminosas, como 
o jatobá, a jure1n"a e o angico. O umbuseiro é abundante em toda esta'porção do valle, 
avultando mesmo" pela protecção especial que lhe,"votani o,shabitantes,. · 

Melhora consideravelmente a vegetação nas immediações das· serras·· e por pequenos 
trechos nas margens dos corregos . e ribeirões que d'escem de Monte-Alto e das encostas da 
Serra Geral a.léste. Contorna a serra da Malhada, em tod:t ·a sua ·extensão até o rio Yerde, 
uma espessa mattà cleshabitada, com boas niadeiras' de toda a especi0: entre as quaes 
abundam o jacarandá, Gonsalo Alves, cedro, àrueira e -muitas outras proprias para todo 
o genero de construcção: Esta zona _de florestas_ viTg~en:s nªo téiJf1 :qJer~p-~,> de _ 30 l@guas 
q,uªdradas de su perficie. · . . ~ I -... - ~ . , _ s 
, , 3.-Toda e~ ta· zona, desde as margens elo S, .I\.ta,ncisco .a_té ~o_nte A]tg_, na extensão 

d.e ,15 aeg·uas , OU, mais a1ém até :a Ser_ra Geral , )(Umi). lab'gura ele 28. leg:lJqS.~. ~ qlil;àSi t?~ClF
sivamente votada à creação do gado -vaceum, cavallar e muar·, -sendo· es,ta~~)Í'1!J.aS l~ltiJ;J.;I;§l§ . 
en:J, menor e-scala .. Ent~~eta;rto. , o terreno se presta á: cuJtur:0- cl~ algodãp, ~milhQ,~ ~éijão e 
ortrj)S leg-uines, Lillt;l ahi procluzen1 COm vantagem; poueas, plar~tações tQdayj;;t _ençont,J:ie1 e1:r.1 
meu trajecto, e mesmo assim· em. mlJÍ pequena escala, dando esca-ss'<'mente :_pà;rl;i,o,:c,on.:_~u!I)oO -.;, 

Fui informado de qu e na freguezia da Oarinhanha, na margem esquércl~do S. Fran-
cis-co, ha ainda mU:itas terra!l devolutas , cob~ertas - de .boas . It).q,ttas, e , exÇe,U~rrtes t~rras 
aogó col_as no 2. 0 distriCto, para as banç1as ele :Goya-z. Prod-uz ya,p.tajo13a111er:lt,~ . a canrna de , 
a,ssucar; o milho. e o feijão dão ahi d:uas col11eitas anngq,es : O terrep.o :é rpU:it~:.favoreeiqo dy 
aguas, ,mas o povo t.em manifesta negaÇão pq,ra o~ tr~ba:Jhb~ da 9-gricultu-1~n;, ;.d·eq,icanqo:-:_s~ . 
d~ ,p~efeFE;ncit . â cr!açã~ ·dó gado, à pesca e .~_caçg,, .ql1e é a~un~àptiss~m~ ti,~s;ta ,P_arte ~~t 
provmCia. Apezar dtsto J<Í se contam nesta,regtao (1. 0 e 2, 0 d1str1cto~ ela; Çar.J:Íl~~9-nha) lQ4; 
p.equenos ej1genhos de as!lucar, e111pregaclos no fabrico da rapadl.J.ra, 30 alaml]iqlléS em ponto . 
pequen.o e uma serrÇtria hydrq,,ulica no .logar S ... Rosa, 25 , legua~- pa1;a ·. Y( Oeste :-:dft 
S;, ,, Franeis~o. , ,, . · . ,· __ · . _, · · . -.. : . . ; ·~ , __ •; C' :ob 

, 4.- A estrada é bq,stante pó:voada e11tre a . O.arinhanha e a Y'illa dQ Moríté:-}~lt_o;_, com2 
mUitos moradores agrupados em pequenos povos ou espalhados pelas .fE!--z6ndas e roçàs . . São.g(;), 
ralmente pobres e poueo amigos do trab_tt,lho. A população é.jà eonsidetà:ve,l rel~iivanÍ!ente: 
só na freguezia da Oarinhanhaeontava-se em 1872 lO. 893 almas; na de Monte )\Jto . a po· 
pulação é superior a 2p. 000 ha-bitantes, os .escravos são porém em _numerq. reduzido em 
ambas as ·fregÍiezias. ' -- · · - · _: __ , . :. ';: 

5.--:- Estradas re_g-\l,lÇt,re~ não existem no interior elo paiz, vê-se apenas cat1Ú;nhos,. pri-
mitivamente trilho d:e gado, que o uso constante ampliou de um modo irregular,·: com todos 
os defeitos de uma obra feita ao accaso, com todos os inconvenientes in!agin à-veis para um 
trafego continuo; ora, por entre pantanos faeeis de desviar, ora-dando extensas_ .voltas sem 
motivo justificado, Qra finalmente ga1ga\1do montanhas no sentido mais abruptod'ii,s encostas. 
Os caminhos que percorri por todo o interior da Pro.vincia . da Bahia sã(! ·ÇJ;o caraeter 
que acabo de assignalar; e os clã Oarinhanha a Monte Alto, comqu.anto atrayessem um 
terreno plano e uniforme, têm todos estes inconvenientes apontados,_ · -. ~enclo, por 
vezes, intransita.veis na estação chuvosa. . . ~ - .. · · · -,. · . >+ ·· 
, _- E;ú temposant~~·i,ores a municipali~ade de M9rlte~Ãlto, ;p~esumo eu:(. p'i:mdo.v ~ exe-_ 

cutar unia estrada dtrecta . entre essa v11la e a: da Oar1nhanb.a ; Il).as essít-' (3strada, . que· 
r~düzia . I2 leguas as H~ dos antigos caminhos, foi aband9naela logo ',dépd[s por falta 
d'·agua e . escassez de moradores. . , _ . _ . · .,,_ . _ . . . 
, . Monte Alto é uma ·villà pobre, decCl!dente, sem 0-nimação ne:rn com1pere,w: su,a _êitua/ 

ção é porém excellente, em terreno eleva~o, na base da. serra ,dq rpe~tpo nqm~. , Pa~sa 
dentro da villa um pequeno riacho que a s11ppre de boas aguiÜ;. 'Gahan1-l~$, :i;nu itô os bims-
ares-que _tem, .e resicleneia ahi é aconselhada ás pessoas affectaclas du inÇ>Iestias pulmci--:. 
nares. Monte Alto tem apenas l. 300 almas, mas o seu termo, qlíé 'é:. bâ:S.}ânte eite:áso, 
conta muito·s povoados. ',, ,,!._ .( ;, 'ti~>-'' r ... ', ' ·: ~> . 

;?· 
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ir De Monte Alto ak Caetelé . 
" . ~: 

. , . 6. ~Entre Monte Alto e Caeteté ha 15 leguas, o terreno muda então de aspecto,' áS 
planícies baixas succede1'n' as montanhas, à formação calcar·ea e schistósa succed·e a gra-
nítica ou gneissica abrangendo quasi ·toda região para leste e alonganflo -se . ai~da para 
o norte na mesnra di:i'ecção da se1:ra geral. O granito, muito á flor da terra riest'á porÇãn 
da planície, .. que constitue o valle do rio 'das Rans, surge por vez&s em massas' compa- . 
ctãs, lisas, ' atre·dondadas, . cujos blocos enormes erguem-sé quasi á prumo en1 1}ittorésc.ó 
contraste por sobre uma planicie quasi de nivel. Ahi apparecem então frequenteménté 
poços )latur<tes o'u depres~ ões :da rocha onde sé encontra, com ·:. abuhdancía, d~sOs fosséis 
dé mr;gaiherium e de outros animaes coevos : Estes ossos estâo poréú1 tão corroídos ··e 
estragados que a penas . se pode cbJ her alguns s pecimens . (i) '· 
. Com excepção da serra de Monte Alto, que é quatzito, mui rica em ferro, sali~ 

tre, e ele altitude talvez inferior a 800 met'l;os; todos os serros destacados néstá planície 
são graníticos otr'gneissicos, alguns de 250 a' 400' m~tros de ' elevação sobre o· nivel gera~ 
elas terras circumvízinhas. ' · · ' · · - · · · · " 

· A Serra Geral, tambem gneissica, eom algumas camadas de quartzito intercalaqas~ ' 
é rica em fen;o, crystal de rocha, e bellas amethysta e tem uma altitude de 850 metros 
approximadamente, na linha do ~ divorti um aq uaru m- nas immediaÇões da cidade de Oae-
teté. O grés parece ter clesapparecido com'pietamente, apenas ligeiros vestígios tlelle se 
descobre na fazenda das Escadinhas, · 2leguas . ante~: de . Caeteté, . no àlto da serra . 

- Estas mOntanhas são quasi sempre alcantiladas para o lado ' elo S. :j1'1;ancisco~ ·ou· 
. pàra Oeste, ·ao passo que as vertentes oppostas 9escàmbam suavemente para léste . . A 

Serra Geral assim como a de . Monte Alto tem este ' caracter; e como se alagam muito na· 
parte .superior formam verdadPiros platôs ou chapadas, por onde se desenvolvem exten-; 
sos campos ele uma vegetação: característica denominados ..:.._ g·en1es _;. '. . . . 

7 ,--'- A vegetação . só começa a mudar nas fraTdas· dás montanhas, nas queb1;adas 'das 
serras onde é mais rico o terreno de ·an u vião ; âe sorte que se pócl8 definir o caracter- . gm'al 
da vegetação nes~a zona de 15leguas pelo modo seguinte : - catinga- ou mattó imprestá-
vel na planície ou logares baixos,. florestas ricás de boas madeiras l1o sopé e encost,as 4as 
montanhas, - campos g·eráes- Iios terrenos altos de cirrm da; 'serra. · . ' : ·. . 

Não • são. perennes os riós, mórmente na. parte inferior do seu curso ; ó :rio elas Rans'i 
arteria principal desta zonà, apenas resiste aos araores ' do estio, os mais cursos d'agua sãq 
toclo:s, temporar'ios ; e, .como as chuvas são muito irregulares e por vezes escassas, os mo-.. 
racl'ores da.s cabeceiras represam todas as aguas para a irrigação, e deixam os habitantes do 
curso inferior com a re.éurso unl.cõ das lag6as e b1~ejos. Nos campos· de cima da serra a~: 

· ag:t~ás são toda'via a:buriclarites e _supprepi cdnipletamente as necessidades do povo agticola·.: 
kvel'tente oriental da SeiTa r Gerai, cujas 'éncostas pendem em declive mais, bi·ançlo, é seril: 
duvida alguma mais rica. em cursü's d'agua e tàmbem mais vis'itacla pel_as chu'vas ; pór iss0· 
m~~mo .O terreno é ahi m:ais ·freSCO e prod'uctÍVO e as florestas mais vil·gens e' espessas, é'óm.' 
e'specialidade para as bandas do sul. ' .. . ' . . . ' ! 

~- · 8 .' - P r'íldomina a criação elo g·ado na parte ba-ixa ou no valle, até 8 leguas para: hor~: 
deste · de Monte Alto. O gado, basta.ilte corpulento, perfeitam:ente adaptado á. natureza ~a· 
terra, multiplica-se ahi com rapidez e raramente pestea ; as sêccasfpequentes s~o 'porên:i o 
mais grave empeci~ho aó·clesenvolvimento da industria _ criadora; bemféitora industrià, que-
âgezar de tudo; é a única çapaz ele aáancar o povo destes log·ares à s-q.à náturál indóleúci~. 
Q 'g~do é 'verrc).ido, ás manadas, para o·s clistrictos· cl'além ela Serra, ·na razão de 25 a 3Q$. 
por cabeÇa, vendendo 7se o mais novo por preçÇ>s mui reduzidos. A zona agricóla estendê"' se 
deP,ois .Por, sobre 'ii.' r~gi~o montaúhósa, em consiçl:eravel superficie tendo por qéntro a ci .. . 
dade _de Caeteté; eiltrepos'to commerciàl desta porção da província. A agricultura effe .. 
ctt!-aclá ahi em ú1aiÇn' escalá do que )1o valle doS'; Fr~n-~isco, própriainentE;) dito, 'dâ~t,a··"'s"': ,__ 

'· . , . , . ; ,. : · · .. ~ ;--<0~:·,· ~{)$ DEpn ,, 
·' . (i) Nas fawn. d.as de Stt R.o.za, Tros Irmão·s, Lagoa da Pedra o Campo Grande no termo do i\fonto Alto •cscol-'nram,so grau, , 'd 1 ..a~" 

ct·ês ossadas. · , · · · . · · ' · •r,..J--~ · .. . , ... ••1- " 'lv" . ~ . ~ 

U'l 
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paragens um caracter de prosperidade, como não encontrei em nenhuma outra zona du-
rante a minha viagém pelo interior. As fazendas e estabelecimentos agrícolas -apresentam· 
ent~o um cer to progress0 tão difficil de alcançar em logares tãp remotos, que .abonam mui 
vantajosamente os bons habitos agrícolas do povo destas comarcas. 

O terreno, da melhor qualidade, presta-se com vantagem a todo o genero de cultura. 
O arroz, muito cultivado, nas cabeceiras do rio das Rans, produz 160 litros por 

· c_ada um que se semeie. As amostras provam-no excellente. 
· A mandioca, que é a base da alimentação do povo, dá geralmente 200 alqueires 

ou 34. 000 litros de farinha por cada hectare. . 
O algodão, cuja cultura já foi mais prospera, está hoje pouco produzido; antigamente 

um teereno onde se plantava 40 litros delle peoduzia 12 cargas de 6 arrobas cada uma de 
algodão descaroçado ou 1. 082 kilogrammas de algodão em lã. Plantam-no de· duas espe-
.cies: o arborescente e o herbaceo. . 

A lavoura da canna está hoje muito desenvolvida nos munl.cipios de Caetetê, Rio 
de . Contas, Macaubas, Brotas, Riacho de Santa _Anna, etc., municípios distantes do Rio 
S. Francisco de 15 a 30 leguas. A especie cultivada é a Gayen11a, que nunca pesteou, 
no· sertão, conservando-se sempre com muito boa proporção saccharina. Nestes municípios 
fabrica-se pouco assucar, e tão sómente para o consumo nos mesmos logares da producção; 
os peqnenos engénhos, tão m.umerosos por estes distdctos, applicam-se de preferencia ao 
fabrico da rapadura e á distillação do mel, que se· exporta para os povoados da margem 
do rio. -. 

O feij ão, o denominado vulgarmente-feijão ele corda~produz com abundancia no 
termo de Monte-Alto; -o mocho-; cultivado em Caeteté, dá em termo médio 160 litros 
por 3 litros plantados em terreno quente e arenoso. 

O milho dá-se perfeitamente em toda esta zona; um alqueire de 160 litros produz, ein 
geral, 200 alqueires ou 32.000 litros de bom mil:10. 

O trigo dá-se mu'ito bem nas terras altas e mais feias. Na fazenda do Cajueiro, pro-
priedade elo Sr. Major Francisco Pereira Castro, observei uma bella plantaçao deste cereal, 
effectuada com as boas regras ela arte agrícola. O Major Castro empregá ó arado, a roda· 
hyclr mlica, os moinhos, e outros machinismos· para a lavoura elle mesmo planta o trigo, 
faz a fat'inha e o pão em sua fazenda; os resultados t êm coroado os seus esforços: em. suas 
terras elle obtem facilmente 480 litros ele trigo por cada litro que semêa. 

Cultiva-se ainda nestas paragPns muita ab ~>bora , melancias, melões, an:: endoins, inhà= 
mes, batatas doces, e até as batatas inglezas com bastante resultado em Caeteté. 

As plantações se effectuaiil1 geralmente nestes municípios de Outubro a Janeiro, estaçãO 
4as chuvas, exceptuam.do-se o trigo, plantado ele Março a Junho. A canna planta-se em 
todo o tempo, visto como é alimentada por irrigação artificial; preferindo-se todavia plantar 
de Março a Junho . 

9.-0 territorio é todo occupado e repartido nestes municípios; entretanto são as 
terPas mui baratas ainda . Na zona cri::udora as propriedades não são divididas nem limita-
Q.as, os beneficios se· gozam em commum; na zona agrícola, porém, as propriedades são 
mais discriminadas e têm valor mais alto. Pelas informações que colhi, uma legua qua-
drada de boas terras vende-se ahi por menos de 50 contos ele réis, sendo demarcadas e bene-
fi.cia.dars ; em falta disto o seu valor é mui to inferior áq uella quantia. 

A população;nas terras darlas á agricultura, é já avultada relativamente; só a fre-
guezia ele Caeteté conta 27 mil almas, a comarca toda. som ma uma população maior de 50· 
mil habitantes, pela quasi totalidade livres. Os escravos estão em numero muito redu-
zido ; não obstante cresce todos GS dias a exportação clelles para as províncias do sul. 
A venda de esceavos é hoje consideeada· o megocio mais lucrativo destes sertões, por isso 
mesmo avulta o numero elos traficantes desta especie. Bandos consideraveis, famílias intei-
ras de escravos buscam assim as províncias do Rio e S. Paulo, ateavez de toffi.o o territori0 
mineim; consumindo neste duro trajecto dous ou tres mezes de viagem. O trabalho 1ivre 
vai como consequencia immediata se nabralisanclo· gradualmente nestas terras'. ' · . 

Caeteté, cidad~ cabeça de comarca, está situada n'uma elas quebradas da Serra Geral, 
na vertente de léste e em posição muito vantajosa. Tem as ruas calçadas, ·arborisadas coni 
palmeiras, e em declive brando, suas casas em geral terreas ou sobmdadas são comtudo 
muito . superiores em construcção ás dos povoados do rio de S. Fra.ncisco; tem· tambem 
.:aguá encanàda para o interior das habitações, por effeito de iniciativa particular-. Conta 4 
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igrejas,· entrB as ql[aes a matriz, que é de construcçã()-.iesuitica, cárece-de urgel!tes reparos1 
·um: cemiterio, uma cadêa e paço municipal e um theatro : Sua altitude é de 720 metros 
approximadarnente, tt=m1 bom clima e uma população de cêrca de 8.000 alma·s. · 

····Seu commercio se pôde chamar prospero para o sertão, suas feiras semanaes muito 
concorridas exhibein aos domingos uma quantidade variadíssima dos próductos da lavou~a 
do districto; mas os preços são muito baixos por superabundància de offertas. 

De Caeteté á villa elo Rio de Contas e a Santa lzabel do Paraguas~ú 

10.-De Caeteté á villa das Minas do Rio de Contas vão cêrca de 22leguas pela estrada 
commum, e cêrca de 4'2 à villa de Santa Izabel do Paraguassú, antigo arraial do Mocugê. 
A região continúa montanhosa e bastante accidentada; a Serra Geral alarga-se ahi consi-
deravelmente no rumo de norte, expede alguns galhos par,, suéste, e formando um exta1so 
planalto cortado pelo rios de Santo Onofre e Paramerim, affiuentes do S. Francisco, vai 
depois como um enorme espinhaço bu,:;car os sedões' da Chapada Velha, Jacobina, Villa 
Nova da Rainha, desapparecendo então nas planícies de Geremoabo. 

S~o muito escarpadas e alterosas estrr s serranias na comarca do Rio de Contas, ahi têm 
ellas o ponto culminante na serra da Tromba, ahi os valles são cavado.s, profundos e aper-
tados, as. aguas mais abundantes, e o terreno mais rico. 

O granito e o gneiss, com alguns raros depositas de quartzito predominam nesta zona 
desde Caeteté até as immediações da villa das Minas do Rio de Contas ; depois é que começa 
a região do quartzito superposto ao gneiss, região aurífera e diamantina nos districtos de 
Matto Grosso, Furnas, Agua Quente, Bom Jesus, Sincurá, Santa Izabel, Lençóes e An-
darahy. 

O diamante é encontrado na Província da Bahia em uma zona bastante extensa, .·de uma 
largura variavel, e de um comprimento medido entre o Sincurá ao sul e a serra do As-
suruà ao norte nas vizinhanças de Chiqúe-Chique. Neste districto diamantino, trabalhou-se 
outr'ora com bastante successo, os resultados foram tão extcaordinarios, que os diamantes 
baixaram de preço; depois começou a decadencia, que se tem prolongado até hoje. 

Na comarca do Rio de Contas morreu completamente a lavra do ouro; nos Lençóes e 
no Mocugê os diamantes , que tanto enthusiasmo excitaram nos annos de 1850 a 1860, hoje 
mais raros e depreciados não attrahem mais · a attenção do povo. ('1) Hoje, nas imme-
diações de Santa Izabél e dos Lençóes não se contam mais de 15 lavras diamantinas em ponto 
grande e em estado prospero; dizem todavia os entendidos que o districto diamantino ainda 
está para ser explorado, e que são innumeras as riquezas escondidas no leito dos seus rios 
e corregos. . 

Tive occasião de observar o trabalho de uma lavra diamantina no leito do rio Para.: 
guassú, no logar \fova Siberia, 2leguas ao norte de Santa Izabel; o serviço é ahi executado 
em ponto grande; com uma força de 30 homens , conseguiram desviar o curso do rio, por 
entre talhados altíssimos, e, lançando as aguas com ímpeto contra as lages solapadas da 
margem opposta, retiram assim o cascalho subjacente para lavarem depois e apumrem as 
'Pedras preciosas. ·O processo seg·uido na· lavagem do cascalho e apuração é o mesmo de 
ha 100 annos, usado em Minas Geraes no Serro do Frio. 

Alem do ouro, dos diamantes, encontram-se ainda nestes sertões, o ferro, pyrites de 
ferro e de cobre, alumen, salitre e o mercurio, na villa do Rio de Contas. Ha tambem 
muitas fontes thermaes como as das Queimadas uma legua a ~ul da villa de,Macaubas, as do 
riacho do Mocambo nas vizinhanças da mesma villa, a fonte da Cannabrava na margem es-
querda do Rio de Contas, quatro leguas-distantedoBom Jesus; e o poço de aguasulphurosa, 
·no leito do riacho do Mocugé, dentro da villa de Santa Izabel. . 

11. -Quanto . à vegetação pouco temos a acrescentar; aqui como na vertente do· 
S. Franciscp as-catingas.;:_ cobrem âs planícies e terras baixas, a-s inattas, as en.costas e que-
·bradas humidas das montanhas, os geraes ou campos, os terrenos altos de cima da serra. 

·(i) As lavra:s . do Moeugê começaram em Setembro da 1844; as da Chapada Velha, cêrca de 30 loguas ma'is ao .norte, aram 
·mais antigass as dos Lençóe~ o Andarahy appareeeram posteriormente . 

• • 
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, :·A agr:icultl.'l.ra data de FOYC!Ds :=nmos nes.tas paragens~ cujos ·primeiros ; prwoadorés·.,·se 
·darvam exClusivamente á mineração do. ouro e ,dos diamaptes; mingoados p,@rém os lÍeFJ.e-
ficios desta industria, os powos sé àp_plicarám com bastante vantagem aos,trabalhos:"da la-
<v'oura. Na· comarca do Rio , de Contas a_s planti:tções ·de ca nna. de assucar _estão . hoje 'muito 

1 desenvõlVidas, o café, nos districtos de. Ca tulés, Bom Jesus, 'João Corrêa e Guiné, ~ conta, já 
muitos cultivadores~· e; pelos resliltados animadores lif:1.le •está offerecendo .toâ·os~0s. dias, ha:de 
ser a lavoura de predomínio em proximo futuro. Fui informado de que a producção de 
café nestes districtos, não só jà suppre a todos os municípios circumvizinhos, como tambem 
a muitos pontos do litoral. 

A congonha cresce ahi expontaneamente·nas terras altas, mas o povo dà pouca ·extracç'ão 
a esta especie de chà; não obstante serem excellentes as especies, como se deprehende das 
amostras que trouxe. · . 

A baunilha é muito abundante nas mattas do Andarahy. As am0stras que troüxe são 
notaveis pela grandeza e pela delicadeza de seu aroma. · 
· A almecega, o alcaçuz, a copa.hyba são t ambem mu-ito abundantes ne~tes lagares e, 

.qu:anclo e:lcpioràdas efficazrnente, seriam lÍma fonte de Piqueza para 'a~provincia. .-. 
_. 12.-E' jà crescida a população nestes municipics; a comar:éa do·,Rio ele Contas 

tem hoje umà p0pulação superior a 50-mil habitantes, e no .tenno de Sl;;mta Isabel do Para-
gl:l.as.sú, recenseou-se em 1872 mais de l~ .mil ; o que prefaz 65 mil habitantes-, em grande 
_parte dados á lavoura. 

As villas e poyoados são como todas as do interior elo paiz, onde -difficilDiiente 
circula a activiclacle, o commercio é então muito · tibio, e a pouca industl,ia que existe 
apenas satisfaz às -necessidades do logar; em certos -dias da semana, porém, estes pe-
fj\!enos centros de população adquirem uma certa activiclade momentanea com a-s feiPas .cto 
costume. ·O povo ag·:ricola agglomera-se nas praças com, os procluctos de sua lav;oura, ,per, 
111uta-os, vend ~ -os por preços íntimos, con_1 os pequenos lucros pa~sa á supprir-s~ do necessario · 
para a semana seguinte. · · . 

. - A .vi.lla elas Minas do Rio de. Contas, cabeça da comarca-dq mesmo nome, conta jà seculo 
.e meio de existencia,-mas està pouco desenvolvida; edificada n'umá. chapada bastante- ele-
.yada; no alto da _serra da Villa Velha, goza de bom· clima, sempre ameno no ver;:to, e 
algum tanto frio no inverno; em Janeiro, por occasião da minha viagem, marcava o ther-
mometro ás 6 horas da manhã 12° céntigraclos, regulando em 20° a ternper0-tura média ~ 
O rio Brmnado , . affi.uente do Rio de Contas, leva-lhe as boas aguas por, dentro· do p0voado, 
pr~mipitando-se meia legna mais em baixo pelas encostas alcantiladas da serr~ da Villa 
Velha, onde forma uma esplendicla e altíssima cascata com cêrca de 200 met!los de altura. 
A vilia tem boa càsal'ia; b0ns edificios publicas e- um.a população -de 2.000 al1nas mais O)l 
mimos. Seus · arredores foram outr'ora grandes centros de· mineração de ouro, hoje vê-se 
.apenas a terra revolvida e excavada ésteril -e sem cultivo. . 

Referem os antigos moradores que estes lagares erar~ i'iquissimos em Olll'O: barras <ieste 
precioso·metal_eram encontradas com abunélancia nas fendas da rocha, nos crystaes, no 
-cascalho grosseiro, nos depositas alluviaes. A rocha de quartzito que constitue estas 
·serranias é ainda .muito rica; .. entretanto, todo o trabalho de mineração tem desap-
parecido, pe'la . difficulclade da extracção e· pela carencia absoluta de process0s aperfeiçoq,dos 
.de trabalho. · . 

Contam-se em grande numero os povoados e estabelecimentos agrícola. na comarca, cotn.o 
sé póde ver na carta geographica que acompanha a este trabalho. 
- . A villa: de Sar-lta Isabel de Paraguassú, antigo arraial do Mocugê, nasceu com as cgrandes 

lav.ras diamantinas descobertas no co;rreg·o do Mocugê, que pas-sa dentro do povoado. -No 
leito .deste bacho o diamante era de tâ1·J1!odo abundante, diziam os m01~adores, que qualquer 
-garimpeiro mergtllhando podia catar em um chapéo cheio de cascalho pedras preciosas, no 
v:alor· de muitos contos de r éis. . 

Com a baixa do preço do:s diamantes a villa tem decahido muito, e como são a-ri~os e 
-iHrproprios pat'a a lavoura os seus arredores, o povo se retira para outros districtos. -Aqui 

. Cf?lllO em .Lençóe:s a decadencia do çommercio é extraordinaria, a grande ,.àct.iviclade: de 
outpos t~mpos• desaFparecea completa,men·te. A população dest~ vi~la _se eq,uipara á do Rio 
ele Contas. , 
~. ,· 1,q.-OsearnJJ"\~19:s ~u ~ con;lufem ~o~ .. cliver;:;o~ pontqs da comarca s"ão pe~simos, .atr~veí 

de montanhas e prec1p1cl0s: entretanto 8Já tão com;Idei(a:vel o ttaninto, tl.elles, que o-gov:erno 

c 



provincial andaria muito acertado d!3spende:p.do uma quantia relativamente peqúena, e 
quanto ba:sta:sse parà tornal•os mais acces~üveis e menos perígosés,. A' difficil ê comprida: 
ladeira da:.Villa Velha para a villa do Rio de Contas precis,a de urgentes reparos Ras duas 
-e)('tremidadés príucipalmente. A ladeira da : Gameleira· 3/4· @.e legua ao sahir d<a villa do 
Rio de Contas, esta ainda em peiores condiçÕes, assün tambem a ladeira do Campestre, .que 
sobe para os geraes do Tamquinho 7leguas: antes de Santa Izabel. Presumo que o governo 
provincial com uns 50 contos e uma administração energica ppria as estradas mais frequen-
tadas de:~ta comarca ém condições de prestar valiosos serviços á; srra população agrícola e 

· laboriosa. · 

De Santa Isabel do Paraguassú a S. Felix e á Bahia 

14. -De Santa Isabel do Paraguassú. ao. arraial de S. Felix, fronteiro á cidade da Ca.:. 
.choeira, vão cêrca de 65 leguas marginando o rio Paraguassu ; mas o meu trajecto entre 
·estes dous pontos foi calculadamente maior, por desviar-me do curso daquelle rio, zona já 
-explorada e conhecida, como ainda para percprrer. um .territorio onde se não havia feito até 
·então estudo algum regular e cuja aptidão agrícola era pouco conhecida. - . . .· 

. , Já dissemos anteriormente que o mui'licipio de Santa Isabel era muito montanho~o: as 
serras são escarpadas, nuas e aridas: as pedras e rochedos desgastàdos pela acção do tempo 
:assumem ahi' fórmas exquü;;itas, pittorescas, curiosas: a serra do Sincorá apparece então 
toda fragmentada, com gargantas numerosas e talhados. profundíssimos, por entre .os quaes 
se precipitam os corregos abundantes d'agua, . mas de uma agua negra e característica. O 
Paraguassú., (mja nascente jaz a l3leguas mais ou menos ao sul de Santa Isab,e_l, -corre para 
norte parallelamente a serra do Sincora, penetrando-lhe em uma das quebradas, no lagar 
Commercio de Fora, para depois ganhar o ru,mo de léste. As gargantas dão passagem ao 
nivel dos geraes por sobre os quaes a serra se levanta correndo no rumo de norte. A ser.ra 
do Siricora na sua extremidade sul divide-se em pequenos trechos, abaixa-se gradualmente 
até o nível do planalto 01:1. dos geraes e,desapparece de todo: é ahi q1:1.e têm suas fontes os 
rios Paragua..9+3Ú., o Sincora, affiuente do Rio de Contas, e o Una, affi.uente do mesmo Para-
guassú.. Desde este ponto até a cidade de Lençóes ou mais além até a Ghapada Velha, onde 
ésta serra se approxima da Geral, apresenta eila uma serie de cadêas parallelas, separadas 
apenas por valles estreitos e profundos, com altitudes iguaes e com o mesmo caracter de 
formação: é isto que constitue o districto diamantino na Província da Bahia. 

Entre a extremidade sul destas serras e a villa de Maracás, n terreno é apenas ondeado; 
alguns outeiros destacados, montanhas de pequena extensão ainda ,dirigidas no rumo de 
norte apparecem por intervallos, tendo algumas dellas uns 300 metros de altura por sobre 
as terras circumviiinhas; .antes de Maracas, porém, cêrca de 4leguas, ergue-se como um 
enorme paredão a serra do Lambará, com 350 metros de altura sobre a planície; é. esta 
serra o flanco occidental do extenso planalto, que denominaremos de Maracas,, comprehen-
dido entre os rios Paraguassú. e das Contas. Este planalto . vai declinando por andares na 
direcção de léste, até as proximidades do litoral. · · 

ü quartzito avermelhado, duro e estratificado e lim conglomerado espesso e bastante 
resistente constituem as serranias do districto diamantino, isto é, a serra do Sincorá e suas 
ramificações; o granito e o gneiss estendem-se : depois até as proximidades do litoral, onde 
o grês se lhes superpõe. Um schisto argiloso de·côr roxeadc;t, e um ,ealcareo cinzento formam 
um deposito intermediaria entre o graRito e o, quartzito do Sincorá, no valle do rio de Una; 
ignoro qual seja a extensão deste deposito, sou porém informado de q·ue'no valle do rio ele 
Santo Antonio, affi.uente da esquerda do Paraguassú, em posição symetrifla com a do rio 
Una, tambem existe um deposito calcareo, talv·ez da mesma idade. 

15.- Comquant0 sejam as chuvas mais frequentes aqui do que no valle do S. Francisco, 
todavia as fontes e os cursos d'a•gua nem são abundantes nem perennes, 1:1.ma vez fóra das 

' abas da serra do Sincora. No meu trajecto desde o rio Giquy, eabece,ir,as _do rio Una, até 
S. Felíx, n'uma extensão de mais de· 50 leguas, não atravessei uma só corrente d'agua 
perenne; estavam seceos completamente todos os corregos e ribeirões; q,pezar disto porém a 
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á~·lll!a nãr0 fa~ta ~e to dó:; pl1r ún~.á .à!iJsp·osiÇão pártrcllJ."bt- d'ó ·· ter.re.tió :sem· esri oait.JrentG> .éav~ete .. 
:tJ.fsaç!:o.; }l;s a'gUiJ..S •41Ja aim.Va/ :Ji0:rrnratn ·à e -espaço· •é1® t'lspaxO· p~qúlenl<l:s 'J:agôas ·o:u "p&ças, 'li1littHDs 
tmtJ.r;aGL.®'r t:Js ampiiàm m~'ita~ ·vezes; . pari.· a .. sei <s~ll)pri~em :e ~[li.mentwr 10 ga'ilo . E:ID.ih~etãi-nt'@. ·>pitilr 
wma •gra1~de p~rte ~es~ll. zoR:ili, elT<Ptt<Hl. .s~r.r.:;:t- d tiJ 'S~n:Gor.á' e a drapada d® M.a:t~acás;·e!J!rcoBt!rci 
a,s ail1atta:s !t11a'i ~ :e~~Bs~á:s 'e rrcas yle lt0do: ~ meu percÚtsó. "EstM Jiríl attas iJe<rupaltri IÜ!l.á g1iani!l:e 
eX:t't:nYSWID ·de'stü a tril'O:rte'.; .ignoi o ~'i ~Jil~s· ailiCi.UilÇam as áúas da P:ro·vlmx:ia r ~e Minas, lO qu.é lé 
prrt>.t\raV"e1; ;~ll'il'}l;s co1~rérrdo rpara 0 miite .são éllas cbrtadas pêÍ(H i'0 ide tGontàs; 'Jl>~lo Pam:guwssà, 
indo morrer ·dep<ll•i:S wos sedões &0 1Gar.J:i-sãb ~ N a"<:ih'à1Jacil:it de 1\!lira:cás -'eJil©ontra;..se ;fu:e>a ;v-eg.e-
tação silpedor ás catingas; descenclo- se poren1 ganli'a:se as plaúicies' cobertas 'de ca]UíD:ellirãs, · 
matto imprestavel,, ainda que com boas terras 1:\ara a lavoura. · 

' A- a gricultura nR.s 50 leguas que precedem a S. Felix, desenvolve-se e se apresenta sob 
um aspecto mais animador, úl~vido principalmente á proxünidade dos mercados .. O ÍHmo em 
primeiro -Iog·ar e àep,oi~ .o ' ai!'gbdão con.stituem·:a >n;ta.i'ot· ·fm)l'te de , ·hqlreza d\')'S~a zm:ra ; o pri-
meiro destes artigos é com justa razão considerado o melhor no Imperio, . e um dos ramos 
princ~paes da exportação da Província da Bahia. Os districtos de Arêas, Amargosa, Tarta-
ruga e 0Hrra1inho são hoje cortsiderados como centros productores .do melhor tabaco; o 
arraial de S. Felix d·eve toda a sua;imp&rtanc.la e.nomeada a esta ,zo&a privílegiada. . , · 

· 1ô.-·A populagão·des'ta-p.orgão do territorio bahiano e sem david"a .. superior a 1'00 rr:d1 
' almas • .e, si .ao,meí:IOs. uma tt:Jrça a)ai'te ·de1la .se desse aos hon~S habi.tos agrícolas, semduv:l'da 
a~guma; ilSta :Fegião seda uma ·das p:~ais ,,prosperas da ,província" ja pela boa qwali<lad? d!Çl.s 
terras, ,jlá pelo bom clima e [)8Ías mattas r'iquiSSllillaS que pOSSHe,, .e ainda mais pel.a 1])r:Q.X:ÜítÍ-
(!fade dos mBrcados~ . ·. , 
. . 'No meu traj.ecto. encoFJ.trt:d mu'itos estabelecimentos agrícolas em J>rosp~ridade e grtrr;tde 

iil,.umero de povoações .e ·arral.aes como pmat0s ·de escala dO's viajantt!s e tropeiros do sertão ; 
d~stingtÍinclo-se pelo seu commercio. é desen1"ohimento . os .arraiÇJ.es do CU:r:raliriho., Mtlri-
il~ba e S. Felíx. fr:on:teiro á cidade da :Cachoeira. · . . . . . 
:. Em s·. FeHx ·avu!'tam já as grandes casa~ ·a e c0mmercio, 'CO in sortimento. C@ll). plê~b ,.éltl 
~rtigos de impontação. numerosos .. depositos ,de fumo vindo do interior, .alg·u~as fabricà:s 
~famadas dé char-utos, cigarros e rapé: Neste logar temúnou a m~nha yia,ge'm pt?l9 in~e
p:or da Província da Bahia .. Em .30 de Janeiro .de 1880 embar-qnei-me .:para a capi'tal~ . -Ginde 

, •. j:he reuni a c.0m111issão, chegada _ 'tres dias de,po1s .. 
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N. 3 

<Quadro estatístico dos habitantes das comarcas das margens do Rio S. Francisco, da cachoeir.a de Pirapóra até o oceano, 'segundo o ultimo recenseamento (1872) 
I 

COMARCAS PROVINCIAS HADITANTESj MUNICIPJOS PAROCHIAS 

Jequ.itahy ... . . .. ...... . .. , .. .... Minas Go raes ...... ... .. 1,7.502 

. 1 Nos a Sonho1·a dos Montes Cla ros .................... .. ." ......... : .. ....... ........ . 

) 

Montes Claros das Formigas . .. . . .. . .... . 1 San.VI\ I!IIa do Co1~t·•ndas .... . .. ................ . ... . .. . .......... . ...... ...... . .. .. . 
\ Saotloslmo Cura~ao do Jesus ................. ...... . . . .... . ... .. . ......... .... ..... . 

· (Senhor do Domfim .. : ...... .. .... .... ........ ............. . ... ...... . . .. ... . . r . . . •. 
, Jequitahy .... ..... ........ .. . ......... Sant'Anna dos Olhos d'Agua ........................................ .. ....... . ..... . . 

Nossa Senhora do Dom Successo da Darra do Rio das V olhas . . ........ . . .. ....• . ...•. . 

Itapira'ssaba .... .. .. .. . .. ..... Idem ................. . 16 .285 ! Nossà Senhora das Dôros da Januaria ........... . .. . .......... . . ... ..... . .. . ........ . 
Januaria ...... .. . .......... .... ..... . ·.· Nnssa Se nho1·a do Amparo do Drej o Salgado .. . .. ..... . .. . . . . ................ . . . .... . 

Nossa Senhora da Concoigãu do Morrinhos . .. . . ......... . .... . ............... .. . . .. . . 

Rio de s. Francisco . .. . .... Idem .............. ..... , .. 7.373 
S F. · Santo Antonio da Manga ....... .. ............. : .. . ... . .. , .. . ... .. . ................. . 

1 
S. Franci sco ...... . ............. .. ..... . .... . . . ....... .. . · ... ·· ....... ··· · · ···· · · · · 

· !a!IC!SCO ... .. ·· · ·. · · · .. · • .. " .. • .. • • ~~~;t~~fã~Od~:t~~~~~~.~~~ .. :::::: :: :::::::: : :: : : :: :: :: ::: : :: ::: :::: : ::::::::::::: 

Oarinl>.anha .. . ... .............. Da h ia ........ . . ·: .... . . . lt/, .189. 

Í Carinhanha ... .. .. ............ . ......... S. J osé do Carinhanba ... ........... . .. ... ........ . ......... ......... ... ... .... , ... . 

( Rio das Eguas ... . ............ . ..... ... . [ ~os - ~ Scnhoi'a d~ G l~ria do Rio das Eguas .. .... . . .. . .. .. .. .... . .. .... . ............ .. 
tiant Anna dos BIOJO> .. . ..... ...... . .. .... . ... ... ........ . . ....... . .. . ... . ..... .. . .. 

Oaeteté .... ... ... . ............... Idem .. . . .. ." ... ...... .. . ii2.065 

( San t'Anna do Caetcté .... .... . . ............. . ............. . .. .. J ., .. ... ..... ... ... . 
,, 

1 
t. ) Nossa Sen hora do Rosad o da Ca n na·D1·ava . ... .. .... . ..... . . . . ..... . . .. .... . ... ...... · 

uao o e .......... . ... . ... . ...... ...... . l Senhor' om J esus dos Moi1·as .. . ............. . ; . .... : . .......... .... . .... ....... ... . 
I Nossa Senhora do Rosario do Gentio .....•. . . . ........ .. .. ...... ! ............ .... .. . 

Monto Alto .. ...... ........... . .. . .... . f Noss a Senhora da Mãi dos Homens de Monte-Alto . . . . .. . ......... ... . ..... . . ....... . 
( Nossa Senhora do Rosa!io de Sant'Anna . . ........ . ................ . .............. . . . 

·uru.bú .. ...... . .. ... ..... ..... .. .. . Idem .. . ... . . .......... . 05 .924-
I UI'Ubú .... .. .......................... .. 

( Maca·~ h as ....... : . . .. .................. ( 

Santo Anton io do Urnbú . . ....... ... ................. .. ........ . ....... ; . ..... . .... . 
' I 

~~~~~ ~~~];~::~ ~~sc8~o\~i.ã.0.': .' :::::::::::: : ::: :::: : ::: .' :::::: ::i:: :::::: :::::::::: . I . 
Rio de s. Francisco ....... Idem .... .... .. ........ .. H.ll25 Barra do Rio Grande ... . ...... . . . ..... .. S . Fran ci •eo da; Chagas da narra do Rio Grande ........... . .... . . ........ ...... . .. . 

Oan>.po Largo .... . , : ..... . .. .. Idem ................... . 38.607 t 
Campo Lar" O 1 Sant'Anna do Campo Largo .. ... ... .. : ....... .. .................................... .. 

o • · · · .. · · .. .. • • ·" .. " · ... · t Sant'Anna do Angical. .. . ..... .. .................... . ... .. ... . .... . ......... . .. . . . . . 

Santa Rita .................... . ......... Santa Rita do Rio Preto .... ..... ...... .... ................... .. 
1 
........ ... .. ...... . 

Ohiqu.e-Oll.iqu.e .... . .. . . ...... Idem . .............. . . .. Í 

Piliio A_ rcado.... . . . .... ... . .. . . . .. . . [ Santo Antonio elo Remanso do Pi lão Arcado ........ . . ." . ....... ... 11 ... . . . .... .. . . . . . .. 
.. S. Jose do R iacho da Casa -Novà ....... . . ... . . . .. . ... ... ..... .. . . ' .. ........ .. .. .... . 

Ch iq ue-Chique .......................... S~nhor Dom J esus do Gh iquo·Chique ............ ... ...... . . ....... .. .. . ......... . . .. . 
33.717 

J oazeiro ..... .. . .. : .... ... .. ... .. Idem ............. . .... . . 23.309 
1 Scento SGé ........... ... .... . .. .......... ~· JtoscA· dta Dar1d"a 'el e SontG~ Sé .. . ............ ... . .. ..... ........ .. ........... .. . ... .. 
1 J gf~~ro :·o~s.· ~:.·:.·.·.·.· .·.·::.·.·:::: ::: .·: .· :::: van o n on 10 o ap nn· rosso .................. ......... .. ....... ................ . \ Nossa Senhora das G1·otas do J •Jazeiro .. ....... .. ...... . ... . .. ....... . .............. : 

Gere:rnoabo .. ... . .. .. .... ... ... Idem .. . . . .. . .......... . 37.807 ~ 
Gc l·emoabo .... .............. _ ..... .. .. .. !· ~· J1oã~ Dt"p~is:J r~1 Goro~10acbo ... 1.d .. .. B • . : ....................... 

1 

...... .. : ...... ... .. . 
an o n o mo a o nato urra os o1s ....................................... .. . 

"nom Conselho .. ..... . . . .... , . ....... . . I Nossa Senhora do Dom Con <elho dos Montes do Boquei rão .... . ........... ... .. .. ... . . 
t Nossa Senhora do Patrodn io do Cuité . .... . ... . . .. . ... ........... ' . .................. . 

Boa-Vista ......... . .. ...... . .... Pcmambueo ......... . .. 7.370 [ ~~~·.o~\~;';::::::: :: :::::::::::::::::: : :: Santa .Maria dos Anjos da Potro :ina .... ......... . .............. . ... . ........... .. . : . Santa Malia da Doa-Vista ..... .. .. . ...... .. .... .. ..... ............. .. ............. . 

Oabrobó ....... : ... . . .. .. ....... . Id em .. .. .. ..... ... . . : . . . 15 . 367 
Í Cabrobó ..... .. ........... . ...... . ..... [ 

{ Salgncii'O .... ...... . ... • ..• . .•.... . .. . .. 

Nossa Sonho1·a d'AssumpçAo de S. Gonçalo de Cabrobó ............ ..... ..... . .. .. . .. 
Sant'Anna da Leopoldina ......... .... ; .... ... . .. ........ . ... . . L .... ... . .... . ..... . 

Santo An t on io do Salguniro . ......... . ... . ............. .. .................... . . . .. . 

Tacarat (r .... ...... ........ .. . . .. Idem .. . ........ . ..... .. 20.61.3 ( ~f~~~:s~~~:: ·. ·. ·. · ::: ·.:::::::: :: :::: :: ::::: \ ossa Son hm 'tia Sau ele do Taearatú .. . .. .. • .. ... ..•. .• .....•.. • . ... . . ... . . •. . ... • .. Senho r Dom Jesus dos Affi ictos .... .. .. . .... .. . .... . . .. . .. · . .... . ............... . .. . . . 

Pa1..1..l.o Affonso .... .. .. . . ....... Ala gôas ... . ............ . 10 .9!9 Pau lo Atl'onso ......... .... ... . .. ..... ... Nossa Senhora da Concciç;i o da Matta- Grande . . . . . ............. J .. . .. . .... . ..... . .. . 
Agua Branca ... . ................ ... .. .. Nossa Sonhura da Con :oição d 'Ag ua Dranea . ......... .. .. . . . . . . ... .. . ..... . . . ...... . 

Pão de A'>su.car ....... ....... Idoni .................. .. 17. 7!,5 Pão do As suear . .. ... . .. .. . . . .. .... .... . Coração do Jesus do Pão do Assucar ......... . ... . ... · .. : .... .......... ..... . ........ . 
lpanoma .................. . ............ . San t'An na do I panom,\ . .. .... .. . ... . ...................... . .... . . ... . . ....... .. .... . 

Pen0<lo ........ . . . .... . .. .. . .. .. . . Idem . ........... .... . . . !,7 .63i 
l Penedo ....... : ..... . '. .. . .... . .. .. . . ... ! 
~ Traipú ........ . . . .... . . ....... ... . ... . . 

No ssa Se nhor·a do Rosa rio de Ponodo .. ......... . ................................... . 
S. li' l'andsco de llnrja de Piassabussú .. . ..... . . . .. . . . ...... . .. . .. . ...... .. . . . .. ..... . 
Nossa Scnho•·a da Conceição do Porto Heal do Co ll ogio S. Dr az .......... . . . .... . . . . .. 

Nossa Senhora. do O' do Traipú .......... ... . ...... . ................................ . . 

1 

Propriá ....... .. . .. ...... ... . .. . ....... f Sant;Anna do P ropriá .............. .. ..................... ... . 1 ...... .. . . .... . .... . 
( San t Anna do Aqmdaban ...... . ... . . ............... ..... ..... . .......... . ...... .... . 

P
Villat Nbova .. ...... .. ............... .... San'o Antonio da Vil la Nova ..... . . .......... .. . , ....... ... . ... 1 ..... ~ ............. . 

aca u a . .... .. .... ... ........... , ... .. S. Fo!ix do Paeatuba ... . .... ... .... ........ .. .. . .. . ........................ ... .... . 
--=-cc:-:--- Ilh a do Ouro .. . . .... . . ..... . ... .. . . ..... Nossa Senhora da Coneoiç!lO da Ilha do Ouro .......... . ........ . ... . . ................ . 

DU."' T OTA L ... ... . ".I " .. .. .. ..... , ..... . 

P.ropri á .............. .. ........ . . Sergipe ......... .. .. . . . . 

'foT.\L, . .... , . .. . , . . , , 

32.870 

l 
) 

NmmRo DE CASAS I POPULAÇÃO 

!..t:!O 
2.53-i 
1.022 

919 
593 

1.0ô6 

99~ 
i. 597 

81.7 

1.522 

i .lt9! 

2.807 
Grl6 

i. 750 
:!.095 

71,1,. 

i.8G5 
8'~!,. 

3.425 

{. 788 

2.583 

1.326 
1.234 

2.885 

i.ô23 

850 
1. .!,.89 
l..lt!t6 

1.835 
!,.85 

:1..087 

802 
537 

L:l59 
R8', 

1.31,0 

!.96~ 
1. 523 

81t3 
51.9 

J .865 
{.1,11, 

2 .3% 
903 

4.395 

l.582 

i. {52 
:!. 3H 

10.101. 
i3.946 
7.0H 

5.825 
3.1,.3{ 
7 .1.85 

3.893 
8 . 589 
3.803 

7.373 

7.5H 

26.895 o. 783 

1.7.836 
9.080 
7.722 

H.Rô6 
6.461. 

:18.771, 

1.9.30!,. 
17. 846 

11..525 

12 . 361 
!0.588 

l.5 .618 

l.7 .971. 

{5 .71,6 

6.681, 
8.762 
7 .863 

H.93i 
6.021· 

7 .001, 
!.2.812 

ô.453 
2.019 

6.895 

!U90 
1.5.:1.53 

ti.-189 
5.730 

9.010 
8.733 

1.7.838 
, ... 04-3 

1.3.3l.i 

1.2.439 

!8.167 

6. 217 
8.!,86 

52i. 754 



Resumo do .quadro estatistico dos habitantes das comarcas das margens do Rio S. Francisco, da cachoeira de Pirapóra até o oceano 

COMARCAS PROVINCIAS /, MUN!CIPlOS 

Jequitahy • Itapirassaba e S. 
Francisco .. . .. ........ .. .... .. ...... . .. .... Minas Goraes .. . Montes Claros, Jequitahy, Januaria c S. Francisco .. . 

Oarinll.anha • Oaeteté • Urubú, 
Rio s. Francisco, Oampo Lar• 
go, Ol1.ique-Ohique• Joazeiro, , 
e Geremoabo ... • . .. ... ..... . ; ........ .. .. Bahia . ..•••. . .. Carinhanha, Rio das Eguas, Cao lolé, Monto Alto, Urubú, 

Maeaúbas, Barra do Rio Grande, Campo Largo, San La 
Rita, Pilão Arcado, Chique-Chique, Sento Sé, Capim 
Grosso, Joazoiro, Gorcrnoabo e Bom Conselho . . . . .... . 

NUMERO DE CASAS I HABITANTES 

!2.192 7Lt60 

255 .989 

42.054 

298.0!,3 

OBSERVAÇÕES 

/ 

Habitantes das parochias de Nossa Senhora da Conceição do Macaúbas, do Senhor Bom 
JioJus do Chi lllo -Chiquo o do Nossa Sonhara do Bom Conselho, cujo numero do casas 
é desconhecido. . 

1--------------------------~----~-------------~----------------------------- ---------------- ---------- -~-----Í--------------------------------------------1 
Bo,a•Vista0 OabrobÓ e Tacaratú. Pernambuco •... Potrolina, Boa-Vista, Cabrobó, Salgueiro, Tacaratti .o 

Floresta ... . .. .. . ............. . ... .. . .. ........ . .. . . 

Paulo Affonso, .Pão de Assucar 
e Pen.~do ... .......... , ......... .. .. . ...... Alagôas .. . , ..... Pa?lo. Affonso, . A!(ua Brànca; Pão do Assuca,·, Ipanoma 

I onodo o Tra1pu ...... .. .. . . .. . " ... .. ,. .......... . .. . 

P.ropriá .... ... . .. .. ................. .... ... . .' Sergipe .... .. .. . Villa Nova, Ilha do Ouro o Pacatuba . . ... .... . ... ... . 

7.908 

!3.848 

2.466 

43.380 

76. 30! 

i8.i67 

{1,,703 

32.870 

Habitantes das parochias do Propriá o Sant'Anna do Aquidaban, cujo numero do casas 
ó desconhecido. 

11----------------------,:-----~ -.- ------ -------------------------- ---------- -------- ----+' ----------------------------11 

'"'" """"'" + ""' ...... ,~; .. : TOTAL ..... , . .. . .. .. ........................................... .. _ ...... .... .. ..... .. ...... ! 70 .62"7. 

.!. : ...... . .... . .. .... . . 
!,61.533 

60.22! 



N. 4 

Tabella das principaes povoações e rios tributarias do S. Francisco, desde a cachoeira de Pirapóra até o Oceano 

MARG-EM DIREITA 1\'IARG-EM ESQUEHI>A 

-< ~ -< ~ < ~ < ~ :;;: ·O :;;: < 

I 
-o o < 0.. o p 0.. p < -< 1"1 1"1 .. li <!) 
~ 

<!) ~ "' ~ 1"1 c:: ~ ...:1 NOME c:: ~ ...:1 NOME ~ I NOME DO LOGAR o ..l NOME DO LOGAR' < o < DA PROVINCIA -< U) DA PROVINCIA U) ~ ;:: 1"1 ~ < 1"1 o c.J ~ o G - ~ a:: z p a:: J z p "' I 
< E-< "' < E-< :;;: E-< ;::: · )';! E-< ;::: p U) ...:1 p U) 

....:l z s < z s -< --- = . 
kilomotros metr.os kilometros metros 

o Pirapóra ..................... .. ... . .. . .. Minas Goraos . . .... o 526.2 o Pirapóra .................. , .......... . ... Minas Goraos ...... o 526.2 5 Bal'l'a do Hio da ; Velhas ........ ... ...... . . 27.7 520.4 24 2/ 3 Barra do Rio Paraoattl ... . .. .. ...... ..... . 136.9 503.0 9 a;,, Barra do Rio Geq ui tahy .... . .. .. .... . .. . . 54.1 516.8 30 •;,, l:ianto Antonio da Manga (::i. Romão) . . .... . 167.9 497.9 H a;, Cidade do S. F1·anoi>oo (Pedras dos An - . 35 •;a Barra do Rio Uruouia ... . .. . ....... ... ... . 196.1 493 .9 
B~i~~~~~ 'rii~'~i~~g~l{y:::: : ::::::: : ::::: . 229 .6 '·89.6 37 1;8 Ban·a do Rio Acary . . ....... . . ; ........ . . . 21.0.2 49L3 50 . 277 .5 481.8 56 •; , Cidade da Januaria ...................... . 313.6 /J-75.2 53 a;,, Pedra' do Maria da Cruz ............ . ... . 298.3 1,76,8 66 a;, Jacaré (povoação) ............... . ........ . 370.5 468.8 74 v. Morrinhos ...... . ..... · .. . . .... .. ..... ~ .. 1,1.2 .1 1,63.·1 76 31 8 Manga do Amado•· .......... . ... .. ........ . 423.9 462.0 80 •;. Ba!'l'a do 1Uo Verde Grande ..... .. ....... (Divisa) . ........... 446.8 459.0 86 1/, Barra do Rio Carinhanha ... . ..... . .. ..... (Divi sa) ...... . ..... 1,7S. 7 452.5 86 •;; Malhacla ............ .. ............... . .. Bahia .............. 1,~0.1 452.! .. 87 Vil! a da Ca•·inhanha . ...... ............... Bahia .......... ... . '·82.9 45-1.9 i05 •;, Barra do Rio das Rans ......... .. · ... .. . 585,5 433.7 H4 •;,, Ban·a do Rio Corrente . .. ... ......... . .... . 63U 426.9 IH a;,, Lapa (arraial) . . ................ . .. ..... . . 620.2 429.2 H5 3jR Sitio do i\fatto (arraial) .......... ·' ....... . 61,2.1 '•25.8 126 5/ 8 Villa do Urubú ..... : .... .. ........ ..... . 702 .7 420.0 167 •;. Cidade da llarm do Rio Gmnde ..... . .... . . 929.7 380.1, 138 Bom Jardim àarraial) ................... . 7õ5.9 414.8 i96 •;; Pil ão Arcado ... . ...... . ...... . . . . ... . ... . i090.6 31,9.2 155 s;8 Pará (Barra o Rio Paramirim) .... .' . .... . 863.7 395 .7 21-l •;. Vil! a do Remanso ................. .. .... . . H 73.8 336.0 179 '12 Vil! a do Chiquochiquo .................. . 99G.2 367.2 217 . Queimadas (povoação) ...... . . . . . ......... . ! 201,,4 330.! 187 3/R Boa VioLa elas Esteiras . ............. .... . !.039. 9 357.4 233 Vi l la do Riacho da Casa Nova . ..... .. ..... . 

~ 
i293. 2 317.8 i95 •;8 Barra do Hio Verde Pequeno ... .. ..... .. , > 1095.7 349.8 238 •; . Sant'Anna ......... . .. . . . ... . .. . . . ....•.. . i322 .3 3i 3 .i 228 Yilla do Sonlo Sé (Porto) ................ . 1265.1· 321.9 2!~o6 lj<l Vi li a da Potrolina ...... . .......... . . . .... Perna•nbuco .... .. i358.i 304.3 246 lj. Cidade do Joazoiro .............. . . .. .... ,. ! 368 .2 304.3 268 'I; Boa Vi;ta .... .. .......................... . ,[1,90.2 283.6 264 " Vil! a do Capim Grosso ...... . . ....... ... . i 465 .2 286.5 283 Vi ll:l de Ca brobó .. . ........... . ... ..... .. . 1570.7 265.1 282 •; 8 Pamhú .......... . ..... . ...... .. ........ . 1565.8 266.0 313 'I· Vargom Redonda (povoação), ..... . ..... . . 171.0.0 216 .6 296 a;" Rodollas . .... . ... .. .. ... ................ > 16>7 .o 233 .6 315 a;;. Jatobà (fazenda) ............ .............. . 0 54.0 216.2 319 y, Curral dos Bois .................... . ... . 177t.-.6 !92.0 323 •;. Barra do Rio Moxotó ............ , ........ (Divisa) ........ .. .. !795 ,1, 183 .5 33i •;. Barra do Rio Xingá ............... . .... (Divisa) ....... . .... iH38.4 57.6 339 1/ 8 Piranhas (povoação) . . ...... . ....... . ... . Alagôas ......... . .. 18R2. 2 1.8 . i 36ô '/,, Vil! a do Proprià ..... . ....... ....... .... Sorg1pe . ........... 2032.7 2.1 34-t 'I• Entre -Montes ...... .. ............... . .... > i895.3 - i4.8 373 a;,, Vi !la Nova de Santo Antonio . .. . ........ . 2071,,3 LO 347 - Cidade do Pão do A.ssuc ;u· ............... . 1925.8 i0.7 376 •;. Ilha dos Bois .. . ......................... . 2089 .6 0.7 359 •;,, Vil la do Traipú ...... . ............ . ...... > 1993.9 4 .3 

365 7/ 8 Co ll egio . . ......... . ...... . ....... . ...... > 2030.6 2.1 
373 l j R Ci dado do Penedo ..... .. ..... . .. .... . • . . . > 2070.9 L2 
378 7/ 8 Vil! a do Piassabussú ... .... .......... . ... > 2·102.7 0.3 

• 

.. 



'-' 

N. 5 
Tabella demonstrativa da extensão navegavel do rio. de ~· Francisco e . de seus principaes atnuentes, entre a c~choeira 

· de P1rapora e o oceano 

MMES CURSO 

kilometres 
Rio de S. Franeiseo .............. I 2.922 

Principaes affluelltes: 

Rio das Velhas ................. I 1.135 

Affiuent~ dos to- Paraúna ...... 

1 

............ . 

2 Gequitahy ........... , . • .. . .. .. 250 

3 Paracatú...................... 627 

5 

6 

8 

9 

Affiuentcs deste-Rio da Prata .. 

Rio Preto ..... 

Rio do Somno. 

Urucuia ....................... 

Rio Pardo.: ........ .... ....... 

Rio Vordo (grande) ............ 

Carinhanha ..... . .. .. .......... 

Corrente ........... . ........... 

~ • •• o • •••••• • 

501 

............ 
792. 

462 

......... ... 

VOLUME D'AGUA 
POR SEGUNDO 

metros eubieos 
LOOO 

209 (L.) 

52 (L.) 

51 (H.) 

5!.4 (C. H.) 

... ..... , ........... . 
!67 (H.) 

. 53 (H.) 

13 (H.) 

78 (H.) 

304 (H.) • 
Affiuontes deste-Rio Formoso .. ............ ....... .... ········ 

Arrojado ................ "J' ................... 
:1.0 Rio Grande.................... ...... .... . . 275 (C. H.) 

Affinontos deste-Rio Preto . .... 

Rio Branco .. . 

Rio das Ondas. 

EXTENSÃO NAVEGAVEL 

PARA BARCAS I PARA CANÔAS 

kilomotros 
i. 994.0 

666.6 

!.6.6 

422.2 

!.41..7 

155.5 

33.3 

117.8 

36!.1 

264.0 

51..4 

i:U 

kilometros 

53.0 

···.··········· 
l.U 

55.5 

55.5 

197.2 

66.6 

!.66.6 

i 2ã.O 

H Rio Verde (pequeno) .......... . .. .......... ... ... "I u~!:! I 730.5 

NoTA,- (L) , Li ais (H), Halfold; (C H), Commissão hydrauliea. 

OBSERVAÇÕES 

Na ost~ção stieca a 'navogaçilo difficulta·so nas cacliooiras abaixo da Boa· Vista . 

Navegação difficil na sêeea om algumas cachoeiras. 

Durante a ehoia dá navegação em 155 kilometros . 

Na vasanto as bareas não vão além da Clehoeira Grande 137.7 kilomotros aeima da foz. 

Não aprolsonta oilstaculo algum atti o porto do Santa Maria 133.3 kilomotros • 

Um amuonto doste- o Sapão-suppõo·so na vogava! por canóas por muitos kilomolros. 

• 



N. 6 
Tabella da quantidade de clu~va cahiela nos ai_tnos ele 1851 á 1~67 (1v anno~) e ele ~vaporação. de ~858 á 1867 (10 annos) ol'rga?-izadà com as o~se~;rações 

Joaqmm Curvello d'Avüa no Qbservatorw AstronomiCo do Rw de Janeiro; a 62m7 sobre o mar e na latitude sul de 22°5412 
feitas por Antonio 

~~~C!:)~ I MÉDIAS 
, 

186!,. 1 
·, 

1~51 1852 1853 1854· 1855 1856 1857 f858 1859 1860 1861 1862 1863 1865 1.866 1867 
o - - - - --- - - "" MEZES "' 
'-'• 

o o o o o o o o o o "' I> 5 ·~ !g, t~. ·~ '"' '"' '"' ·~ '"' ·~ "' "' "' "' "' "' "' "' "' " "' "' "' <» 
~ "' "' "' "' "' "' "' "" I> I> I> I> ,.. I> > I> e I> e I> e I> "' I> "' e I> "' I> "' > "' I> "' ""' "' u "' ' "' "' "' "' "' "' "' o \ "' o "' o "' 5 "' 5 "' o "' 5 "' 5 "' ;:: "' 5 I> 

""' ..0 ""' ""' -"' ..0 -"' ..0 "" ..0 "" "" "" ..0 "" ..0 ., "" "" .o ' "" .o <=>< .o "" -"' <=>< l'il o u u o u u u u "' u "' u "' u "' u "' u "' u ' "' u "' u "' u 
~ I> > > I> I> I> I > I> I> 

l'il l'il l'il l'il l'il l'il ! ~"~ l'il l'il l'il 

mm mm mm mm mm mm mm inm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm lmm ~ mm mm mm mm mm mm mm mm 
Janeiro .. .. 1.04·. 11.0 .. 85. 56. HL 139. 208.5 93 .75 50. 123.25 206 .25 13 .75 285.4·5 158.1.4 213 .58 21•7.99 105 .7 137.07 233 .93 1.07.86 li98.36 83. 18 236.82 37.92 180.70 !.76 . 51, 89.93 H9 . 180.07 

Fevereiro .. H7. 130. 132. !.60. 103.5 73.4 28 . 21, .. 182.5 93 . i 59' 75 4·4·.60 211. .50 1.76.83 129 .92 . 1.06.23 14.6. 1.2 19.5 9!..02 58.78 !.73 . 77 198.72 134· .20 62. i/,7. 55 39 . 82.90 92. 1_1,5 .91,. 

Março . .. . ... .. 186. 58. 77. 1.67. 109. 58.5 50. 1.40.5 85.25 2V .. 50 1.37. 75 69 . 40 187.22 ' 1.29.51 159.4·3 400.85 80.8 21.8.52 87 .36 80.50 •171,,73 87.36 153.55 H6.50 165.78 251.. 103 .60 fó-3. 133.55 

Abril.. ....... . . 31. 12i.5 29 . 97 . 71,, 64-.5 199. 154. 154.5 268.1• 13U· 103.50 121.74· 1.7 .25 175 .58 127.74. 29.84. 154· .38 1.20. 72 102.87 1'151 .11, . 96.38 fi,.S. 06 f/,9, 137.17 19 .50 1.03.62 106. 127.68 

Maio ....... . ... 206 . 29. 408. 64. 107 . 107. 98 .5 1,~ .5 200.75 108. 34 121. .• 21. 100.17 1.09.38 77.32 99.97 77.36 1.1>0 .15 H0.36 78.02 f!f. 122.82 151 '70 H7.20 1,8.50 !07 . 71,. 90.25 137.79 108. 123 .78 

Junho .. . .. . .. : 31,, 5. 58.3 79 . 8. 24·. 84. 81.25 !28.25 30.25 120.73 47 .41.· 126.7 21,.6 116.24· 5 .00 125.2 18.50 1.40 .16 . 39.18 99 .13 88 .52 88 .57 80.50 112 30 58 .30 72.52 4.3.5 11.2.98 

Julho ...... . ... 10. 54. 4. 16.5 28. 62. 16 .5 65.25 ' !.33. 48.35 HL70 40 .09 172.38 33.34, 125.2!. 61.-.93 H5 .7 90 .92 1!.8. 70 ld . . 31, !.23.70 129.50 135.50 29. 50 H2.30 99.90 103 .62 1,9, :128.18 .. 
Agosto . . . ..... 1,5. 148. 286. 7 . 50. 1,9,5 

I 
47. 5 113.75 131, ,5 60: 77 11o9.85 25.84· i7L4· 32. :LO 111 • . 57 68.78 :LO!,, 96 31,.31,. !50 . 99 52.68 ii>3.0t.. la.9 .75 97.35 3 . 131,.,50 50. 103.62 67.50 133 ,1,7 

setembro .. . 27. 35. 26. 112. i5. 76. 87. 95. i40. 26,34 131, .10 4·0 . 31,. i27 .7 106.52 ! ·11!.16 60.29 94 . . 86 59.18 !24.2:1 68.02 H9.01 78. 78.91. 31, .. 124 .. 31,. 60. 106.93 59. H6. 62 

,outubro ..... 12. 145. 58. 98. 58. 42. 72. 18 . 182.5 50. 151.70 160.29 174 .. 2 73.14 100.12 84. 100.36 H9 .52 1!,8. 55 95.50 131.20 39 . 172.81 88 .50 80 .89 95. 11,.5 .07 76.50 :138 .71.. 

Novembro .. H5. 68. 37. 97. 106. 106.5 82. 73 .5 175. '-"·· 217.30 169 .95 11·7 . 3 1.93 .1 1:1.6 2 195. 04 149.54 12 .5 140.51, m .,

1 
"'"'' "·" wo.n 12us ,.... "'·"' '"·"' 99.50 15UH 

Dezembro .. 82. 63. iH. 59. 56.5 258 . 230. 258.75 i27. 75 100.47 205 .Oi 195.4 5 146 .54 203.32 1.63.65 118.02 159.42 116.70 141.06 156.50 I :ts1.o2 !.88.50 150.50 2t.a .5o 11o.or. 97. :t59 .56 " 14·9 . 1.51..4.6 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

962.98 ff 8o.so 1..256.36 1. 620.23 981.67 1.. 537.65 o~..o98.95 1.35'>.23 Total .. ... 969. 996.5 1..311 .3 1.0!.2.5 827. 1..060 .4 1..203. 1.161.25 1.694. 1.1.97 .69 L912.75 1.0-10.82 1.983.5!. 1. 225 .1.7 1.65S.63 1.. 536 .23 1.352 .65 i 091.1.9 L575 26 1..112 .00 1..646 .97 

Tabellas addicionaes da quantidade da chuva cahida no Rio de Janeiro 
; j Nota 

mm 

--"""-1--"""-1
--"""- --"""--I-"""- --"""- --"""- --"""-

Méaia annu al em 17 a unos ..... ..... ... . ... ... .. . . ..... .. .... . .. . .. ..... . . .. 1.Wl 
ANNOS • . •. • • •. . . ·. ' "~ ., . • , , •.. •. ••. . • " ... 1783· !783 1784 1785 1786 1787 ANNOS_ • • .• ..• • • . Idem idem 10 annos . . .... . . . ... . . .... , .. . . . ..... ..... . . .. ... . .. . . ......... . 1.!.52 

Méd ia annua l da evaporação om 10 annos ..... .................. .. ....... .. 1.647 - ·-- --- ------ --- Dei:L85!. a 1875 inclusi vo (25 annos) a média· a nnual da quantidado do chuva MILLI!!ETnos .•. .. . .' .. .. . . : ... . ........ 1.272 1.093 1.351, f .1.89 1..306 1.067 MILL!àiETfiOS .... 978 8!5 I 824 1.012 L 773 810 L 453 1. ! 24 é de .................. .... ....... ... .. ......... .. . .. .. .. .. .. .... ... .... .... 1.108 
Incluindo os 6 annos do 1782 á !787 inclusi vo, profazondo 3i anBOs, a média r nua! é ao todo de ... . .... . ..... .. ... ... . . ... ...... . .. . .... ... . .. . . ' .... 1.138 

Média de 6 annos acima,. .... , , :-:-..... . ... . , ....... . . . ...... : .. :: .. ; . . :. :. :.'. 1.263mnl Mé dia de 8 annos acima ........................... . .. . ....... . . ...... .... 1.099mm 
~ I 

• 

• 



rô 

o 

.. 

Tabella da quantidade de chuva cahida no Rio de Janeiro nos annos de 1868 a 1879 (12 an.q.os) organizada com as observações feitas 
no observatorio astronomico 

~NNOS 
"' . 

f 

MEZES MÉDIAS 

iS6S íS69 íS70 :1S7i iS72 iS73 íS74 íS75 íS76 iS77 íS7S íS79 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Janeiro . . ... . .... . .. . . . HO 88.3 HO 107 82.4 H2 !.05 !89 H8 180.5 :107 55.86 H3.75 I 

Fevereiro .. .. . ....... .. :104.5 18 .3 65 93 193 !04.5 99 .5 164.4 196 42.5 54 1.13.15 !01.49 

Março ... . .......... . . . 72 45.2 28 1.13 50 72 1,5 191 59.5 :10.5 l.O !20 68.0! 

Abril. .·.· .. ........ . .... 120.4 . 84.3 8.5 • 16 370 .5 120 22.4 50 62.5 22 37.2 104 !01.61 

Maio -.... ..... ..... . .... 40.5 8 42.5 73 18.8 40 .5 !00.5 4i 61 68.5 4.5 80.4 48.26 

Junho .... ....... ...... 61>.3 14.5 u 37 130 64.5 137.5 32 58 15 !0.5 88 .. 6 55.24 

Julho , . ...... .. . . .... .. 32 o ~0.5 34.5 60 32 45 17.5 !2.5 ,. 20.2 7.5 8 .66 24.!9 

Agosto . . .... . ... . ... ... 27.5 5 24 25 !8 27 .5 43 91 76.5 45 4 0.5 32.25 

Setembro .............. !4 . i9.5 H7 28 43.5 !4 92.5 20.5 78 49.5 20 õ9.29 46.31 

Outubro ................ 88 32 1,9 . 5 76 56.5 88 15C5 117.5 86 96.5 32 6.42 73.57 

Novembro ......... . .... 50 8 .5 89.5 50 52 50 218.5 54 .5 88.5 1,7 30 62 66.70 

Dezembro ............ . . 89 80.5 H4 !03 l.05 89 9! 67 .5 21~o7 .5 94.5 205 1.69.2 105.89 

Total. •... 812 .2 404 .1 679.5 755.5 !..149 .7 814.0 !.356.0 !.036.0 !.144 .0 691.7 337.2 868.08 837.33 . 
6 A 

G. 



I Observacões pluviometricas feitas na capital da Província do Ceará - Fortaleza·- - ele 1849 a 1876 (28 annos) -
' 

' • 

,( 
Q UAN:TIDADE 

/ \ ANNOS I DE CI-I UVA E M C ADA 
S EME STRE 

' ' 
MEZES --- -~ 

" 186511866 I 
.., 1.849 1.850 :1!851_ 1852 1853 1854 1.855 1.856 1.s57 185~ 1.859 1.860 l.86l. 1.8(',)2 i863 1.864 1.867 1.868 1.869 1.870 t 1 1.872 1.873 1.874 1.8 75 1.876 Annos 1." semestre 2.0 semestre 12 mezes 

·' - ' -
mm. mm. mm. ·mm. mm. 

. mm . • l mm. · ' ·~10 ' .\ ' mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. - 1pm. mm. mm. mm. mm. 

f 
mm. 

I 
mm . mm. mm. mm. mm. mm . mm . mm. 

Janeiro . . . . .. . .... .. .. . o 50 1,0 80 o 1.5 - . o 85 1.0 o 38 335 71 31. 3!, ~3 19 i O 188 50 1.02 31 H 9 309 38 0' 61J. 1.849 1. 760 ! 47 1. 907 

Fovoreiro : . ............ 155 1.35~' 260 285 23 1.93 ' 50 370 ' ., 275 H-5 239 306 100 295. 21.9 ~3i 1.06 133 62 15[: 31,5 1. 58 33 /Joi2 285 258 i7G 1. 39 1. 850 91,0 82 i,022 
\ 

1 313 Março ............ .. . .. 2:15 80 250 I, o o 24.0 100 250 290 295 ~5 242 281 !75 401 167 162 89 G29 23t 228 1,4.8 1,90 568 MS 358 387 4·21 1851 1.320 ' 94 !..41.4. 
r 

Abril. . . .. ... ... ..... . . 690 320 360 260 387 420 600 630 505 365 209 384 382 2~2 455 370 233 63f<, 202 416 1.98 1,07 ll 296 200 1<26 201 372 .290 1852 1 .1.85 29 L5l.4 

Maio : ........ .. ... , ... 390 ,' 21.0 300 330 200 4.oo 1,0 100 3~0 380 276 365 98 291. ,210 ' 139 298 660 162 1.09 ' 375 275 l 205 336 394· o Mt4- 1,.53 1,.853 970 35 1.005 

Junho ... .. . . ......... . 3i5 l40 HO, :130 i20 380 '20 4·0 290 85 236 1M 81 1-18 239 - 55 20!J- 260 12~ 126 H 89 77 264· 1.63 o 80 St,. 1851, 1. 51.0 58 1. 568 --- ---
1 :320 

--- --- --- - - - --- --- - - - --- --- --- --- - -- - -- --- --- --- - -- --- í 955 
--- - -- ---· --- ---

i. 0 SEMESTUE,. .. 1.760 9!,Q 1.485 970 1.51.0 960 1 ~560 1.700 1.030 1.. 211 1.512 1.171 1.398 1. 312 997 973 2 .335 811. 1. : 223 . U 30 i. 525 1. 9~9 1.902 855. u .6o U 51 1853 960 H6 L076 - - - --- - - - - - - .--- --- --- ---· - - - --- --- --- --- --- --- --- - - - - - - - -- --- l 225 -
--- - -- - -- ----- --

1.856 1. 560 200 1..760 
Julho .. ............. .. . HO 50 60 10 35 40 20 25 25 30 SI, iH i 7 1,3 58. 58 30 ' iO 31 1,7 2 175 o o . o 55 

1857 i. 700 4·6 1. 746 
Agosto . . • . , ,.,,;, ••.•.•. o- o o 5 20 2 o 11. o 85 27 .. 30 1 21 17 21 34 o 15 45 28 o J 29 35 o o o 7 

' · r 1858 1.. 030 275 1.305 
Sotomb1·o ...... . .... · ... 7 10 o o o ~ 2 15 10 70 2 8 iO 3 H) 3 60 6 7 26 ·o 5 j 34· 50 f,, o 9 o 

1859 1.. 2H. 126 1.. 337 
Outubro ... .... . , . . ..... 5 ' . 2 2 · 5 o 5 10 30 5 '10 12 17 r,, 9 5 6 91 37 o 31 20 33 20 H 2 o 2 25 

ó 1.860 1.5!2 241 1. 7{)3 
Novembro ............. o iO 4 o 2 4 30 2 50 1 o - H 24 22 6 12 25 2 f,, 3 r,, 2 i 71,. o 90 ' 21 

, , 1861 U7i 255 !.426 
Dozombro ............ . 5 20 1.7 1.0 o 5 80 89 t, 30 o 72 228 r,. 2i 6 5 17 --~- 30 6 !~ ti 175 89 60' o 53 i --- - -- - - - --- --- --- --- - - .- - -- --- --- --- --- - -- --- --- --- --- · -- - -- - -- --- --- --- - -- - -- 1862 1..398 68 U ·66 - 2. 0 SEMESrllE .... 1~7 82 . 94 29 35 58 H6 200 1,.6 275 126 2!,. i 255 68 1.{8 100 260 118 1,2 167 wr, 89 1, 85 361. 140 o 1.5!,. 109 --- --- - -- --- - --- --- - - - --- --- --- --- ·- - - --- - -- --- --·- · --- --- --- --- ---

lt .HO 
- -- ·- - - -- - - - 1863 i. 312 H 8 1 .1.30 

TOTAL.· .· ....... . i. 907 1.022 1.41.4. 1..514 1.005 1..568 L076 l..760 1..746 i.305 1..337 i. 753 U26 U66 i.<30 1..097 i. 233 2,!,.53 853 1..390 !. 534 1.611,. 2 .290 ' 2.042 855 i.Gi4· 1 .560 . 1.864· 997 .. 100 1 .097 . ~ , I 1865 973 260 1. 233 

1866 2 .335 HS 2 . ~53 
-

·' 1867 SH 42 853 
:N'o'ta .-Esta tabolla foi reorganizada com os âados extrahidàs da original ·(pag. 32) da - Memoria sobro o clima o·sôccas do Coará - polo tallocido Senador Thomaz Pompeu do Souza Brazil. . ' . 1868 1.223 167 1. 390 
Segundo informações do Sr. C. ·Morsing, engenheiro chofo da estrada de forro de Baturité, a quantidade do chuva cabida foi , om 1877, de 355mm,; em 1878, de 5:!7mm., e om !879 de 621mm, j 

., ( 1869 1.430 1.04 1.531, 
' . 

I 1870 1. 525 89 1.61~ 

' 187!. 955 1,.85 i .1•40 i 
L 

. 1872 i.929 361 2.290 
, 1873 1.902 11,0 2 .01.2 

- ' 1871, 855 o 855 
' 

' 1875 1.4.60 !51,. 1..614 

~ - 1.876 1. ~51 109 1. 560 - - -• 28 37.685 1, .. 019 M .701. - ---' " 

Médias ..... ········ 1.346 143, 5 1,1,89 

' -
... ·~-·---~~- ··-· -~ '" -- --~ . --- ~·~· . . ~-' ~ .. . - '"- . .. ' .. 

6 - ·"" -

' 



,. 

"' 
I 

MEZES " 

:1855 :1856 :1857 

mm. mm. mm. 
Janeiro .... . ..... .. .... 566 ' 403 301 . ' Fevereiro .... . ......... 2!5 282 94 

Março ................. 234 215 121, 
--- --- ---4.0 TBIMESTRE. ' . . , . , . 1.015' 900 419 --- --- - - ·-

Abril .. . ...... . ..... . . . 74 18 87 

Maio .................. . 5 25 49• 

Junho ... . . : .. . ........ o 4 46 --- --- .~ 

2. 0 TRIMESTRE .•• . . ,, 79 1,7 182 --- --- ---
Julho .... .. . . .... .. .... o 9 3' 

Agosto ...... .< ... . . . . ... 19 8 ' 20 

Setembro, .' .. . .... .. : . . 8 ' H 1t.1. 
--- --- ---

3.o TRIMESTRE ••••• • • 27 28 164 

ü'utubro .. .. . .. ... .. . .. 142 168 70 

Novembro .. ...... . ..... 236 289 213 

Dezembro .. .. ,. ... . ·~ .. 339 762 427 
--- --- ---

/,_O TRIMESTRE .• . ,, , , 7!7 L 2:!9 7W 
---. --- ---

Inverno: 
Lo E t,._o TRIMESTRES. 1. 732 2.,119 :!.129 --- --- ---

verão: 
2.0 E 3.0 TRIMESTRES. i06 75 346 

--- --- ---
TOTAL DO ANNO .. .. .. 1.838 2.:!91, 1.475 

6 c. 

Quantidade rle chuva no Morro Velho - Congonhas de Sabará - Província de Minas Geraes 
Tabella da companhia ingleza de Mineração de Ouro de S. João de El-Rek 

I 

ANNOS 

n 

I " 

:1864 :1858 :1859 :1860 :186:1 :1862 :1863 :1865, :1866 :186'7 :1868 :1869 :18'70 :18'71 :18'72 :18'73 
r '74 : 

' 
" 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mrn. mm. mm. mm. a mm. mm. mm. mm . mm. mm. mm. 
825 lí·56· 143 361 31,5 i75 215 1.1•7 147 397 380 265 132 303 126 99 1.1.2 

268 76 130 273 !42 74 i 59 4-1.7 197 192 181, 147 204 147 '523 59 ! !83 

i99 ' 309 54 274 2~i 259 275 26i 163 !.1.6 34 iH 214 30:l 178 1.21 iH 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ..,....--
1.292 84-i 327 908 708 508 61,9 825 507 135 598 523 550 75>1 827 279 11 1,66 
--- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- 0. ' 

68 ' 1,2 14 !7 I 39 61 84 29 94 17 31 65 28 52 70 2t.· 

17 2~ 90 12 39 t,o 29 11· 21 57 100 H 21 100 35 :[I, !j 95 

o H3 17 18 4 o 39 o. 13 o 1 o 2 18 4 6 

" 
34 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- [199 85 178 121 r..7 82 , 101 152 43 ·' 128 7! .. 132 76 51 170 109 44 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ·--- --- --- --- ---

40 o o 61. 1,3 H 9 5 5 25 o o i i 20 2 10 

88 10 o 27 o o 30 o 27 o 13 o 17 ~ o 1 2 

t,o 33 99 81; 3 65 26 127 !9 58 38 2 136 12 62 75 i --- --- .::,;-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -1 - 13-168 43 99 175 46 76 65 l.32 51 83 51 2 151• 17 82 78 
-~ -

183 11,5 71 !51 67 i{ I, i 29 30 91 71, 158 210 63 i32 88 !29 ·82 
I 

26i 203 208 391; !95 124 284 202 i06 265 250 318 3H 345 224 i 37 32:! 

289 331 429 I ' 555 t,so 227 376 518 420 . 362 366 t.52 468 194 394 487 ' I 377 - -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- J 780 675 681, 89!,. 90i 671 625 707 65'" 776 686 842 973 876 587 706 753 --- --- --- --- ---- --- --- ------- --- --- -----~ 

I 
' 1.967 1.525 1.221· 1..809 :1.379 :!. f33 L35~ :1..1,79 1.283 1.1,2! :UW L496 1.426 1.338 :1..533 :!.032 11..246 

--·- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

253 22i 220 222 !28 177 217 1.75 1.79 !59 1.83 78 205 1.87 :!9i 1.22 I 212 ---~ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2.220 i. 746 1. 441' 2.03i 1..507 1.. 31.0 ' 1.573 1.654 i .1•62 L578 1.623 4..574 1. 631 1.625 1.724 Li 54 !:1 .458 

I '' I 

• 

' 
rJl 
~ 
J-( o 

:18'75 :18'76 :18'7'7 :18'78 :18 '79 •fil 
~ 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
500 131, 316 37:[ 222 299 

208 339 687 75 225 221 

308 227 2i !77 232 192 
--- --- --- - -- ---

i.016 700 1.02'• 623 709 712 
--- ---

52 75 64 ' r. o 92 52 

2 40 16 18 25 36 

10 2 o 5 37 i 5 
--- --- --- --- ---

61, 117 80 63 :[5Q. 103 
--- --- --- - -- --- ---

i o 38 o o H 

i 41. 20 O, I, i3 

88 85 56 8 39 53 --- --- --- - - - --- - --
90 126 uq, 8 43 77 -- --- --- --- ---

21;3 90 1.40 1.22 1.35 12i 

v. o 2:!7 133 330 152 231, 

l.37 468 i 75 r..o1 305 390 --- --- --- --- - --
520 775 44.8 859 592 71;5 --- --- --- --- . 

1..536 {.4.65 i .1.72 1..482 L30i L457 --- ----- --- ---

154 243 i94 71 197 i80 --- --- --- --- ---
1..690 L708 1..666 1.553 1.498 L637 
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DATA 

!879 Agosto . . . . . ;g 

iSSO 

i 8í9 

iSSO 
IS79 
iSSO 

l.S79 

!.SSO 
i S79 

IS80 
iS79 

. 
30 
3:1. 

> 
So~em bro . .. i.o 

2 

> 
3 

> 
5 

> 
6 

8 

> 
9 

i O 

> 
H 

i2 

!3 

i4 

:1.5 

Janeiro .•... i5. 
16 . 
i7 

Setembro, .. :1.5 

i6 

Janeiro .. . . . i 5 
Setembro ... :1.6 
Janoüo ..... i5 

il• 
Setembro . .. 20 

Janeiro ..... i4 
Setembro . .... 23 

J aneiro . .... i3 
Setembro ... 23 

fõ 

HORA 

h m 
i2- o 
4 -0T 
s - o> 
8-'-0M 
8- o • 

!2- o 
4 - O T 
4 - o> 
8 -0M 

12- (I 
4 - O T 
8-0M 

l.2 - o 
I,- O T 
S -OM 
i2- o . 
4- O T 
8-0M 
i2- o • 
4- O T . 
8-0M 
12- o 
4 - O T 
8- o> 
S-OM 
4 - O T 
8 - o. 
8 -0M 

i2 - o 
4 - O T 
8- o> 
S - OM 

!2 - o 
4 -0 T 
8- o. 
8 - 0M 

l.2 - o 
4 - O T 
8- o. 
S - OM 
i2- o 
S - O T 
S- O M 
i2- o 
4- O T 
8 -0 M 
i2- o • 
4 - O T 
S-OM 

i2 - o -
4 - O T 
8 - o> 
8 -0M 

4 - O T 
8 - 0M 

i2 - o 
4- O T 
S -O M 

:1.2- o 
4- O T 
8 - o. 
S -O M 

. i2- o 
i2- o 
f.,- O T 
S-OM 
4- O T 

:1.2- o·. 
· ~ - Ô T 
1.2- o 
i2- o -
S-OM 
4- O T 

. 8- O M 

N.J 
Nivelamento barometeico do Rio S. Francisco entre Jatobá 

LOGAR. 

J atobá, nivol do rio ......... . ................... . 
Atalho , easa do Jos é Mano el de Souza . • . . ... . .... 
Idem idem ..... ... . . .......... .. .... . .. ... ... .. .. . 

~~~~i~:~:: : :::::: :: : ::: ·. :::::: : ·:.·. :::::::::::.::: 
Idem i dem ....... .. . . . . .. .. ... ....... .. . ... . ..... . 
Idem i dom .......... . ...... .... . . ... . · • . .' ..... · .. ·· 
Idem idem .... ... .... . ... .... .... .. .............. . 
Idem idem .......... . ....... , . ... ... . ............. . 
Idem idem ... ... ............... . . .... ... .... ...... . 
Idem idem .• .... ..... .... ... ..... ... .... ... ..... . . . 
Idem idem .. ..... ........ . ................ . .... .. . . 
Idem idem ... .... . .... . " ......... .. . .... ....... .. 
Idem idem .. . ...•. .•...... · ..•.. .....•. .. · .. ·· •. • . · · 
Idem i dem . .. ... . ....... . .............. . . . . , .. • ... . 
Idem idem .. . ... .. . . ... .. .. . •. . .. .. , .. . •..••. .. . • . 
Ide m idem .......... .. ............... .. ... .... .... . 
! dom i dem ........................... ..... ..... .. . · 
! dom idem ... . ........ : .. ......... . . ... · · ... . · .... · 
Idem idem ... .. ............... ...... ........... · . .. 
Idem i dem .................... .... .. .............. . 

~~~~: i~~~:::~: :::::::::: : :::::::: :: : ::::::::::::.: 
Idem idem . .... . ... .. . . ... ......... ·· .... .......... . 
Idem idem ...................... · .. ·· ........ .. . · ·· 
!dom idem ................ .. .... ... .. . ······· .. · .. · 
Idem idem ....................... ... ............ . . 

~~~~ ~~~~ :: :: :::::::::::::::::::::::::::::: ·.·. :·. :·:: 
- Idem idem.: ........ .... .. .. ..................... . 

ldqm idem ......... . .... . .... . . . ..... • .. ···· .. · .. .. 
Idem i dom . . .... . ........ . ...... .. ................ . 
!dom i dem . ..... . . .............. .. . ... ........... . . 
Idem idem ... . .... .. .. .. . . .......... . ...... . ..... .. 
Idem idem ..... ..... . ... .. ... ....... . .. : ........... . 
Idem idem ....... ...... ... ..... . ............ . . . . .. 

~~:~ ~~~~: ::::.: ·:::::: ::: :·:::::.:::: :::::: ~: ::::: 
Idem i dem . ... ................. ........ ....... .. .. 
! dom i dom ............. . .... . .. . ........ . .... ..... . 
!dom idem ...... .. .. . .............. . ....... ....... . 
Idem i dem ............... ... ......... . . . ........ .. 
Idem i dem ............ .. ...... ................. .. 
Idem i dom .... . .. . . . . ..•. . . . • .•.....• .. ·.· .. ····· · 
Idem idem .. .. .... .......... · .. .. . ........ . .. .. .. . 
Idem i dem ...... . .. • ... .. ........ . .. ... · • . ····•·.· 

~~~~ ~~~~.::::.: : ::::::::::::::: ~ :·: :::: ::::::::::: 
Idem idem .... . . . . . ... .. ....... . ... ............ ... . 
Idem i dem ...... . .. .. . .... .. ......... . .. , ......... . 
Idem idem ............. _ ..... .... .. .. . ...... .. ... . 

DISTANCIA 
A PIRAPORA ANEROIDE 

k il om. 
:1.751,,0 
1741.5. 

... .. .... , ..... 

.. . , .. .... ... . 

.............. .. . 

... . _ .. ..... , .. 

mm 0 
7:17.0 24.5 
m:~ 2S.5 23.0 
737 .5 22.0 
737.5 23. 0 
737. 3 27 .o 

· 735.0 2S .O 
i36.2 24-.5 
737.7 20.5 
736.5 29.5 
735.5 26.0 
737.! 21.0 
736.0 25.5 
733.7 2 1.5 
735.5 22.3 
736.0 28.3 
733.0 27.5 
735.5 22~3 
736.0 30.3 
733.0 ' 27.5 
735 .5 22.5 
735.0 25 .0 
732.5 29 .o 
734 .2 26.0 
735.0 23',6 
732 .0 29.0 
733.0 26.0 
735.2 .21.5 
733. 7 29.5 
732.0 29.0 
733.{ 27 .o 
734.0 23 .5 
733.0 29.5 
731.5 3LO 
733.0 27.6 
736.3 24.0 
735.0 2S.2 
732 .S 29.5 
735.6 25.7 
736.2 22.5 
735.2 27 .o 
735.0 24.5 
735.5 22.6 
735.2 26.0 
733.0 27.5 . 
735 .5 23 .0 
731,,5 29.0 
733.0 28 .3 
734 .5 24.0 
734.5 29. 0 
732.0 30.3 
733.5 26.0 

e 

............. . l--- 73_4_._9- ____ 2_4_. 5_ 
Idem idem ..................... ... .............. .. . 
Idem i dem .. .. ....................... . ...... .. .. .. . 

Atalho, nível do rio . .... .. .............. ...... .. . 
I dem i dem ............................ : ....... ... . 
Idem idem ... . ........................... ... . .. .. . 
Idem i dom .. . ...... . ... ... ...... .......... - .. .... . 
I dom i dom ... .. . .... .. ... . ..... ,, .............. . 
!dom idem.' ................... . ......... . ....... .. 

Cuissara, ni vol do rio ... .... . ... ..... . .. .... : . , ... . 
Sobradi.nho, barranca ................. ..... ..... . 
I dom nivol do ri o ......... ...... . : ............... . 
Malhada do Sá, idem .......... : ................. . 
Itac.utiara, ide1n ... , . . ....... . . . . ......... . . .. .. ... . 
Campi nhos, idem ....... .. ..... .. ... . ........ .... .. 

~~~~.~~'lctb.~~·.~ ·:::::::::;:::::::::::::::::::::::: 
SQrobabé, idem ...... .. .. ... . .... ..... ......... .. 
Idem, barranca : . .. .... .. .•. •. : ....... . ..... . . ..• .. 
Idem idem .... ... ..... . ... . . . ............... ... . . . 
Cachoeim do V ao, nivel do rio ........ ... .. .. .. . 
Il.ha do Tueum, id em ....•....... . ...•.. . .....• . . 
Rodollas idem ....................... .......... .. 
Idem idem .. ..... ... ..... ..... ........ . ........ . .. 
Idem barranca .. . ............ . ...... . .. . ... ..... . 

!74i .5 

., .......... . . 
~7.5 
'7'3i. 9 
730.5 
728.2 

.. .. .. .. .. . .. . 731.9 

.. . ........... __ _:73..:..0:.... 2_ 

!732 .~ 
! 727 .6 

!í22. 0 
!7!9.3 
!.7!0.9 
i699.S 
!.677 .6 
!.66i. 6 . 
!.659.5 
!.65L2 
l.64S.4 

7H.S 
732.9 
735.l 
733.5 
730.2 
730 .i 
731.3 
726.2 
73& .. 3 
73& .. 0 
73i. O 
72S,9 
73! .1• 
732 . 4 
725.9 
731.9 

3!. 5 
38.0 
32.6 
33.4 
23 9 
32. 0 

30.5 
29 .5 
22.6 
29.0 
32.0 
3LO 
25.0 
3L5 
29.0 
29.0 
30.9 
29.8 
3{.0 
23.5 
30 .5 
23 .5 

/ 

Pirapóra feito pela Commissão Hydraulica 
Ul ~ 

OBSERVATORIO EM -<1 ., 
PIRANHAS 1'1 O:l 1'1);:! 

§<z ~o E-<:;s.., ~Q ' Observações -tJc:i 
B.AROMETno ~<~:i: E-<< 

TIIERMOMETRO ., ~~ A Oo CEN TlGRADO 1'1 (..) 
o ., 

mm o motJ'03 metros Erro do indico do ano•·oido- 3Jnm, i6. 
762.~ jl5·.o 252.2 1 299.7 Altura do barometro om Piranhas t,7m,5. 
76L6 21.~ I 763.8 23 .3 
764.{ 2L4 
763 ,1, 2L4 I 
762.9 26.4 i 

762.9 25.8 I 
765.2 23.8 I 765.3 25.0 
763 .5 25 .0 j' 764.8 :llll.5 ' 763.6 26.4 ~ 

76L6 26 .6 I 
763.8 2l.4 

I 76L8 26.6 
760 .8 27 .7 
763.8 22 .8 .I 762 .8 27.2 
763.9 27.5 

i 
76!.9 22,5 
762.i 28.0 
759.8 2§.8 
76~.0 25 .5 
763.i 23.! 
758.9 29.9 
76L6 26.i 
762 .9 23 .3 
751..4 27.7 
759.2 28 .8 
76!.6 25.5 I 
762.i • 23.9 
760.5 2§ .8 
758.3 30.2 

763. 6 21,,4 : 76L9 29.4 
760.8 29.4 

\ 

763.2 25.8 
763.9 2:!.8 
762.0 28.6 
763.0 25 .0 
764.0 23.6 i 
76~.4 26 .9 
760.9 27 .5 : 763.8 23.6 
762.4 2B.6 

1 760), 28 .3 
762.8 24.2 
759.{ 29 .4 I 
762 :3 21,,7 I 
750.9 ....... :~::: .1. 3~9.3 Média•; . 

34 .3 ... .. ......... Altura do baromctro om Piranhas 69m ,0. 
755.6 29.! 
753.5 32 .!,. 1 75i. 7 34.l. 
755.3 2S .O 

25U ~\ 753',5 32 .7 
758.3 

3!9 .4 Médias. 
29.9 320.9 

76~.{ 26.9 
.. .. ... ...... 1 

76L6 24.7 
758.8 30.5 
753·.5 32.7 i 756.6 3L6 323 .6 
755.3 'a7. 7 :::::::::::J 750.9 32.7 32t, .. 7 
760.5 29.1· .... ....... . ..t 329.5 . > 

...... .... ..J 758.6 30.2 
753.0 32.4 
75S .9 30.S 334.5 760.4 
752.{ 25.5 .. .. . ~ .... .... 337.5 

33 .2 760,4 ::15.5 



DATA HORA 

h m 
!879 Setembro . . .. 25 8-0M 
{880 Janeiro .••.. i 3 i2- o 
1879 Setembro . ..• 26 8-0M 
i SSO Janeiro ..... i2 4.- O T 

i3 8-0M 
H s- o> 

{2- o 
4- O T 

i2 8 - 0M 
iS79 Outubro • . . • · 2 4 - O T 

3 S-OM 
:. -0,. 

1SSO Janeiro .• . .. 9 4- O T 
lO 8-0M 

{879 Outubro .... . 5 4- O T 
l 8SO Janeiro .••. . 9 12- o 

S-OM 
lS79 Outubro .•. . • 6 t,- O T 

7 S -OM 
iSSO Janeiro .•. .. s ·4- O T 
l.S79 · Outubro .•.• ,,. -o ,. 
lSBO Janeiro .. • • . 8-0M 

7 4 - O T 
!879 Outubro •. .• • lO S-OM 

4- O T 
iSSO Janeiro • • .•. 7 12 ~o 
1879 Outubro . . . . !2 S-OM 
l.S80 Janeiro . .... 6 s- o> 
!879 Outubro . . . . . i3 4- O T 

14 S-OM 
!2- o 

!.8 8-0M 

Janeiro . .. •• 
{9 i2- o 

!.880 3 8-0M 
5 12- o 

{879 Outubro ..... 24 8-0M 
12- o 

'• !, -O T 
25 · 8-0M 

12 - ·o 
t,- O T 

Dezembro .• . 31 4- O T 
Outubro ..... 26 !.2- o > 4- O T 

27 8- O M ' 
Dezembro .. . 3i !2 - o .. 
Ou~ubro ..... 27 i2- o > !, - O T 

28 8-0M 
t,- O T 

Dezembro ... 31 8-0M 
Outubro .... . 29 8- o. 

i2- o 
4- O T 

30 8 -0 M 
i2- o 
4- O T 

31 8-0M 
Dezembro • ..• , 30 4 .__ O T 
Outubro ..... 31 i2- o 

t,- O T 
Novembro .. Lo 8-0M 

{2 - o 
4- O T 

2 8- O M · 
i2- o 

Dezembro ... 30 !.2- o 
8-0M 

NoTembro ... 2 1·-0 'f 
3 8-0M 

l';2 -0 
4- O T 

4' 8-0M 
i2 ....,.. o > > 4- O. T 

5 12- o-
> 4 - O T 

Dezembro •• 29 !.2 -0 
NoTOmbro •• . 6 i2- o 

4-. 0 T 
7 8-0M 

i2- o 
4 - O T 

' 

· LOGAR 

Cachoeira de Ca!)tagallo, nivel do rio . ... . ......... . 
Cunalinho, idem .... ....... . ..... ..... . . ... ... . .. .. 
Brandões, idem ............. . ...... . .. .. . . .. .. .... . 
Idem;idem ........ . .... • ...... .. ... . ... ......... .. 
Idem, idem ..... ........... . ..... . ........ . .. . ... . 
Cabrobó, idem ......... . .. . . ............. ........ .. 
Idem, idom ...... . ... . ......... . .......... . . . ... . . 
Idem, idem ......................... .... . . . ...... .. 
Idem, idom ......... . ............. .. ...... ... . . . .. 
Ilha do Aracapá, idom . ...... ..... . .. . . .......... .. 
Idem, idem .. .. .. . . ...... ... . ......... .. . ....... . . 

~~~~: ~i~~·~)a'ct~a;. i·d.'.'.'.'.'.' · .'.' .'.'.', ';'.'.'.::: : ::::::::::::: 
Idem, idom ................. ... .................. .. 
Curralinho da Arvore, i dom .... .. .... ...... ........ . 
Idem, .idem .......... ... ... . ...................... . 
Angico, idem ................ .... . ........ .. ..... .. 
I nhanhum, idem . . . .. . .... . .. ... .... . . . ... ........ . 
Estreito, i dem . . . . ........... . ...... . .... ... . ..... .. 
Seringote do Sacco To rto, idem ...... . ~ .... . ..... .. . 
Vill a da Boa Vis la, i dem .... . ........... : ...... .. .. 
Carai bas, idem . . . .. .... ................... . ..... · .. 
Capim Grosso, idem ............... ... . . .... . . . . . .. . 
Ide m, idem .. . ... . ...... . ..... · .... . ....... . . . .... . 
Cachoeira do Gcnipapo, idem .. . . .................. . 
Cu raça Pequeno, idem ............ .. .......... . .. . . 
Curra linho, i dom ....... . . .. . .. . .. . ............ ..... . 
Estreito, idem ..................... . ....... \ .. . .. . . 
C1·uz; 'idem ................. . : ................ .. .. . 
Joazei,·o Velho, i dom ...... . . ................ . ...... . 
Cidade do Joazei ro, i dom ...... . ............... , ... . 
Idem, idem ......... .... ......... . '. ..... . ........ .. 
Idem, idom ... . . ............ ... .. ................ .. 
I dom, bananca .. ... ....... .. ............ . . .. ..... . 
! dom, idem .................... ............. . . .. . .. 
Santa Anna, nível do rio ........... · . . ....... .. ... .. 
-Idem, idem ....... ... . . . . ...... ...... ........ .. .. .. 
Id em, idem ....... .... ........................... .. 
Idem, i dom ..... ... ..... . ...... . . . . ... ..... .. .. . . · .. 
I dem, ·idem .. ... .. .. .. . ........................... . 
I dom, i dom ... .. , ... · ....... .... .. ................ . 

Pedra5 do Malhias , idem ......... : ........ . .... . . .. 
J atobá da Espora, i dem ... . .... . , . . ..... . .... .... .. 
Riacho da Casa Nova, idem ......... .. .. .. ......... . 
Il ha Grande do Encaibro, idom .... ....... . .... .. .. . 
Ilha Grande do Encaibro (Angicos), idem .... .. ..... . 
Ilha Grande do Encaibro, idem . . •... . ...•.•.. . •.. .. 
Urucé, idem ...................... . . .. ........ · . .. .. 
Sontocé, idem., . . ... .... ...... ........ .. .. ... . . . . . 
Santaro1n, i-dem ........ .. ........ . ... . . . . .... .. .. . . 
Bana das Intans, i dom ......... .. . ....... . .. . ..... . 
Illta do Mundo Novo, idem . ..... . .. . . . ... . ......... . 

,Idem, idem ............................. . ......... . 
Idem, idem .. . . ........... ... ................. . .. . 
Arêa Branca, idem ....... . ...... .. .............. . . . 
Ilha da Sassuapara, i dom .......................... . 
I dom, id<Jm ... .. ... . .' .......... . ....... .. .. .. ... .. 
M. do Montei ro, i dom . ....... . ....... . ... ........ .. 
Quei madas, idem .. .. .. ... ....... . . ........ .. ..... . 
Seringoto do Tombador, idem ................... . . . 
Abaixo do Remanso, idem .... ...... ............... . 
Reman so (villa),' idam . .. . .. . ....... . ......... .... . . 
!dom, idem ...... ... ........................ ... ... . 
I dom, 'idem . ........... . ..... ..... ................ . 
I dem, idem .. ... ..•.. ...... .. . . .... .. .•. . .. ·' · . •.... 
Idem, idem .. . ............... ... ................. .. 
Idem, idem .... ... , .......... . ..... . ............. .. 

Limooit-o, idem. .. . . . . . . ........ . ... .. ...... .. . . . . 
Seringote do Velho, i dem ..... . ...... ... ... . ....... . 
Sitio do Meio, i dom ............... . ............. .. . 
T aboleiro, idem . .. . ..... . ............. . . .... . ..... . 
Barra do S1pó, i dem ..... .. .... . .. . ............... . 
Abaixo do Pilão Arcado, idom .......... ........ . . . . 
Barra do Rio Verde, idem ...... . ... . . ............. . 
Curral Novo, idem ... .' ................. . . . . .• .. . . . . 
Id em, -idem ....... . ........................ . ..... .. 
Queimadas, idem .. , . .. ......... ... ....... ... . . .. . .. 
Pedras da Manga, i dem .. ' . .. .. . .. ... . ..... ......... . 
Tapera do Cima, idem .. . ......... . ... .' .......... . . . 
Idem, idom .................. . . ...... . .... .. ....... . 
Ilha da Manga, idem . ............. . ........ . . ..... .. 
Cajueiro, idem ........ .. . ..... . . ........ . ...... . .. . 
Ilha do Brandão, i dem . . . ..... . .. . ... . . ............ . 

DISTANCIA 
A PIRAPORA ANEROIDE 

ldlom. 
i 62'· .8 
i6:1.5 .0 
!597 .i 
:1. 597 .i 
:1.597 . i 
! 572. i 
1572 .:1. 

·············· !510.:1. 

.... "i5:i9:4" 
" ""i527:6'' 
.. .. "i5i6:5" 

i 5H.O 
:1.505.1, 
1502.6 
:1. 491.5 
:1. -\ 76.2 
!.1>66 .5 

.... "ü6-i:ó" 
14!,.5. 7 
i4i9.3 
i 381 .. 6 
i380.1,. 
1377.6 
i369.3 

...... i:i2::i:5 .. 
1223.5 
1323.5 
1321.5 
1323.() 
1323.5 

:1.31:1. .0 
i 297 .I 
!294 .3 
1288.8 
{287 .4· 
120!,.6 
1.279.0 
1.266 .5 
i2o7.5 
i21•8.5 
:1.240.2 

...... i2:ii:6" 
1233.2 

"""i.2i:i:9" 
1210 .3 
1200.6 
H 80 .4 
1194.9 

"""iôi.:9" 

1!66. 5 
H63.8 · 
H55.4 
H38.8 
H H.7 
i097 .1 
1.086.0 
1079.9 
1.079.8 
!OIH .O 
i052.9 
!051.7 
i05l. 7 
!049.9 
{03'•.6 
10:1.9 .3 

mm. 
73! •. 0 
728.6 
732.8 
72'..4 
728.5 
727.3 
725.5 
723 .2 
727 .o 
726 .1 
729.S 
729.4 
723.9 
726.3 
728.3 
725.7 
726.8 
726.:1. 
729.2 
7i2.1 
725.8 
725 .7 
72i.. i 
729.2 
72'• .2 
721,. 4 
726.8 
722.3 
722.5 
726.0 
723.7 
727.5 
725.2 
723 . l. 
718.7 
722.5 
720 .5 
7i7 .8 
723.0 
720.3 
717.8 

o 
2' •. 5 
28 .0 
24 .. 2 
30.5 
27.0 
25.2 
29.5 
31.0 ' 
23.0 
30. 0 
25.5 
25.5 
28.5 
25.0 
27.5 
26 .5 
24.0 
30.0 
2!,.2 
30.7 
26.0 
26.3 • 
30.8 
22.5 
31.0 
28 .9 
23.5 
24.7 
32.0 
29.5 
33.0 
2'• .0 
31.0 
26.2 
30.8 
27.0 
30.7 
32.8 
25 .5 
32.5 
34 .. 7 

7!7.3 30.3 
72-1.2 3:1..0 
7iS.O 33 .7 
72' •. 0 25.8 
7'19.9 29( 5 
722.5 32.0 
720 .0 32.8 
726.0 25 .2 
721.5 3!..0 
7i9.8 26.5 
725. 2 26.0 
723.5 30.5 
720.4 32.3 
724.0 25 .0 
72-1.8 31.0 
719.1 33.5 
723.4. 26.5 
717.{ 32.2 
721.2 30.5 
718.{) 35 .6 
722.7 28·0 
720 .0 33.8 
7:1.7.7 35.6 
72·U 30.1 
718.9 36.0 
71.9.5 RO.O ----- - -- - ---
7!9.3 25.8 
715.9 36.0 
72l.2 27.0 
72Ul 27.0. 
7!9.0 28.1. 
722.0 28 .5 
720.5 32·8 
718.0 30.~ 
719 .íl 32.5 
7!6.8 33.2 
718.2 30. 0 
720.0 2'!.0 
7:1.8.0 29.3 
720.5 26.8 
719.0 29.7 
716.3 32.8 

OBSERVATORIO EM: 
PIRANHAS 

DAROMETRO I TITI!:RMOM ET I\0 
A Qo CENl'IGRADO 

rnm . 
763.6 2l·.7 
752.9 32.1 
76!.6 25.3 
750.8 32.-1 
754.7 27.2 

75''-'' 2S.O 
758.1· 3!.6 
762.4 ~6.1 
762.4 26 .!. 
753.1 28.8 

754.5 28.7 
755 8 25.3 
760.0 27.2 

, 762.{ 23.9 
753.7 28.8 
76Q.f,. 2L2 
755.3 27.5 
752. i 33.7 
762.7 23.9 
759 . 1 28.9 
75t, .. O 32.!. 
759 .7 2'•.2 
755.5 28.6 
758.3 29 9 
760.9 25.0 
759.5 29.7 
762 .3 25.5 
760.7 29.9 
756.6 27.5 
753.0 3!.6 
758.2 27.7 
756.6 32.1 

,753.1· 33.8 
758 .~ 27.2 
756.9 32. t 
753.9 3>.0 

752.0 33.8 

760.8.J 26.9 
75'• . :1. 32.!. 
759.9 30.8 
757.9 32.1 
762 .1• 27.2 
759.0 3i. 9 
755.8 28.8 
762.4 26.4 
759.7 3!.3 
758.! 3!.9 
762 .0 25.0 
760 .2 3i.O 
757.3 3:1. .6 
760.0 25.5 

758.R 3L3 
756.1. 32.3 
760 .3 25 .8 
758.5 3:1..0 

758.1. 27.5 
756.9 32.i 
754.6 3-1.6 - - ---- -----
755.8 28.S 
754.2 33.8 
758 .1 29.9 
756.6 33.5 
753.7 34 .. 6 
758.7 ~8 . 6 
751.6 33.2 
754-.3 . 31..3 
756.6 34.9 
751. .0 35.2 
753.i 32 .1• 
756 5 32.7 
755 .1 34.!. 
758.5 26.6 
7m<2 32. ! 
755.5 33.0 

metros 

l ~ ... .. ...... .. 

282 .8 

! ............. ' 

371,,{ • 

389.9 

~ . 402 .6 

4{2.3 

I. 

j: 
I 
I 
~ 
I 

1 

I 

Observações 

melros 

34U 

350.0 AI ura do barometro om Piranhas, 68m,O. 

375.7 

390.6 

393.2 

42L6 Altura do baromolJ'O em Piranhas, 4.7m ,1). 

437.4 

44i.2 

450.l 

459 .8 



DATA 

l.879 l'lovem IH.o .. 8 

Dezembro .. ~9 
Novemb ro .. s 

.o 

10 
Dezembro .. 28 

No,,embro .. ·- !.0 

Dezembro ... 2ll 
27 

Novembro .. . H 
12 

f3 

.f~ 
Dezembro ... 2tf 
Novembro .. 1.4 

> 
1.5 

Dezembro ... 2~ 
i\ovembro .. 15 

i o 
De~embro ... ~5 
Novembro .. 16 

17 
Dezembro . .. :l5 
Novembro .. i7 
Dezembro.-. 2'• 
Nóv'embro .. i8 

"-'' Dezembro ..• 2~ 
Nov~mbro ... i9 

20 

21 

22 
Dav.embro ... 21 
Novembro ... 22 

llezombro •. , 23 
22 . 
21 

> 
20 
19 

20 
13 

i7 
f5 

iG 

i7 

15 

3 

HÕHA WGAR 

I 

DISTANCIA ANEROIDE 
A PIRAPORA 

h m Kilom. 
S-OM 

-!2- o 
Xique -Xique, ni vel do rio .. , ... . . . . ... . ... .. ...... . 997 2 
Idem idem . ... · .. .... ...... . ... ...... .. .. .. ......... . 

8-0M 
o- O T 
8 - OJ\'1 
U-0 

~:c~tf:!!~~ : :::::: :::·:::::::::::::::: ::::.:::::::: 986.1 
Idem idem................... .. .. . .... .. . . .... ... . .. , 

õ. - O T Mocambo, idem..... . ...... . ........ . ........ . ..... 979.8 
8-0iVI Ilha dos Canudos, idem.. .. .... . .. . . . . ... . .. . . . . . . . 950.."1 ,,_ O T 

12- o Tapera, idem . ...•.. . .••......... .. . . . .... :.... . ... 938 .8 

f2- o Ipueira Funda, idem .......... . ....... :...... . . . . . 936 . -l 
Barra. do Rio Grande, idem . .... . .. .. . . . . . . . . . . • . .. 930.5 

I,- O T '" - o, Idem idem ... . ................ . . . ........... . ... .. ............ .. 
Idem idem . .•.•.•.. .• ........ .. .. . .. . ..... . .... . ............ .. . . 

S-OM Idem idem . ... . ...... .. ..... . ... . .. ... . ... .. . .... . ... . .. . . .. .. . .. 
12- o ··- O T ~~~~ ~~~:·:::::·::::::::::: : :: : :::::::::::::: :: :: : :· :::: ·.::::::::: 

1, - O T Ilha. do Meio, i dom ......................... .. ... .. 
8- O M ~cim~ da Tapera1 idem ............... . . . , .. .. . . . . . 
H- O 1w1bo, 1dem .... . ... .. . .......... .. ....... .. ...... . 
4 - O T I dom ide m .................... .. ...... .. ........ .. 

-~_~ ~ 0
0 

M Idem idom ........ . ...... . . ..... . ... . ... • • . . ,, . . . 
- Idem i dom .· .................................. , .. 
8-0M Itlemidem ................ .. : .......... . .. ... ... .. 

i~= 8 À~[~il;~~·p-~~:ã, .. i·ct~~-_-_: ·. ·_-_: ·.::: ·. ::: :·:':: .: :·. :·: ::: 
Ó· - O T Ilha da Desordem, idem ................. . ... .. , .. .. 
8 - O. i\i · Ilha da Fazenda. da. Barra, idem •.. . .. . . . ........... 
'• - O T Sabonete, idem ...... : .......... .' .... .. , ......... .. 

i2 - O Ca.raibas,. idem .................... , ....... .. , . , .. .. 
1,- O T Morro Grande, idem ..... . .. .. . . .... , ....... : . . .. . 
8 - O M Ilha da Pedra. Gra.ndo (pa1te superio1'), idom .. . .... . 

12 - O Ilha da Pedra Grando, 1dom .....•.... . ........... ,. 
1~- O Boni Jardim, idem ............... , . ....... . ..... . , . 
R - O M Extrema, idem .. .. . ... . •. . • ... . . . , .. . , . . ....... , .. 
8- O ' Marinheiro idem ... . ....... .. .... .. ... .. . .. .. ... .. . 
!2- O &baixo do Urubú, idem ..... . ........... . ...... .. .. 
!.2- O 'Urubú (v illa), idem ............ . . . . ......... : .. .. .. 
8- O M Ilha do Urubú (parte snpel'ior), idem .. . .......... . . 

.iíl - IJ Manga!, idem ..... . • . ...... . . , .... . .. . .. . .. . , ..... , 
8 - O iVI Idem idem ................................... .. .. 
R - O M Viegas, idom .... . ...... , ...... · ...... . .. . .... :~ ... , . 

1.2 - O Riacho dos Cavallos, idem ........................ . 
ó. - O T Abaixo do Sitio do Ma.tto, idem ........ : ... . .... . . . 
8 - O i\1 Sitio do Matto, idem ....... ., .. . .... .... . . .. ... · .. 

921,.2 
900.0 
875.7 

> . 

862.5 
854.i 
Rld.6 
836 .f 
822.2 
800.0 
777.8 
775.0 
763.9 
7'27 .8 
72Li 
706.2 
703 _1, 
700.0 
684.6 

.. .... 665 :2· .. 
661.0 
64ó .3 
6'>0 . 9 

~ - O Idem idem . . ... . .•............ . ..... • ...... , , .. .... · ..... . ....... . 
8- O M Idem idem ........ . .......... . ............. , .... .. 

12- O !dom idem .. , .......... .. ....... . ................. . 
ó- - O T Abaixo do·Jtabirava., idem ..... . . . . . : • . .... . ... . . .. 
8--'- O M Bom Jesus da Lapa, idem ...... . ....... .. ... .. .. . 

12 - O Idem idem . ...• . .. . ......... , . . . . ...... .. . . ... . . . . . 
12 - O Pambú, idem .......... _ . ......... . . . ... .. . . . . .. . .. . .. 
4- O T Ilha da Volta, idem ..... .. ......... ... . .. , .. .. . , .. . 

. 8 - O M ' Idem i dom •.. . ... : . . ...•... . . . ...... . . . . . . . . ... . .. 
'4 - O T Barreiras, idem ................. .... ........ . .. .. 

1.2 - O Pedras, idem.-................... . ... . .. ... .. 
8 ~ O ~·L Carinhanba., i dom ................. .. .. . , . .... . 

B - O S-angrador do Retit·o,. idem ... , . . . . . . . , . . , , . ... . , .. 
8 - O M Acima da Ilha. da Cruz, idem . , ..... , . . ..• .. ,. .. , .. . 

12- O Ilha dos Angicos, idem .. .. .... . •. , . . .. . . . .... . .. . 
8-- O i"vl S . ·Frandsoo (cidade), idom ..... ... .. . . . ......... .. 

1~ = g [VI m~ i~~~: : ::::::::::::::::::: :· : · :::::::.::.::: : : 
1~ - li Barra do Urucuia, i dom ....... .. ... . .. .. . .. ..... .. . 
8 _.:_ O M Barreiras da Martinha, idem ..... , _ ...... . ... . 
r,. - li T Sangrado r de Porto 'Alegro, idem . . . ,, .......... . . , 

B - J) .: Barra. do IH o das V olhas, idem ...... . ...... . ... : . . . 
'• --'- i l lr ; idem idem .............................. . ... .... . . 

~~ = ~ M ~~:~i~~~-:::· ::::::::::::.:: : :::::::: : ::::::: : : . ' 
8 ~ O ' i\I Idem idem ....... . .. . .. . . .............. . . .. . . 

12 - o [dom idem ... .. ......... , ........... .. 
8 ~ O NF' !dem idem . . .. .- . . . .. .. . . . . , , . , . . .. , , . . , . , . . , . 

'""'"'ti3õ:5· .. 
620.8 

""""6i3:8"" 
594 . 0· 

538 .8 
4g8.8 
~83 . 3 
380.5 
329.i 
238.9 -
229.8 

o 

.. 

mm 
721.1· 
7fD.5 
7f8.~ 
717 .o 

.72-1.2 
719.2 
717. i 
720.7 
7·16.0 
718.2 
7i8.8 
7-17.2 
715.fi 
71.9.3 
7i8. 2 
·n6 . f 

7-!5.9 
719.4-
718.0 
7-16.0 
719.7 
7{9.0 
7i8.5 
718.7 
7f7.2 
714.8 
718.2 
715 .5 
7-17 .2 
7-15.7 
718.2 
7-17.2 
716.8 
7-17.8 
7-17.3 
7-17 .i 
716.0 
7-18 .7 
718 :1, 
7·18.9 
7-17 .o 
7f8.3 
7i6.2 
7f8 .2 
715.2 
7-16 .. 5 
7i6.0 . 
7-13.5 
715.8 
71$ .8 
715.0 
712.5 
H6 .5 
715.i 
7-16.3 
7.J7.i 
71~.2 
7-11 • . 7 
711, ;7 
7-11 • • 4 
a3 .5 
715,1. 
71.2.9 
7-JI,.O 
7H.2 
7ii.2 
708.5 
71.2.7 
712 . i 
71.2.9 
712.5 
712 .0 

o 
27.5 
3).5 
2!~o.2 
32.5 
25.5 
29 .9 
32.2 
29 .0 
3-1.2 
31.5 
3-1.7 
29.2 
31..7 
26.0 
29.5 
3))..7 

33.3 
llS.Q 
3·1.5 
~9.0 
25.8 
29.0 
29.0 
~\1.5 
30,7 
32 3 
30.0 
25.5 
31.7 
32.5 
25.8 
23.3 
3h2 
23.7 
23 .5 
25 .3 
28 . 3 in. 2_ 
23.8 
22.i 
2~.0 
jl5 .0 
27.2 
23.9 
3i.2 
2r .. . 3 
29.3 
3-t.O 
23.7 
28.7 
28.6 
30.3 
21.5 
25.5 
25.0 
23.7 
32.2 
2;\.7 
29.5 
26.0 
32.0 
25.5 
33 .2 
27.8 

-35.0 
30.2 
33.3 
25.7 
30 .9 
23.5 
30.4 
25 ,2 

OBSEHV A TORIO EM 
PIRANHAS 

DAROMETRO 
A Oo 

mm 
760.1. 
758." 
755.6 . 
75õ.6 
758.2 

760.0 

755.3 
758.1. 

752 :!,. 
757 .5 

75! ... g 
759.2 
756,1•· 

759,0 
757 .1• 
j':jj. 7 
72liÍ··~ 2 
755,9 
753.5 
757.2 

755,0 
752.3 
756.8 
754.1 
755 ,2 
756.2 

755 ·'· 
755 .-2 
758.0 
757.9 
759.3 
756 .2 
75S .3 
.757 . 3 
759,2 
757.3 
758 .Q 
757 .I. 
754.9 
756 .3 
751..6 
754.6 
753.3 

. 755.8 
752.3 
755.0 
756-.0 
753,9 
756:2 
755;5 
756.6 
755.5 

755.8 
757 :o 
752.6 
754.1. 
75-1.2 
756 :0 
75>.6 
756.5 
755.1. 
755,i 

I 
TITEf\MOl'liETtlO 

CENTJGRADO 

o 
26 .9 
32.1 

. 28.0 
33 .8 
27.2 

27 .5 

30 :5 
32.1. 

31,.1 
25.5 

31.0 

33 .:i 
.2 ~ .0 
33.0 

27.5 
32.7 
2j.9 . 
31 .3 
32.4 
31, . 3 
31..0 

3~.7 
37.9 
2a.8 
32,7 
31,. i 
28.3 

32.7 
3L3 
25.8 
25 .8 
23.fi 
27.2 
25. '3 
·24 .4 
23.3 
2l,,q. 
23.9 
26.~ 
27.5 
25 .0 
31.9 
29.~ 
29.4 
28.8 
3>.3 
32.4 
29,1. 
33.5 
27.2 
32.1· 
28.8 . 
3L6 

20 , 5 
27.2 
33 .2 
29.7 . 
32.4 
25 .8 
3!..6 
28 :6 
3L9 
26,9 

• 

I 

l 

Observações 

metros 

l· , ............ . 
~75 .i 

~ ..... r 
•. 

1>34.6 

. ~ .. J.. ~ ..... 54-:1..6 

54-t ... tí: 

]f 



N. 'J A 

"Observações barometricas em Piranhas ( escriptorio ela estrada de f(wro de Paulo 
• Affonso), . Agosto de 1879 a Janeiro ele '1880 · 

DATA 

1879 

Agosto ... 

OITO HORAS 
. DA_ 
MANHA 

MEIO DIA 
QUATRO 

HORAS DA 
TABDE 

OITO HORAS 
DA 

NOITE 

----~----~ ----------~ ------. --~-
o o 

mm 
22 762.5 21.7 
23 762.1 21 6 

2'<· 763.0' 21.7 

25 763.:L 22.2 
26 762.[) 23 :0 

27 762. 1 2L7 

28 763.2 22 .8 

29 764.0 22 .2 

30 7üfo..i 21 .1• 

31 763 ./(. 21. '• 

o 
o 

mm o 
76L3 26.7 
76l.5 25.2 

761.7 2ô.'l 

762.6 26. h. 
7GL8 26.7 

761.3 215.4. 

76~.2 25.0 

762.0 25.0 

76 3.1 25.1 

762.9 26.4. 

o 
o 

mm o 
758 .6 26.6 
760.1, 21 •. 5 

760 . 3 27 . 2 

760.5 27.5 
761.8 26.7 

759 .5 26.9 

76LO 26.1 

76·1 .G 24..ft. 

761.2 27.2 

o o 

mm 

Altul'a do baromolro sobro o nivel 
do 1nar . . .... . ....... . , .. ..... . 

m 

"·7 .5 

762 .1 22.8 Cóo nub lado. Chovi ncou pela manh[. ' 
A r agem de L ú tardo . 

- Tempo c(aro. Calma do manhã o de noite.: 
NE fresco á tarde. 

762.4. 24.5 :L'cmpo claro e ca lmo por Lodo o dia. 
761.3 24.5 Calmo c choviscando pela manhã. Aragem 

á. tardo. Noite clara e calma. . 
7üi.3 2r,. , 7 Cl aro e calmo durante o dia. Claro e NE . 

· fresco á. no H e . 
763.0 24 .. 2 Nu61ado, com leves aguaceiros durante o 

dia . NG fr esco. 
763.8 ·23.3 Nuhl,ulo, cllo;:iscos com NE fresco de d\a. 

. No ite clal·a.. _ . , 1 - ClaJ'O. Calmo do manha o vento forte tNE) 
á tard o. · · 

765.i 23 .1 Céo nublado o a1·a~em branda de manhã. 
Claro o N E á tarde. 

Médias 763.0 22.0 762 .0 26.0 760.5 2 6 .3 762 7 23.9 

Setembro. Lo 

2 
3 

4. 
5 
6 

8 
9 

10 

H 

12 

13 

. 1/, 
J;j 
1ü 
17 
·18 
19 

20 

2l 

22 
9" ~ ,) 

21 . . 
25 

26 
27 
28 

29 
30 

• 
764·.3 22.2 

765.2 23.8 
761 •. 8 22 .5 

7o~.s 2LJ, 
75:1.s 22.8 
763 .9 22 .5 

761.1 21 .1 
762.9 23.3 
762.1 · 2:3 .9 

763.6 2r,.,4. 

763.9 ~2.8 

76!, ,0 23 .6 

763.8 23.3 

762.8 24 .. 2 
762 .:1 2~·.7 
76Lo ~%.7 
'i59 R 25 .3 
760 ~ 2?i .8 
7üL9 23.:~ 

762.6 2!/ .. 7 

762.6 24·.4 

. 7!H.9 25.0 
7G0.4. 2).'5 

76LO ::J,1.5 
763 :6 21 .. 7 

76 1.6, 25 .3 
761.2 22.8 
758.3 23 .. 9 

759 . 5 25.3 
759.4 25.3 

71Y, ,G 

765.3 
763 . 6 

76LR 
762.8 
762.'1 

762.1 
76Lt,. 
760.5 

761.9 

762.0 

762. '~ 

762.!,. 

758.8 
7fJB.8 
760.0, 
758.9 

760.5 

760.7 

759 . :1 
758. g 

760.5 
760.8 

760. 5 
759 .9 
757. 'j. 

756.5 
756 .9 

25.0 
26.!,. 

\ 26.6 
27.2 
28.0 

28.0 
27 7. 
2s:8 

28 . 6 

26.9 

28.6 

30.5 
30.2 
:·::0 .2 
30.8 

'29.9 

29.1" 

30.8 
30.8 

29. ·1 
29 . 9 

28.0 
26 . 4. 

. 27 .5 

31.3 
31.6 

762 . 9 

763 .5 
761.6 

760 .8 
760.9 
759.8 

I 75!) .0 
7G9.2 
758.3 

7ôll.8 

761.2 

760.9 

76Q.r,. 

759.1 
758, ,1 
7.1ü . G 
'i55 .8 
75R . 4. 
758 .5 . 

758 . 6 

758.5 

757 .o 

759.7 
760.3 

758.5 
757 . 6 
755.9 

755.1 
75"-.8 

I 25,8 

25.0 
26.6 

. 27 .7 
27.5 
28.8 

29 .0 
28 .8 
30.2 

29. 1, 
I 

27.2 

27. 5 

28.3 

29.4 . 
29 .9 
31.6 
3~ .1~ 
30.2 
;10.5 

30.2 

31. o 
32.1 

28.8 
29 .1 

23 .!~ 
21i.1 
28.6 

31.9 
3:J.2 

765.3 

763.2 

763.4. 

762 . 0 

. 76-1.6 
761.6 

763.2 

761.0 

762. 4· 

763.3 

762.1 
í5 R. 4. 
'757 .3 

76l.O 

71ii. 7 

758.9 
759.7 

762 .7 

760.7 
759 .6 
753.4 

758.9 

23 .1 Cóo claro o calmo de manhã. Pelo meio -
dia vento forte e leves aguaceiros. r 

- . Nublado. Vooto fresco á tardo. 
2'• .2 Tempo clato. Vento fresco á tardo e á 

noiLe . 
23 .9 Claro . NE á ta•·do. Noite calma . 
- Claro. Aragcl'tl fl'esca. á tarde. 
25 .5 Calmo ·o choviscando pela manhã . Ara-

gem do NE á tardo . 
2G .. J Claro. Vonlo f<·osco á tardo. 
25.8 Claro c ca lmo . 
- Claro o calmo do manhã. Cia J'O com NE . 

fresco ·:i ta1·do. 
21i.8 Claro o calmo de manhã. Claro com NE · 

fro :\CO á. tardo. 
25.0 Cla1·o o calmo de manhã. Claro com NE 

. fre sco á taJ·de. . . 
25 .5 N ub lado, clloviscando de manhã. Claro, 

vonto fre seo á tarde . 
. 25.5 Claro, calm _ (~e la manhã . Nublado, ara-

gem ~i "Lard c: • 
- Clai'O, aragem <i tardo. 
25.9 C a.t·o, aragem~- tarde. 
29 .!,. eco clal'O. Vento ft'CSCO NE á ta!·de. 
30 ,2 Céo cl aro. Vento fresco NE á tarde . 
- Céo ei01·o .. Vento frcsr.o NE it tai'do . 
25.6 Ligeiros choviscos pola manhã . Aragem .. 

fre:;ca á tan.l e. ' · 
- Tompo calmo , choviscando pela manhã. ·. 

Claro, N l~ f1·esco á tarde . 
27.2 C1ai'O e ·calmo po la manhã. A1·agem branda 

á tarde . ·. 
28.6 Claro o calmo· clnranto o dia . Vento á no i to : 
27.5 Dia claro, calmo de manhã, venLo fresco á, 

tardo. 
- Tempo oncoiJeJ'Io ·c •calmo. 
25.6 NuiJ iado, calmo de manhã . Vento fr esco 

it ta •·clo . 
26.6 Nublado , vento fros.co . Choveu :'t noite. 
2ft .. 4. To rn po ca!mo o cbuvoso. 
26.6 Nub lado o ca lmo. Chuva pela manhã. 

NoiLo clara. 
28.0 Ciuo, aragem frosca. 
- Clat·o e calmo. 

Médias 762.3 24.1 760.8 28.6 759.0 29 .2 761.3 26.3 
16 

) 



i· 
! 

1.879 

Outubro •.. Lo 

2 

l.O 

f.! 

12 

i3 

i4 
15 

t6' 

17 

i8 

19 

20 
21 

22 

2,5 

26 
27 

28 
29 

30 

. 3•1 

MMf'as, 

9 
l.O 
H 

1.2 

OITO HORAS 
DA_ 

MANHA 

mm. o 
759.7 25 .8 

761.4 27.2 

762.1· 26. i 

763.2 23 .3 

7ô3.8 22.5 
76L9· 22·.2 

762.1 23.9 

761•.8 23.9 

762.5 23.9 

762•.7 23. 9 

76i.6 2!, .. 4 

759.7 ·, 21".2 . 

76:1.6 23.6 
I 

760.9 • 2-5.0 
760.4 26.1 

760·.5 ! 25 :5 

760 .2 55.3 

762.3 25 .5 

761.9·! 26.!,. 

761.8 26.8 

760 .. 5• 26.6 
I 

756.8' 26:1' 

757 . 2 27.2 
27.7 

.. I 
7.58.2 27.2 

759.3 28'.0 
760.8 26.9 

762.1• ' 21 2 
762.1• 26./v 

762.0 25.0 

760.0 25·.5· 

MEIO DIA 

o· 
o 

mm. 
757 r.· 
760.1 

761.3 

762.4 

76i.9 
7o2.0 

760 .0 

759 .9 

761.5 

759 :9' 

760.i 

~59.8 

7.60.2 

759.5 
7.58.8 

758.3 

758..,7 

760 :7 

758 .·8 

7-58 .1,. 

756.3 

J 

o 
33.2 

30.5 

26 .9 

2J.3 

25.(1 
2ci .6 

28 .. 0' 

2L7 

26 .1 

28 :6 

29 .'1 

2.8.8 

29 .7 
29 .7 . 

30.2 

30.8' 

29 .. 9 

30 .. 5 

30.c2 

29.'9 

756.t ! 31.0 
756'.o 32. 1 

756 .,9' 

7.:í9.9 

~6!..0 
759.7 

760 .2 

758.8 

32. 1. 

3ô.sl 
31.01 
31.3' 

31.0 

31.3 

- 2 -

QUATRO 
HtlHAS DA 

TARDE 

o o 
< 
o 
"' ... ;, 
o 
"' ;;: 

mm. 
755;6 33.5 

758:4 31.6 

760.9 26.6 

76:1.7 25.0 

760.0· 27 .. 2 

759!i 27.7 

760./v 2r..2 

7~9 .5 27 .7 

759.~ 28 .9 

758 .'5 29 .1 

757'.4 '29 J9 

758 .:3 29 .19 

7ii7 .'i ' 30.R 
756 .5· 30.8 

757 A 3LO 

758.0• 30.8< 

759.6 29 .7 ' 

757.9'. 31.3•, 

757 .. 9 30 ·8 

755.7 3J..3· 

751,.0 31 :9 

753.'0 33. 5· 
753.1· 33.8 

753 .9 . 31,..0 

757.9 32. 1. 

759.0 31,;9 
758. 1 31..9 

757.3 . 31.6 

756.~ 32.3' 

7.61!@' 25.4 759.5 29 .3 ,757.6 30.4 

760.3 . 25.8 

758.11·. 2>7. .5 

'758A ·29 •. 9 
•\ 

758 .7 28.6 
758.5·. 28'. 3' 
759.11 ! 28 .. 6 
75H.5 26.6 
7.60'r ic; 26.9 

75R·.2 , 27.2. 
760.0'' 27 :5 
759.31 26•.9• 

769.2 28,0 

758.5 

156.9 

756;6> 

757.6 
7'í6 .6 
756 .5 

. 757 2 
75Ú 

758. I 
756'.9 

756 .4 
I 

3!..0 

32 . 1; ' 

33.5' 

33.,2 
34 .9 
32 T 
32 i 
32. 1! 

32.1 
32.1.. 

33.0 

754 .• 2·~ 33. 8' 

753 .. 7i . 31, .. 6\ 

75r..3 34 5· 
75!o .. OI, 33.2 . 
755.1.! 31 •. 1.' 
755.5 3:1:0 
753.61 . 33.8: 

751 •. 9, 33.5 

@!TO HORAS 
DA 

NUIT I~ 

mm:l 759 .1. 

Observações 

o 
29.7 Claro, crolmo pela man hã, vento fros·co a tarde. 

Nublado o calmo do nr:tnhü . Claro o ara-gem a La . do. 
762.fi 2:S .O NuiJiauo: . .'/.ragom bra mia. Choviscos 'do• 

dia o do noilo. 
763.3 , 25.0 ~uhlauo .. Levo at·agom do manhã. Chuva 

o ·vc n to fro .H~O â La.l"'d'o. -
761.7 21.3 Chuva cci[Jiosa dul·:t11too dia e tod a a noi•:o. 
762 5 21,..1,. Ch vcl Uc manhã. TomtJO claro com votho 

ft-esco a tardo. 
.i\\u blado o calmo de manhã.- Claro o von o 

Pre;co' á tardo~ 
762 .2 23.6 Tcmp c .• lmo o all'Uvoso,. Choveu toda a 

noite. · 
762.0 . 21,.7 ú:allno o nU'b la•ri•o de manl1ã. Claro o vonto 

f. osco a tarde. 
761·J9 .26 . ·1 Ga lmo c· nubla,J·o do manhii. Cla1'0 o vento 

~rosco a tanJo~ 
Calmo o nubl wuo do manhã. Claro o vento 

f<1·osco a Vardo. 
760 ;9 26'c li Calmo e • ubl ad , do· manhã. Claro o vento 

! I' OS COI á t'n.rdc . 
759.7 27 .. 7 Claro, 'calmo do ma.nb·ã, ventO froscó á 

taruo. 
Dia clafo c caJ;mo. 'ragcm branda á noite. 

758.5·. 23.3 N,u .. blu<lo o·ca ltllo clo•nÚlll•hà. C aro o vento 
i Íl' O~C9 á t·urd1e. • · 

759 .. 2 ~ 27.0\ ffil :al'o, c11l!md d:e m:anhiil,. ''ento fresco .á 
' : lmde. . 

i\11111 ad'Ol d'O manhã 0' claJIOI ;i) tal·de. Vento 
f io .ca (NE ' ' 

.761.3. 26.9 Nub .ade do manhã· o claro a tardo. Ven•~ o 
· fresco 1NE). -

- '. · Cl'a.ro, a1:agcm d'O nranh ãt, ' onto quonto á 
tardo. · 

Xub ludb o caltjlo do ma nhã. Claro, vonto 
~ro co á ta 1·dc. 

757 .8· 28 .3 Nu·bla-:l!o o ca lmo do m"'nhã . Claro, vento 
f,J·osco· á-. Lard'e. 

·- ' .-\fub ladi> o calmo do manhã, Claro c calmo 
· á ta rdo .. 

Tempo ci<wo o. CUJimo. Chuva a tat•dinha. 
l!:l.,ro o vonlo flrosco do· manhã . Ca lma á 

tarde. . 
·755. 9 3i.3 Cláro . Vonlo fi·csc·o do mronhã o do noite. 

· Ca lmot á· tardo. · 
Cla1·o c c;dJoo . 
Claro. Ca lma . do manhã, vonto ft·osco á 

fardo. 
· Claro. Vento üesco. 

7ti0 r. . 2~ . 3 Nublad d·om anh ã.Ciaro,.comvontofrosco 
á tardo. 

759.1• , 28.6 Nubla!tto d'o ma.nlüii. Claro com vontofrosco 
á tal'dO~ 

759.1: . 27 .. 5 l!; l·aro. Vento fJ•osco• de manhã, calmo á 
tc.rde.-

761.0 . 26.:7 
! 

756.6 ' 

756.2 ' 

756.~ 

757.7 
756.3 
75~. i ' 
758.4 
757 ,9i : 

757.01 

7,56.9 

757 ·'" 

3L9' Cla<ro. · Calma do )lmnhã, vonLo fresco a 
'arde. , 

29.,9, GJa.ro. Cal:ma do· m•1nhã, vento fosco a 
tardo:. 

31. 9111!:1\i ru e cali11o. IDo• noiLo· nolam pagos a L o 
: , a SO. 
31.:0 Nub lad'o o calmo. Holamr,agos a SO. 
3:2.1.. Gl'aro. (i;alma d'o manhã . NiE fresco a tardo. 
28 8 ·I!:! aro. Ca lma rl'o ma•n'hii; L\IE fresco :í tardo. 

R. R Cla1•o. Vonto fi·osco. 
2~ .. 9' ,i!:hHo .. Calma· d•o m~nh ã., vonlo fresco á 

tardo•. . 
31.9 .Claro. NE ~i· os co. 
30.5 Claro. <lalm a do manhã, NE fresco á tardo. 

G;li.ino d'o man hil .• Nublrodo, vonto fresco 
ib tardn. 

29 Claro. Calmo do manhã; vento fresco á 
• l'"'l'dO\. 



DATA. 

1879 

Novembro 113 

.14 

.2íj 

27 

llfédias 

Dozcm bro 1:J 
2 

15 

"-' 17 
1.8 

19 

211 

21 

22 
21 
21. 
25 

26 

27 

30 

31. 

Médias 

OITO HORAS 
DA 

MANHÃ 
i\IEIO DIA 

Jlllll o 
759 .. 0 27 .5 

757.7 26.9 

757.2 :u.. o · 
"756.8 28.8 

"756.2 2R.~ 
75~.0 25 .8 
75g :1 23.6 
759.2 2'1.3 
75'L0 21.0 
:.56 3 25 ,O 
757 .8 2!J. ,q. 

757.8 26.6 

757 .2 , 27.7 

757 I) ;27 7, 
757.0 21 . R 
757 .9 2J.t~ 

I 

mm ; 
757 •. 4 

75;).9 

7'i 5 .. 0 
:755 .. 2 

. . 755 -'• 
757 -~ 

. 7 5~.3, 

759 .. 2 
757 .I. 
.7!i! •. 6 

75 'i.8 
755 .6 

756 . ~ 

. 755 q 
-5' ,I ,, J. ·": 

o 
3il 1 

;:}4. '7 
31,. 1. 

R2. 'Í 
25 .8 
2.) .3 
23.R 
26.~ 
29.!..: 

ao .5 
31.6 

31..3 
32.1, 

31 6, 

758.2 27.:1 

758.1 27.7 

'Jf/6 7, 31.3. 

-753.7, 3{. o 
,75).3 26.6 753.2 

7:í5 !, ~8 . 6 751 .7 
75 .!,. 26.6 
75 . . o 27 ~ . 755· 6 
75i .2 2j_l,. 

756 .1. -28.3 ' 75!, ..• 4 

{55 .i) 2i..9" .. 75.1.4 
75-l 7 27.5 752.7 

75!,J; 26.6;' 753 8 

7õ6 ,d ~7 5 755 ~ 

7..55 .1 26.9 751..1. 

75) o 25.>l 751 •• 6 
7.16.5 2H. Ii 75o .1 
757 .O 27.2 755.H 

756.6 28 .8 755 5 

751.5 

755.2 27.2 753.9 

751 .0 2Q .i 
75>.R 28.8 
7562 . 27 .2 

. 7õ5.0 

. 75'o:. 6 
755.2 
751,. I. 

756: •. 26. tj 75!, .. 2 

757.5 2"i.5 

7"6 .S 23.6 
755.6 28 .0 

755·.8 28.3 

751.8 28 .8 

755."1 
7jí3.1. 

i5!,.,6 ' 

75'o-.1 

756.1 27 .4 754.4 

.31..6 

3i.G 

31..3 

31.0 
31 o 
30 .5 

31.3 

29 7 

31.6 
H . \1 
30.5 

31.6 

33 .5 

::\2 .1.. 
31. " 
31.:1 
32 .7 

31. 3 

30 .5 
32 .4 

31 6 

32.1 

31.6 

3 

•QUAJ'RO 
HORAS DA 

TARDE 

· mm 
1755.4: 

753. , 
·752 .3 
752.3 

751.1. 
757 3 
757.6 
757 .3 
í5LD 
751.3 
756.2 
751 .6 
753 .7 

o ! 
.33.8 

,B4.3 

37 .9, 
34. 3 

32.1 
.25.5 
2'1- . t.· 
2'.../,. 
27.1> 
29.4 
27 .7 
31.6 
32.!, 

j 

75\..4· · 3U, 

753 .5. .:u.1., 
I 

753 .7 33 .0 
]51.7 33.0 

754 5 31 .9, 
j 

752.0 32.tJ 

751.0 

753.6 

"752.0 

7.51.4 
751.0. 

750.9 

752.7 

752.3 

751.2 

7'-2 .6 
75:l . :l 
752.9 

752..5 . 

751..7 

75l. 3 
75U 
7;;1.8 

75!~< .2 

751.7 

752.0 

752.2 

34.~ 

32 . ~ 

- j 
33.0 

33 .0 . 
32.1• 

33 .2 

32. 4 

31..0 

32 . !,. 

·33.2 
3:l.5 
33 .5 

3!,..6 

35 .2 

31, .3 
3'o.3 
3!, .. 7 

34-. i 

31.0 

33 .8 

33.8 

23.3 1 

OIU'O NORAS 
DA 

NOITE 

mm 
.757 .i 

755 .2 

'75L5 
756.3 

756.6. 
76fl .1 
759.0 

756.7 
75ti 3 

756 3 
756 .8 

753 .9" 

. 756.!1 

756 2 
756.9 

755.2 

751.3 

·1iili:s: 
:753.~ 
75Hi 

753.11 

- 1 

7o5 .7 
755. ·1 
753 5 

,. 

755 .5 

7:5.9 

755 :3 

751.9 
753 .9 

. 755.1 

756.8 

756.5 

756. ~ 
755.1 

Observa9ões 

J o 

30. 8~ Dia calmo. claro do manhã, nublado 
1
;á : 

· tardo . Vento "forto á noite . 
·3-1.9 Claro o calmo c\o dia . Vonto forti ssimo á 

noiLo. 
;l3.0 Dia ·la.ro e ca lmo. ·Vonto fresco á noite. 
30 .5, i'lu·blado ccal, ,o. Noite esc ura ameaçando 

Lompo.;t ~d·e . 
29. · Nublado o c'llmu. 
~!,.../~ ' E scuro c calmo . . Chu._va de manhã. 
23.V I<:scuro o calm o. Chuva á tardo. 
- Ca lmo o chum . 
21.5 N ublad ·> ~ ~ ca lmo. 
25 ." Ntrb lado o calmo . 
- Cla l'o e ca lmo . 
2~.6 Claro c calm o . 
2ti.8 Claro. Calmo do manhã, aragom fre sca à 

·t ardo . 
26.6 Cla ro . Calmo do manhã, aragem fresca á 

tardo . 
28. 8 Claro Calma do manhã, aragem fl"esca á 

i tardo. 
27.7 C aro . At·agom ft·esca. 
28.3. Claro. A•·~g"m fosca. 
- . Claro. Arugom fresca.. 

ll1 

Mudança do oscriptorio .-Altura do 
llat·omotro sobro o nivol do mar.. 68 .0 

Choviscou á noilo . Rclampagos n L. 
28 .3 Cl >t ro c calmo. Nu blado o calmo á noito. 
- Claro. Ca mo do manhã. · : 
27.7 CI •ro. Calmo do manh1L NE farto á tarde. 
- ' Claro e ca lm o do manhã. 

2S.6 Claro o cálmo. durante o ·dia. NE forte à ' 1 noiLo. · 
28.0 Claro. A•ragem IHanda. 
3U.Z Clat·o. AI-agem branua de dia . NE forto a 

~~- . 
31.0 Dia clan o calmo. Vonto fo•·to NE á . 

.n.oito. 
Clat·o, calmo do manhã, com vonlo fresco ' 

NI<: á tard o. 
Clraro, calmo do manhã, eom yonLo fl'osco 

Nl~ i ta rdo .. . 
Claro, ca mo do manh:1, com vento fresco 

NE á tardo. 
28.6 Di a claro ·c calmo. Aragem fres ca á noite . . 
3 '. 2 Claro o cal mo. Vonto forte á noite. 
29 . i Glaro A1·agom pola manhã, - vento ·fo·rte ·á t 

noile. 
29.0 Claro . Ca lmo do manhã. vonto "frosc.o á . 

tardo. · • 
29 .9 "Claro. Ca mo durante o dia, vent·o •fr<Ysco "! 

á noite. . ··' · 
29 . 9 Cl;cro. Ca lmo de manhã, vento ft'esco á.• 

tardo. 
29 .1 Claro. Calma de dia, vonto ft·osco á noite . . 
31..6 Claro. Calma de dia, vento fr·c •co á noite .. 
- Claro . Cu.lma do dia, vcnt.o fresco á noito. • 
29.9 C l ~ro. Aragem branda do manhã, NE for to,• 

a no1te. 
28.B Claro , le•·o :nagem de m~nhã. Clar11 , vonto, 

fresco á tarde. ,_ 
28.0 Choviscando do manh ã. Claro, vento fresco, 

á tarde. 
28. 3 C: la ro. Aragom. 
29.1 Nublado pela manhã. Claro, vonto f •·esco 

à ta.nJo. ; 
31.3 Claro o calmo duranto o dia. Do noito ' 

vento forte, rolampagos a N. · 
Clat·o o calmo durante o dia. Levo ar·agom · 

á noite. · 
755.1 2fJ .4. 

J 



c. 

l.SSO 

: Janeiro ... Lo 

8 

9 

lO 
H 
12 

13 

15 

i~ ,l 
18 

{9 

20 

2-1 

22 

23 

25 

OITO HOHAS 
DA 

MANH,\. 
MEIO DIA 

----------
c o 

llllll. 
i:J5.R 

75G.6 

756 . 6! 

75:i.7 

75G .2 

75J .3 

755 .. 8 

75k7 

l'J4 .. 7 

'i5J .:; 

75 ) .ii I 755.3 

755.5 

7~5 ,:; 

755.6 

7;iG .O 

75G. O 

7{)5 , Q. 

754.7 1 
I 

753.9 

28·.0 

23 .:) 

~~ .5 

. 2G. t.. 

27 .7 

2S.G 

27 .5 

2:>.3 

28 .0 

27.2 

29.1 

27.7 

29.1 
28 .0 

27 .2 

28 .G 

27 .5 

26 .9 

28.0 

28.3 

28.0 

2o .6 

o 
C> 

mm. 
75!, .. 6 

7:J:>.G 

í5~.7 

75\ .. d 
753.0 

751>. 3 

7i.i.' .. . 2 

7;) 1, .. 5 

7J2 . o 
753 .0 

7:)3 .5 

753 .5 
753.5 

75!.- .7 

753 .0 

i'5.í-.2 

752 .7 

751 .. ~ 

75L7 

J53.3 

751.8 

75!~ . 9 

o 
32.1,. 

31. 6 

31.3 

3L3 

31. 6 

30 .6 

32 .i 

2U . 9 

28.7 

3~ . 1 

32.4. 

3~.7 

32 .r. 
32.7 

3-1.0 

33 .2 

32 .·1 

32 . i 

32. I 

33 .2 

32 . 7 

33.2 

3:l.O 

4-

QUATRO 
HORAS ])A 

TARDE 

o o 

mm . 

753.2 33.G 

751 .. 0 3!>.1 
,_ 
752 .1 ' 33.5 

733.7 ' 28 .8 

7:;3 . 1 2S.8 

751. o 31.9 

750.8 32.1 

752 .1 33 .2 

750. n 32 .7 

750 .9 31, .. 3 

75 l. 7 3!, .. [ 
75:l.5 31r .O 

752.0 33 .5 

7\i:l.S 34·.3 

752 .8 33.2 

75:l. 7 33.5 

750.8 31>.1 

750.4 31>.1 

7fi 0.4· 33.5 

OITO HORAS 
DA 

NOITE 

o o 
< 

mm. 
751.-.5 

751J .. 8 

75!J>.S 

.753 .5 

753.9 

753 .8 

735. G. 

'i5";; .7 

755 .3 

753 .G 

nm:o 
753 .6 

754 .. 2 

75!,.. 7 

755.3 

755 .2 

754 . .1 

753 . 7 

755.5 

Observ)ações 

o 
31. 0 Cla ro. Aragem f resca do 'll ia, venlo forte 

:i Jioil.c . 
30.8 Claro. Ca lmo de m"nhã , venlo fro ; co á 

Lardc. ' 
30 .8 Cla ro . Ca lm o tlu rante o dia. vento forte 

ú noiLc . ' 
30.5 Cla ro. Ccilmo duran lo o dia, vento forté 

ã noHe. 
29.1, Claro . Calmo de manliã, vento fresco á 

!arde . 
29 .9 Claro . Lere a:·;.1gom dcmanh;t, v coLo f t c ~co 

á ta.l'tlc. ~ 
20 .7 ClaJ·u. Calmü durante' o dia, aragtlm fresca ~ 

á noilo. I 
Sü . t Nublado o calmo. A' ta rdo aguaeoil'os com ' 

voJ!lo fo rto do ~. I 
S6.ü Dia nublad o. Calmo . chov isea!Hlo do ma-

nhã. VonLo frmco ·á L ~trdo . I 
28 .6 CI.: 1·o. VenLo fresco . 

~8.8 Nubla.do . \' onto f1·esco, ohoviscos o rolam -
pagos á lJOi tc. 

20.4. Cla ro. Calmo do mai!hã, vo nLo fresco :i 
ta1·do. 

30 .2 Claro1 Calmo do ma nllãJ ycn to f resco á 
tarclo. 

29 . 1. Dia claro e ca lmo. Aragem branda á 
noite . 

29. !,. Claro o ealmo. 
Cl a ra o calnw durante o dia. Von'to fr esco 

à noite 
Claro . C;dmo de (nanhã, . vento fresco á 

tarde. 
Claro. Calmo do nuw11:1, ''ento fresco á 

t11nk 
28.8 Claro . Vento froseo dn ranto o dia, ara -

gem branda á noiLc. 
30 .2 Nublado o calmo JlO la ma11hã. Cla ro , 

von to f f' osco ú L ~H cl o. \ 
Cla1·u. Calmo pelct man hã, ,vento f1'0sco á 

tarde . 
29 .9 Nublado . Vento forl.e li tarde. Noite e!ara, 

-aragem fresca . . 
29.1 Tempo calmo, nublado de manhã o claro 

~~~~~,'~do . Do noHo trovoada (N) o chuva 

28.G ~1anhã clara o calma. Céo nublatlo á 
· tardo. A' noito t rov r,ada a NO. 

Claro o calmo do manhã. Nublado á tarde . 

Medias. 735.0 27 .7 753 .8 31.9 751.8 33.1 754 .6 29 .3 

NoT.L~ E~tas tn.holl as für.un OI'g ani r.adas co m as obso1 raçõc:; tomad as pelo Lo Enkcnhci i'O da ostr:u.la do forro de 
P.tu lo .\Jfonso, João Caucw Feirou.t da :)Ilva a poJtdo tla comnussão hydHlUi ica. O thol'lnomoLro fur rotluz.ido a gráos 
co nUgrad os o o baromotro co rrigi do da dilaLação. 



Nivelamento barometrico entre Piranhas e o Atalho, feito pela 
commissão hydraulica 

' PIRANHA S A TAL:E-IO 

--------------DATÀ ~O~A 

I 
BAROMETRC• THER M OM 0 

ANEROIDE THERwf.0 

a o o CE NT .o CEN T.O 

1879 I 11 " mm mm 

Agosto .. ... : .. . .. 29 t,_ 0-T 761.6 2!~ .!~o 734-.5 28.5 
8 - O ·r 763 .8 23 .3 736 .2 23 .0 

30 8- O!! 761.. 1 21 .4- 737 .5, 22 .0 
31. 8 - Ü M 763. 4 2t.t .. 737. 5 2J .O 

1.2 - o 762 u 25.1. 737 .3 27 .o 
se-tembro .. . .. LO !,. -0 T 762.9 25 .8 736. 2 21, ,5 

2 8 - 0M 765 .2 23.8 737 .7 20 .5 
' 12- o 765.3 25 .0 736 .5 29 ,5 

> !,. -o '!' 763 .. ) 25 .0 73;},5 2G .O 
3 8 - Ü M 7 G~t.: s 2~ . 5 737 . i 21.0 

12 -0 7G3 .6 26 .4- 736 .0 2=.i .5 
/1--0 '1' , 751. 6 25 .6 733 .7 27 .5 

r,. 8 - O ot 76:1 .8 21 . !,. 735 . ~ 22 .3 
12 - o 76-1. 8 25.5 . 736.0 28 .3 ' 

!, - Ü T 760. 8 27 .7 733 .0 ~~ .5 
Q 8- O .r 763.8 22. 8 735 .5 22.3 
> 12 - o 762 .8 27.2 73!3 .0 30 .3 

!,. - (l '/' 7GO . 9 27.5 733.0 GJ7 .f:i 
6 8- O ;r 763 9 22 .5 73G .5 22 .5 

12- o 762 .1 28 .0 73.) .o 25 .0 
> !, - 0 '!' 759. 8 28 .8 732 .5 ~ 29 .0 

8- 0T 762.0 25.5 731,. _2 26 .0 
8- 0M 763. ·I 23 .1 735.0 23 .6 
!, - O ·r 758.9 29.9 732 .0 29 .0 

» 8- o( 1' 761.6 26. 1. 733. 0 26 .0 
8 8- 0 M 762.9 23 .3. '135 .2 2-l. 5 

12 - o 761.1,. 27. 7 73:l. 7 29 .5 
!,. -o'!' 759.·2 . 28 .8 73:2 .0 29.0 
8- O--r 761..6 25 .8 733 .1 27 .o 
8 - ÜM 762. 1 23.9 734 .o .23 .G 

12 - o 760 .5 2B.8 - 733 .0 29.5 
q,- O ·r 758. 3 30. 2 731. 5 31.0 

10 8- O ;r 763 .6 2[j._q, 736 .3 24- .0 
12- o 7G-l. 9 29. /~ 735 .0 28 . 2 
t,- O ·r 7fi0. 8 29.!,. 7:12.8 29 .5 

> 8 •- 0 T 763.2 25 .8 735 .-6 25 .7 
H 8-0 763.9 22.8 736. 2 22 .5 

·12- o 762.8 28 .6 73o.2 27 .o 
8 -0 T 763.0 2:í .O 735 .0 2 \. 5 

12 8- ÜM 76~· . o 23.6 735 .5 22 .6 
{2- o 762.4- 26.9 735 :2 26 .0 

, _ > "· - 0-r· 760. 9 27 .5 733 .0 27 .5 
13 8- o" 763 .8 23.3 7R5 .5 23 .0 

12- o 762 4- 28.6 73!, .. 5 29.0 
!,. -o T 760 .!> 28.3' 733 .0 28 .3 

H , 8- Ü !! 762.8 2'J. .2 734 .5 2!~ .o 
!, - ÜT 759. 1 2H . I~o 732.0 30. 3 

15 8 - Ü i\t 762.3 2~ .. 7 í34-.9 21,.5 

Médias ..... . .. . 762.3 25 .8 r 734.7 25.9 

mm 

E no . Li o indico do Aneroidc comparado r.om o barometro· em Piranhas.. 3.6 
Altura do b aromotro em Piranhas ; obre o nivol do mar................. 47 .5 
A !Li tudo calculada do A tal h. o (casa do J us é l\fa nool) acima do Piranhas . . • ·281. 9 
A!Litutlneakulada do Al.ulh o (c ttsa rle José Manoel) sobro o nivol do mar. 329.2 

·I 
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N. 8 
O IJSerra~ões acerca aos ~hnos 

fica entendido que não haverá senão dou~;; modos de construir os diques no melhora-
mento dos trechos encachoeirados, a saber: os diques construidos de grades de páos toscos, 
cheios de pedras ou cascalho, e aquelles feitos de simples enrocamento. 

Os diques servem: 
I. o Para desviar a agua do braço principal1 ou canaes lateraes do rip para ·o canal 

escolhido. · 
2. o Para tapar canaes lateraes, afitp. d8 impedir a sahida de. aguado canal escolhido. 
3. 0 Paea formar poetõas afim de reduzir a largura elo canal, e assim augmenfar a 

profundidade, e, alongando -se o· declive natural da agua, diminuir a velocidade da cor-
rente. 

O preço da madeira na se:::ção encachoeirada é relativamente mais alto do que o da 
pedra, de sorte que os diques da enrocarnento serão empregados de preferencia aos de 
grades, onde as circumstancias o permittirem. · 

A mór parte do trabalho consistirá na extracção de pedra de pedreiras, no seu trans-
porte, e no seu lançamento de embarcações apropriadas para formar os diques. 

A pratica mais rudimentat' é meramente precisa, exceptuando no caso da remoção 
de rochedos submersos, .trabalho este em que será necessario dispor de alguns homens 
habeis e entendidos. · 

Meios dispendiosos de economisar a agua, taes como possam tornar-se necessarios em 
um. rio pouco caudaloso, dispensa\n-se aqui, porquanto este rio possue em todos os 
tempos um abundante supprime1~to de agua, e aquella que possa desperdiçar,. se atravessan-
do os interstieios dos diques, não affectara notavelmente a navegabilidacle. 

Não ha necessidade de levantar cliques muito acima do nivel das baixas aguas, pois 
que, subindo o nível elo rio, clave-se deixar que as aguas corram livremente por cima 
delles; é evidente que então a profundidade no canal augmentará. 

Em alguns casos, quando as pedras vindas das pedreiras são de grandes dimensões, 
será talvez conveniente lançar pedras menores ou cascalho grosso na face do dique, que 
recebe o embate da corrente ; assim se diminuirá o desperdício d'agua. 

A pressão exercidg, pela agua sobre os diques não será grande, porquanto na móe parte 
dos casos a differença do nível d'agua nos dous lados do diq-ue será insignificante, e nunca 
muitl) consideravel. · 

(Seguem os planos geraes das obras .adequadas ao melhoramento projectado do curso 
superior do Rio S. . Fi·ancisco . ) · 

v 

J 
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• 

(~eguem as -secvões tran&versaes-em (lifferentes ~ontos _ (lo Rio à e S .. Francisco 
, - é nos -~rinei~aes ~ffiuentes.) 

Caeho_eira · do Sobradinho 

O plano géral elos melhoramentos projectados no braço elo rio que separa- a ilha ela 
Cachoeira ela margem Pernambucaria comprehencle a construcção ele um molh~ (de grades 
ou enrocamento) no pontal silperior da ilha, por meio do qual se desvia u,m consicleravel 
volumu de agua para o referido braço do rio; 

Esta será a obra principal; o accrescimo de profundidade produzido por este . molhe 
tornará clesnecessaria grande som ma ele trabalho entre as ! duas extremidades da ilha. 

Tudo quanto é preciso para crear uma franca navegação a vapor consistirá ei:n pe-
quenos diques parCiaes ele pedra solta e poetões de pequena altura, destinados a concentrar 
o volume d'a:gi1a, e na remoção de alguns rochedos. _ 

Deprehende-se das sondagens que um accrescimo ele menos ele meio metro na pl~ofuncli
dacle exigirá uma moderada somma ele trabalho por todo o canal para p1~ocluzir uma 
profundidade mínima de.11

/-1, metros. . _ 
Fizemos lieste capal 700 sondagens em uma extensão ele cêrca ele 7 kilonietFos. Todas 

com excepção ele 98 excederam ele um metro (1 1/ 1, a Z ou mais metros); 85 sondagens deram 
q. profundidade ele 1 hietro; 8 a ele 3

/ 1, metro; e 5 a ele 1
/ 2 metro em extensões muito limitadas; 

sendo que algumas destas foram feitas fóra,clo canal elas barcas. 
Este braço elo rio tem uma largura que varia ele 90 ·a 150 me~ros, sendo em geral de 

100 a 110 ·metros, e não apresenta fortes curvas na sua fórma ; comquanto alguns elos 
canaes naturaes seguidos pelas barcas e canôas contenham voltas bruscas. Estas voltas 
serão remediadas com a execução elos portões. . 

Qualquer que seja o estado elo rio não se manifesta corrente para ~ccasionar cliffi-
culclacle á navegação rio acima,· ele vapores com barcas a reboque; ele sorte que mesmo 
hoje sem se fazeretÚ os projectados melhoramentos e com uma pequena ~heia elo 1 i11etro, 
uma lancha a vapor pócle navegal .. o. 

17 
\ 
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A bacia hydrographica do S. Francisco, a terceira em tamanho na .A:merica do St1-l i 
dfffere das outras grandes , báci9-s do continent\3 ;' a do Amazonas, a do Parag-uay e a do 
Orenoco, po,e ser essenciahnente unta bacia de tert'as ·.altas. · Situada 300 metros ou máls 
a'cima·cfb nível do húr, élRa só começa a descer a 65 'leguas da ..foz, assemelharrdo-se _a este 
r;espeitp com as bacias menores do Jequitinhonha, Doce e Pa1~ahyba, e com.a:s dos·tribu.tatios 
do Amazonas, taes como as elo Macl.eira\ Tocantins,' Tapajoz, etc : , as quaes, tamb@m sendo 
JJaéi:as 'eleva!das, jÁ perto' dê st.l'rns'e rriboca:duras descem com forte declive para o m<iir ' ou pàrâ 
o· ·~Arriãzonas; por este mótivo, 'os .seus caracteres, tanto ·os geologicos como os outrds, 

·&sseme~ham-se rim i to mais cóm os destas. bacias m(ln'ores do-que com os das· ma·iores ! ' Ellá 
cfiffore da:s 1,1ltimà's,. além disso: q·uanto as suas relações com 1as trés 'distin<ttasJrlíassas 1de 
terras altas· mon'fàn'hosas que íformam 0s nu'Cleos 'do contüwnte, massas que sãO a d'o Brazil, 
a da Guyaha e a Andina, senclio qúe pertence exclusivamente a · pr'imeira, ao passo que as 
<Jl!t-ras gráncJies oacias independentes'' mencionad'á!s pertencem ra duas dessas massas ou as 
tHJs conjunctâmente, 'octupándo dêpressões1 do continente c0mprehendidas entre- ·aJS ditas 
n1assas. ., r·J ,; · · • ·r 'J ·· ' , • n, , 1 i · • r ' . ·-~ , 

A baci_;:t do S. F1~ancisco é muito compridÇt e es~reita: o comprimento total é de c~rca 
de 400 leguas, e a largura, que é muito uniforme, varia entre 50 e 80 leguas. 

Na sua parte superior, acima ele Paulo Affonso, c,ercam-n'a de todos os lados altas 
montanhas, que se elevam de 1'.000 a 1' . '-500 metros' óu1 mais acima do mar e de 600 a l. 000 
metros aqima elo rio. Esta cinta montanhosa, na maior parte, ergue-se abruptamente sobre 
o nível geral das terras da bacia, e ficando ordinariamente ,a menos -de 30 leguas do rio, 
1:,estring~ ll1 ~ljt0 ;(l: ~Ff'Ja dy drenagem • r -'\ , , l , ·, . : • , I , : 1 :, C , 

c O rw nasce no elevado planalto rrwntanhoso, a ·oeste ,de ,B,arbace:na, na Provi,n,C,I~ 9-e 
TIY•:(las Gm~aes, , a l :ooo metros de a1tlj)ra ,proximamente. (J?..s nasç~ntes· eiüe~nds estão i~h(~z 

-~lgumas .cent~nas de 1:n~tros rn_ais ~ltas.) : C,o~~endp para p nm~te,, el.le d~~c.~ _até a , ~ltura .~e 
P.í!l ~netros na cachoeira de Pu:;apor:;t0 Entre esta e a cachoeira , 4~ ~tarp~r1c~ , -ond,e p ri.~ 
çome~a a des_Ç,er precipitadamente até ,o ni,vel,do m~I~ , o valle apresenta um clecHve· mais 
R~;an~o, ;;<3;\)s.cendo , 1~M2 ..,metros 1eJ;I1 , 3.17 leguas . . A partir, de Itapa~ica, ,.., o rio ~esçf) n\1~ 
explendida serie de cataractas até a altura de 47 metros · em Piranhas .' Finalmente, o valle 
}1~ferio,r , ~ue cq~e9.~ er-n firanhas e tem é 3 legua.~ ele compriment,0., el,eva-se dpe,has.:algrlWs 
~pE(ti;osr,.a,c:ma Glo:mvel_Ao n~ai> , ; . , 1 1 , , j 3 13 1 

\) 



(. 
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A direcção geral do valle é norte, inclinando-se .um pouco para éste, desde as cabeceiras 
do rio até a foz do Rio Grande, situada 168 leguas abaixo de Pirapóra .. Toma depois o r1:1mo 
E.N .E. nas 45 leguas seguintes·, até Cabr0bó ~ ahi, fa2í uma volta br.usca paraS. E., direcção 
que persiste até a foz, n'uma distancia de 100 leguas. 

A parte superior extrema da bacia, excessivamente irreg·ular e .l_llontanhosa, està 
situada n'uma das porções mais elevadas do Brazil, sendo esta caracterisada por altas 
montanhas escarpadas e valles profundos e estreitos. Deixando logo esta região montanhosa, 
o rio penetra n'uma região de planícies elevadas, correndo n'uma depressão cavada nessas 
planícies, que não obstante serem consideravelmente mais baixas do que a cinta montanhosa, 
elevam-se de 200 a 300 metros acima do nível do rio . . Essa depressão; com cêrca de uma 
legua nos logar~s mais estreitos e cimco ou mais n0s l0.gares mais langos, é qccupada por 
baixas terras de alluvião ou planícies denudadas; pouco elevadas acima d,o nível do rio e 
com alguns morros isolados' ou fragmentos da formação- mais· alta, a ·qual, subindo com 
encostas íngremes ou escarpas, termina no cimo por uma planície de nível ou chapada. 

· Inferiormente, a bacia do lado oriental, cons.erva ·este caracter até Urubú, e do lado 
occidental .muito além, até quasi em frente a Chique-Chique. 

Abaixo destes pontos o caracter da superficie muda, sendo as chal_)adas regulares e 
continuas substitu ídas por serras isoladas e dispersas, ele contornos irregulaees e enden-
tados, elevando-se abruptamente acima da superficie geral da região; esta é quasi plana, e 
a parte do rio sobe gradualmente para as muralhas montanhosas que cingem a bacia; 
de um a outro lado. A mudança na direcção da bacia abRixo da confluencia do rio Grande, 
faz com que ella se volte gradualmente ao encontro da alta e montanhosa cinta de léste, a 
qual, tornando-se ma,is baixa e menos ÇOI;).tip.ua, para o norte., franq:ueia . ao rio através ·de 
si mesma uma pa'ssagem para á região rriai·s baixa a léste i:l'as montanha:s: A sahida de traz 
desta barreira é acompanhada d'uma brusca mudança de nivel, descendo o rio n'uma ex-
plendidaserie de cataractas por um estreito e profundo canhão, talhado muito abaixo do 
p.ivel elas terras adjacentes. 

Desprendendo-se deste canhão, na cidade de Pão de Assucar, o rio, na parte restante 
de seu curso, corre n'um largo valle em fórma de-V-, apresentando as terras de 
ambos os lados uma elevação moderada e·torn.ando-se progressivamente mais baixas a 
medida. que se avizinham da costa. 

Uma feição notavel da bacia é qu'e os tributarias importantes da · corrente principal 
estão na. sua metade superior, entFe a c.onfluencia do · rio Grande e as cabeceiras, sendo os 
.da outra metade curtas e insignificantes correntes, que, tor.renciaes na estação chuvosa, ' 
transformam-se em canaes sem aguas no tempo das · sêccas. Da ·foz do rio Grande á. d.o 
rio das Velhas, os tributarias mais importantes · ~>ão 0s do lado occideptal, cuja área de 
drenagem é maior e melhor banhada do que a do oriental. Entre o rio das Velhas e a~ 
cabeceiras dá-se o contrario, ficando os tributarias mais importantes do lado oriental. 
A explicação destas pec-uliaridades da drenagem está provavelmente na estructura topogra-
phica d:as differentes das partes da bacia e influencia desta estructura sobre a distribuição 
das chuvas, corno espero mostrar depois que tiver tratado da topographia . . 

Geologia e tü"pog .. raphia 

. As feições geraes geologicas e topographicas de uma gr::~ nde parte da bacia, foram van· 
· tf!,josam ente observadas n'uma viagem que fiz de Pir~póra para Diamantina, tendo então 
ol'>tiâo uma secção através do lado oriental da bacia, desde o rio até as cabeceiras do Je-
quitinhonha. Indo de Diamantina para Barbacena, segui ao l:ongo das vertentes entre 9 

,~. f'rancis'co e o !tio Doce, achando-me ora de um ora de outro lado da divisa; de modo 
q:ue esta excursão me proporcionou uma clara idéa das principaes feiçôes da parte superior 
da bacia, e serve de muito para coordenar as observações minhas e de outro!) viajantes na 

''J;>;lrte inferior. · _ 
·. . f>ar~indo da foz do r! o das Velhas, cinco leg:uas · ~baixo de Pira-póra, a · es~rada pa·ra 
D1amant~na segue por cerca de uma legua ao longo daq.ueHe· rio, l'l.as teF):'as ba•Irxas. q1:1e o 



mangi'tl.am. De,p0:its., e]ev;a:,:se :ahra;ptam(ilmte .. at~ u.ma aUa l!llarui,qi-e âll ~iw:eiL, .qu·e .miràe 
,g(i)@ ll!liletr &s <acima (da .jnllliliG:ção ,d.Q mesr.no riio (G@'liiD. .o S .. !Ftrancist;r@,. ; 

.. iJJas H'lar§ef,J;S rdesta pl>a~D.~@'i:e l(i)\U lfl la ita!:for ma .@eSG0rt.idla ,'SB ,am mra.gJtif1c0 pa':m.®rama, 
~i'1D ·vangehd0 de \l;0d0s(os ll.adcis Nll1líl'a ,gral'ldeopa-rte 1da J',egião, .cta ·qua:l .dá ·uma .Í(Iil:éa 1mais •.ex::KG~ta 
d<O <C;J:l!l·e a ·® hrt<iid:a :n@ v.aHe <in~t:~mior. 1Q):bser;v;adas mo ITÚVie<l (i]..o S . JFtr:aiD<!:'irseo, .ars 1te:cxas -:al1tws (di.e 
iam.l!Jos @S !l:atd<Ds,, tall<:t0 as.àeste r.Í® c.&mo as d@ ri.® das iV.ethas, jpar.ecelilíl i 0nnar :eskeitas ·e 
ãnr.egnü-ar.es <oaclêas éLe Jill@lil.$;:.md!l'a:s., •estanaJ.,o .eil'~as .ass'i m .represe:n'l;adas .. em '>t®.dos 10s llfi3.!fJ~p:as. 
fA V>erüade, (c@n.ltlllr<il.G., :é t;p !l.:€l essas .e'hwaçiiies., tem :v;ez (i].:e .s.f!lllem m@r.lütnha-s <Me •s.()Jevament@.., 
re0m0 seria !ile ·i1nferir •cà0S •Tm1ll)!l1plll:S e da a'flarencia ,!lJ. U:e ia)JD)!l:r'ceS'@FLtam .çp:1anà0 v;is.tas d0 :r.i®, 
<São melKilú&nha'S cde den uda.çlfi:@,; ·®;u <amtes, eiD1 as maGia têm tde Jil%m:t&ro!has., e tc0na·st'ii:rue111 
apenas as margens de grandes planicies estendendo-se e tU 'todas as dire.cções1 exc.e,pto :a lkéstlíe., 
(@,:nde V>erdadei.ras .nwn~&nb:as ,de .s&.lev&mené.@ a·p.:par.ecerm JilO •ext·r.élillli!:o hor.!z.ont.e .. 

Nessas ,iJ3lhunicies íes.tã:0 escaw;a(10s •0S elotts .g.ram.àes ·;v;a:l!les ,d<D .S .. .Fna:ncisco 'e ;r&olla-s 
Vrélh.~s, ;v:w1les cuJas [wrg~rras v.mriam .ent r-e urna e tcinC0 1eglW:s, e <ta1tr'l•bem os ele -secus ir.i--
tb'l!lJta,.rios ; sendo '.[l>BqueNOÚiJ:esxa r !')gião @s wltimos w.a;lllies, .except0., qY!i>wém, o d0 J.eqUJitahy . . ~s 
arrange:n:s iffa'S .planiei'(')s @:l!l 'O'h<~iJ!l'CI:das sãí® pr01f.unàamente ten.identadas rpelas q(u,elilr.adas (das 
\Jleguellàas <C01nnenites •qme •al.escem r.deHas; ie, p.0T 'Ísso, quwndo wistbms 1do val~e., ,as í('>lawicies 
parecem ser muitq mais irr~g.a!lares élr0 ((fj_IUB :nealmerute .são . . 1\. :sua 'su.penfioie .tamb.e lltl te:m 
:s®ffrial.10 ;a;l~uma clen.wd~Çãt!J,, •es:pe<ciiarhnelilrte peTt0 da:s ma~g'BÍl&, 0ndre .app!rurocem .a1guns 
:mon.r:®s bmixw:s ;ele;v:OO!l:àl!®{Se :aoimlil'a (d t~ ni;v;el ,ger:-wl .:cl!a ·sa'{>en:fici'e, ·mars wrã® .acima d:ms .prur;tes !ID!ão 
·denud:a(;l,a;s Q<a:s ;pilarui'ci:es, ;e tj<l!l·e Jtr.caJ rro a ;a;lgwam ·d!istan.da :®a:s ;mangelíl's. ·A ilinl;ra •ÜO h0:ri-soome 
.é !lij•Ua&i ~~mteirl:llmen\te r«le >lífU'M:el ,pOi!.' 'toda ;a Jllillr.te., 'TiN.enos <a i!és!te,. A s item~as ··altas .aü :aéste d:c!l :s .. F:.ra:Bcise®., de:m:€llm~111adas :a :$.enra (lfla Mwtta1âia ~ard!à, p3:re.eem :ser ·uJYi!a gr.a:nrie Krha'Jl'arda 
<d.e ,n:i;we1, ,es:fie:mrl2ndo -se !illltiitas .(h~guas; >ra:r.a o ,:suil .e :o.éste.. lAs •q.n e ificwm e111tr.e1Jil zriOJ .àa:S 
i'V<:elrhms e.l@ .$,. FT<~nciseo., çe <]!Ue .ordim.ariiamentB .sãodigunardas ;co.rno Hil11a •estneita .eaGl:'êa ,d:e 
montanJ;ras., •Ca'na<:lt.er .este •éfU8 el<}acs l:trâ:O <a'P·resen:ira:m ~em ·ijilar.te ,aJig:uma, lfor.mam ao .IIT8S'flil.@ 

~m0d.0 <tlllna Ja;r;ga chru;p~da, 'estneirtandtD ·se €1m f&r.n:ra 1de ,_c:wruha 'rawa !a óu'n.cção .Çl®.wdp<us .rios . 
. ~s ·<il'U.te (estão <a.o :nor.t:e d0 ·mio 1idas W..e'Jll;ra:s t~m ,o H1íl.esrn0 cwnacter., iP Cil.T-ém, (ct!J'm@ Im<Dstr:amei, 
.f8ãe ;aítra-ves'sada:s )pe.T w;.-aUes .t ni·butari0s ,menoues, 'inw.isitveis tde·s:Re ·p®.nto . 

.A:s1e:cr:a:s !lvmi:x. ~t!S .:.J..UE;dnangtilila:l1il ·.O S,. .ETancisco ~cc@.nsistem -de ãneas hai:x:a:s, :parl111Ü0.sas .. e 
~S:l!llieita'S ;âs rinol!mdaçiDe~., aJitea~nando com. <:nr:tra's Ü~<l atis :a:hta·s., ;nesultaa.t.es da -crlenmda~ã<D .das 
~cromadas idas tplant icies : S;l!l,lp.e'Itio~es, . - .b<Cft!UÜ .•e;a:li];i :a;ppar,ece.ll@ ;meio ,6faJS \ter.ra·S rharx:as }U'Jilíl taat0 
:monw ~is0lad<íl rm1 'bl m fwag.meNito .des<ihapa:d<íl,. . . 

A •.El .tru.0:brura 'igte0hil:gioa des.tas 'Chapadas .. esta rbem 1e;x:p0sta ma ca:.clroeia.:!a .de .Birrap.0ra_, 
ill0S lr.lil'<Dm0S jp:P0Úrn:es ~j:urncção .iio :nio rdms V~eHraS IC<iJID ;<:J :$,. iFPllililéi sco" hem GOffi0 <&m ;v.:anitm 
outros pontos. Ellas cornpõem-se de camadas . rhoriso.ntaes d.e 'gn&s_,:gleFal~H~ente um ltwnto 

<arg\il<Dslil ;B alííri\itas MSZB'S <.Chei@ .de.se:i>;x:os.. .A :1w.cha, roml:e:nã0 cle.cam,pos'ta, ;é eoc.cessi•;vaJmente 
duTa 18 \eTID. fg<era1 Q ,uma <.GÔT esw,eR<:fea:à ;t <J:U <8:Zl!Üada .. ,J\rp-patF.e.cem rtarÚ.bem i'tla madas ~h:t:anca:s~e 

'Vi6r:.melrhas ; :e., lpB'Ül <d.e:co mpiDsi_gâ lil, ;a:s.;por®ões ·.es;v;evd:ea:fims li.Grna;m -.sé amare]lai:J:ws @,U ~aver
:Iriel~haRa:-&, 'Ü0nfo.mr;re (0®Stítdo .ale >.OiX!ifla.ção.â:l:o :fe.r.FGJ -n~lflas ,,co.n:ti i:Lo.. A rd:eamn;p.osi&JãO!da;s ~p:a:nt!'ls 
miais 1an:tg;i.losas ,(];á 1r0cha., tmm:b.e;m d,e-sepwol:;v:e 1Wma .es~r.n.ctur.ra :schistpsa {em -.G:a:.trliadas (g'l:lle 
,a;n\te-s JpaJreciarua ooas·s:t.ças. - . 

. :À.iÍ:hillia iiÍa@ :Í~RWm te'IlGOn]raidos ifosseis mestas iGamacla:.s;; 'est.0 U .CP.r..to, ;pm;:.ém,, c\'jf.l:l e :uma }p8S' 
il!J.~u iíZ'a Jli!:bigm;r:tB e ·prn'ln:mgadta 1re'N'elamà m sua tecx.is:te:rrcia.. . AIJif.tes .d'i&so·, ~podem 0.iS ,a p.ena:s .eon-
j:ecturar ·a sua idade ,geologica, inclinando-me eu, por motivos que ex,p.lil.v.ehadiarnr.te, ~amefe
mil.l'iar-s :llio Ji>ill}laoz-fl:rc@ ,m•e.ditro. 

;Nt:> <rurnwial •. do,Je~luitaJr:y., ra í\J leg.ua•s.da 'ba>r-v.a,·do 'riio .dms 'Yielhas.,mo rni.o ~âagLuet.Le mnne., 
.a UI0Cha·~;em :m1Uiito:S •lo.gam.e'S •c0nsiste :d 'm m ;puild'in:g, r.c0n:tendn SBi:X'OS iffilllit o · gas.ios .._e '• illlÜ~ta'S 
·wre:z:es de -rgtna nde rtarmaüh0,, J a;nma.Hgs de~q~uartzo, ,óa-s_per,, ·15nei·ss., '.9~ll'atr.ti i to, m~l:catreo :amôijp;fiiil 
\ruz.wl : re:tutna's 1r0:ehas .. j:ffinc9rrtna~ ... se . .a:~i .i:Iimnia:~tes em .grande t~ua~iii~ad,e. , ,asso.àiaâ:as :com 
:a11 ~rea'S e·.t:la'Sêai]hos .p.uou.ementes ,(,!.a cdesmt~gl!a,<;ac!Hda ~~ocha·;; té iprov.a-;v:eLq:.ue ~as jpedua<s ,pn.e-
cfosas, como as mais comm.u.ns., ;.-estf?jarm .:sdlta,~ .em v;i:ritu•c:Ie tda êiesi:t'htega~a;Çã€dlo ,.puGldif!;Qi, m 
~ue ·~ta~Rttl re-~tt:l iw m 01'a-qmeUas tten'ha:m.a .'s.ua tar:igem\1 Bm <0.uJi~a-s :fmmraÇne-s .rnai-s (~mfig'as . 
· . /AW®~a[Çã0di.oJJBg,tútarh:)\', IJX8Q.u.en0t6-lpr..tls:peroá núaiafd·e minei'Rostestlihêle.oi:do~E?mJ;~i74, 

rpor CIJGCfoíSiã® .da •d'l:fs~ci·b:ertt-a :derâtíamamtB'smo::riQ., ~e:~tà ,s~tua.da lli~·U!lf~ ,b,ài.>xa ,diJjÍressã:o,;sem.e-
llhan't-e~ · tl0 <rit0 <da:s M"Eíl!Jra:s, .:e tdi(sila t9%legua:S(em •lirthà: ee.tanda junc:~ã0 id.©· ITeq,mta:Jw ,com <Q 
$ .. .. ~F111a:trcrse0,. JIDn.tr-e lesta:,tpDtvo·a<;'ã<D iê 'o tiiotdas '\Zelhas ,.U~a .a mha,p:a:da 1acirnaá~.es.ru:tlJ,tfl.., r,qm:é 

• 



-al!l.i tem ,duas ·ou tres leguas ,de largHr.a. Uma chap''tda semelhante,estende-se pat~a o nur:te_ 
em direcção a Coração de Jesus e Montes 0la1~os . G valle elo Jequita~y, •c0m uma largura :ile 
duas ou.: :mais leguas abaixo ,da povoação., ·é acima àpertado subi:ta1nente por um. -estreito 
.esporão da ·chapada, .o qual separa o valle ,~mperior do inferior. Acüna _:deste esporão o varlie 
ala:rga-.se extraordinaóamente, .e 0 r-io · recebe de ambos·. os lados inrpm·tarítes correntes, 
cuj0s valles .são sep.a1·ados :por "Ollti'Os esporões ·ela chapada. Entre d lll.as ;destas :correntes, :o 
Riachã<D e ·o lmbaissaia, fica a ·serra elo Cabral, alto e largo esporão da chapa:da, ligado .á 
esta cl'o lado do :suL ,'.A .altura deste -espo~ão, que mede 57-5 metros mais ou men,os acima: ela 
barra d0 rio das Velhas, mostra q.ue a chapada se. eleva consideravelmente do S. ~Francisc:0 
par.a 'léste; esta elevação, porém, é effectuada quasi insensivelmente e sem mudanças brus-
cas 1de nível., . . · 

A estructura da serra do Cabral assemelha-se à (l_[üe·ja descreven1os. A rocha é um 
grés esverdeado. e azulado, tornando -se braneo e vermelho com a .acção do tempo. As camadas 
parecem ser . horisontaes líla: maior parte da-seàa ; ao·longo da margem oriental, poréÜ'l., 
<t&m uma ligeira ,inclitnação para ;léste, formando um angulo de 10° a 15°. Desta_ 
margem domina-se 11ma depressão medindo duas ou tres leguas de largura, situada entre :a 
mesma marg.em e o g:rande accidente immediato êla supetficie, a serra do Grão-Mogol, qu~ 
illorm·a .as vertentes entre -o S. Francis_co e o Jequitinhonha . . 

Essa úlepressão ·é uma região de morros arredondados e mo.cleradamente ·elevados., os 
quaes formam um contrasté notavelcom as serras que se erguem c0mo muralhas ele ambos 
os lados . Ella alarga- se um tanto ·para ·o norte, onde é atravessada pelo Jequitahy, escoa'~
douro natural da maior parte ele suas aguas ; ao passo que a parte meridional, mais e~treita, 
.esten:dé-se 1~ara o. rio das Velhas e .é drenada 1~elo Ourumatahy, que, assim como, o Jequi-
:tahy , vem ter à depressão descendo da sGl~ra do Grã0 -Mogol. Os seus valles, ·onde a ti·aves-
·sadcis pela est rada da Diamant'i.na, ficam cêi·ca .de430 metros abai-xo do ni vel da margem 
oriei'ltal ela chapada, os ·morros elevanclo-Jse .algu-ns 200 metros acima elas co-rrentes. 

A superficie .dessá .. Glepressão. está coberta geralmente com um e.spesso leito de sólo, e :os 
morros apresentam contornos suavemente arredondados ; por isso., são' poucas ·e não-.satis~ 
factor ias as 'emer sões 'elas rochas. Na parte occiclental encontram-se espalhadas sol9re a 
super:ficie massas soltas de grés, tornando-se mais raras com o afastamento ·das margéns da 
chapada. Numerosas porções de fragmentos .de quartzo, mostram que à rocha ·subjacente 
é atravessada por veios ele cruartzo. Esta rocha subjacente, pelo que pul.te observar, é um 
schisto azulado, tornando-se vermelho pela decomposição . As ·camadas erg.ueín ~se com :um 
forte migulo, ·tendo uma ·absenração dado N. 10° E paPa a direcção e 50o ·a.·60° ESE para 
a -inc1inação. Estas camadas são semelhant0s em caracter às da faxa met amorphica ·situada 
a léste , e perteneem evidentemente a mesma serie. 

A .serra 'do Grão-Mogol estende-se nesté ponto quasi justamente n:a direcção NS, <e 
eleva-s·e m:uifto abruptamente acima das terras mais baixas crve acabamos. ele descl.;-ever; 

A partir da ·villa ele CJ111i:'umatahy á estrada, rgalgando a serra, eleva-se com uma rampa 
~ing.rem:e, à altHra de 43Q metros na prime,ira Iegua, distancia que·horizontalmente .. e m.u·ito 
menor e talvez não e{{,ceda de llm terço de l'~gua. lil.esta margem até a divisa, distancia ele 
cêrca de 3leguas, ella estende- se sobre planícies quasi de nível e eriçadas .de ··peg_uêlYG:s 
picos, elevando-se por uma ·successão de -curtos patamares ·e :rampas suaves até o pont.o 
mais · alto, situado cêrcá de 700 !Úetl;'os acima da foz do rio das Velhas e pouco ma;is .de 
1. 200 acima ·.do· mar. · -

O caracter do cume ela sei·ra é muito peCl].liar. Sobre um .1plano horizontal, qtursi i:le 
1~ivel ou Ugeiramente onclulado,-ei'guem'se milhares ele picos, cujas fórmas phantasticas 
recordam nün.as -cycl9picas ~ Esses ·:picos, espalhados sem nenhuma regularidade apparente, 
têrl!l ·de altura 100 a 20(!) ~n~tros .a0ima dó nível g·eral. Encontram-se muitas vezes areas 
perfeitamente niveladas , cobertas com um sólo de turfa e cercadas por picos représenü1:ndo 
mura11las desmantéladas. Nascem :J1,essa·s àrep.s numerosas correntes, que., logo .ao :sahi:r 
·dellas', se precipitam tumultuosa:n1enté em profundos a1Jysmos. : , .. ·' 

O ponto em que a estrada a travessa ;;t divisa t ambem é muito notavel.. A lés te vê-se .em 
báiu o profundo ;valle .cl'nm td@utar.io. d@ Oaetémirim, affl.uente do Jequitinhonh'a; .ao sul 
està outro profundo. valle perténc(Jnt~ ao rio Preto, que <Wrre a~é <D Pardo, afiiluente elo Pio 
das Vel-has ·; ·ao oeste fica-m 0s campo-s apla\ nados ~ picos ,disperso·s elas calileceiras elo Onru• 
matahy .; ao norte, fi1ralmente, mostra-'se uma regulat re elevada -pla:nicie 1igeir.a:íuente 
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' oncl•uftada, a qual ,éfendicla e endentacla nas:margens, é muito unHorme ao longo ela parte\ 
mais alta:·: · J.;.o :sul deste ponto, entre o rio P ardo e o Ourumatahy; e serra· eriçada dé 
milhares ele picós, apresenta o inais :pittoresco e selvagem aspecto que é possível imaginar . 
E;sta notaiv·el differença entre a parte ·septentrional da serra .e a · meridional é apparentemente 
dev.ic1a á denudação, tend0 a. primeira por algum motivo so:ffrido muito menos elo que· 
a ít.tltima . ' ·, 

.Aitê esse ponto) e para . uma· certa distanCia a lêste, a serra compõe-se de possantes 
camadas ele grés. A rocha em geral é ele --granulação fina, porém muitas vezes torna-se 
grôss,eiTa, contendo üma gTande ·quantidade de seixos. A sua côr é ordinariamente branca·,' ~ 
mas existem tambem cari1adas amarellaclas e cinzentas. Quando não decomposta, a-
rocha é muita dura; porém, exposta ao tempo, torna-se molle e friavel, sendo facil-
mente reduzida a a;e'êa sob uma leve pressão. As camadas inclinam-se para oeste com 
um angula ele l M a 20°, esta inclinação diminuindo um pouco elas margens pai'a a• 
parte . central e acha:taçla da serra ~ -
: ·Nas porfções~ cle gà mulação mais fina, esta rocha examinada em pequenos specimens; 

pô.d(j ·sei' facilmente tomada pelo itacolumito, que, muito mais antigo, pertence a uma serie 
enc.ontrada :mais para leste. ' E' este um ·engano ·que se tem dado muitas vezes nas eles..: : 
cripções geologicas de diversas pàirtes clo ·Imperio, causando alguma confusão. A propria 
pailavra itacolumito implica uma con.fusão, porque a rocha de Itacolumí é um grés seme-,. 
lhante ao descripto, d~stincto elo quartzito granu1ar •eflexivel, ao qual se applica o nome, e qüe 
não obstante se ai_)resentar na base de Itacolumi não é .a rocha preclo·ininante desta serú-t , 
. Descendo elo cume·cla serra elo Grão-Mogol para o valle elo· rio Pardo, as cail1aclas 

d_e gres tendem, a clesapparecer; surgindo por baixo clellas em estratificaçã9 discordante 
u·ma serie· ele schistos e quartzitos parcialí11ente metamorphoseaclos; cujas camadas se 
inclinam para léste com um angulo ele 70° a 80°. Estas ultimas rochas pertenceli.1 á serie 
característica ela parte elevada ele Minas , Geraes, denominada a serie ele schisto t alcoso e 
itacolumito; porém ~sta denominação, segundo o meu clistincto amigo o professor Gorceix ,· 
tem ele ser abanclonaaa, porque o s'chisto não é talcoso e o nome itacolumito, tendo sidci 
applicaclo a rochas de varios horisontes geologicós, tornou-se demasiadamente vago para ser; 
errrpregaclo com vantagem . . . r. 

Transpondo-se o rio P ardo, o grés appárece aqui e alli em r etalhos isolados, predo-
minando os schistos e quartzitos até e além da cidadedaDiamantiila . A tcipographia t ambem 
muda d'um inodo muito notavel, ás mrontanhas irregulares e escabrosas·succedendo campos 
1teg'ularmente arredondadas, elevando-se a uma altara aproximada ou igtlal á dos picos 
de grés. · r 1 ,, • , , 

A léste da Diamailtinareapparece o gtés, apresentando a serie perto do · Our ralinho 
uma possante'· camada de conglomerado g-rosseiro, que, interestrátificaclo com o grés, é 
visto tamb·em em ouü·os sítios; as camadas, alli, inclinam-se para léste com um forte 
angulo. Nesse ponto, portanto, a serra é u'm.a larga dobra com um nucleo de rochas meta-
morphicas, sendo estas flanqueadas ele cacla·lado por pesadas camadas de grés e conglo -
merado. Acima ela sua juncção com o ribeirão do Inferno, e talvezabaixo, ó Jequitinh01iha 
corre n'úma garganta talhada em gTés; errí muitos logares, porém, o valle aprofunda- se 
ate as ro.chas·metamorphicas subjacentes. . · . 

Parao sul, seguindo a estrada ·que-vae ela Diamantina ao · Serro; tanto o grés como a: 
serie de schistós e quartzitos são encontrados até a clivis?- entre o Jequitinhonha· e o Doce~ 
Além deste p0nto o grés não é máis: visto, a não ser perto de Om~o Preto, onde a:s camadas 
superiores da' serra ele Itacolumi e· âe Ouro Branco parecem pertencer à· mesma serie . ·Com 
esta excepção, ··as rochas ·encontradas· para o sul ·ate Ouro Branco per~encem á se ri e ele 
schistos e quartzitos, havendo e_xpostas aqui e alli·rochas crystallinas àindà mais antigas e 
perténeerites ·á serie gneissica. De· Ouro Branco até Barbacena a rocha predominante 

·é o gneiss; ehcmHranclq-se os schistos e os quartzitos mais pata -oéste, 1ias vizinhanças de 
S: João cl'El-rei. '· · !· 

For,esül. descripção, ver .:. se-ha1que o elevado -·systema de montanhas que se estende 
para o norte desde ' Barbacena até· mesmo além da Diàma:ri.tilia, é · forniado por tres series 
muito distinctas:, das quaés .duas são metamorphose&clas e :urna · pouco ou nãó -alter 'ada. 
As dmas prü~1eiras . .series ;' ou as 1netamorph0sea:das encerram ·u·ma g1;ande . ~ráriedade ' de 
camadas, e sem duvida precisarão ser .subcl~vididás quando estudadas-mais complétáine'nte'. 

18 
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Os estudos que estão sendo feitos pelo illustre professor Gorceix, directo.r da .Escola .de Minas 
de Ouro Preto, lançar:ão uma luz muito necessaria-sobre as relações e a classificação destas . 
camadas, questão das mais difficeis e .impodantes na geologia brazileira. Para o fim que 
tenho.em vista, bastará dividir as camadas metamorphicas em dous grupos: o mais antigo., 
composto de rochas crystallinas, taes como o gneiss, o micaschisto, ete., e o mais .novo, 
composto de varias especies de schistos, quartzitos, calcareos e minereos de ferro, sendo 
menos desenvolvido o caracter crystallino neste grupo, que por conveniencia · póde ser 
chamado a serie não crystallina. Deve-se.ter em mente, comtudo, que algun:s membros de 
importancia secundaria do ultimo grupo, taes corno os calcareos e os minerios de ferro, têm 
uma estructura crysta1lina bem desenvolvida. 

A serie mais antiga e crystallina predomina entre Barbacena e Ouro Preto, appare-
cendo para o norte em porções isoladas no. meio das outras rochas. O gneiss schistoso e 
o micaschisto são as rochas mais communs. Em Carandahy perto de Barbacena, appare.ce 
nesta serie uma possante camada de calcareo. São abJ.mdantes os veios metalliferós, mas 
não tão ricos como os do grupo immedíato ou não crystallino . Este estende-se n'uma 
larga faxa desde Ouro Preto até a cliviza entre o Doce e Jequitinhonha , existi:ndo 
dalli até Diamantina e além n'uma fa:JÇa mais estreita ao norte de Sabará, estende-se para 
oeste até perto do meridiano daquella cidade, e ao sul dirige-se para as cabecei ras do 
S. Francisco, estendendo-se assim muito mais para oeste nesta região. As rochas predo- · 
minantes neste grupo que tem uma enorme espessura1 são os schistos e os quar tzitos, 
porém as mais interessantes são as possantes camadas de quartzito ferruginoso e de 

· minerio ele ferro ( itabirito e jacutinga ), q.ue, apparecendo na região por toda a parte, 
formam algumas das principaes elevações, taes como as serras de · ltabira, · Cocaes, 
Curral d'El-Rei, Piedade, Morro do Gaspar SOares e outras. Estas camadas ferru ginosàs 
tambem são cl<il grande riqueza aurífera, e têm fornecid0 grande parte de ouro extrahiclo em 
Minas. São abundantes igualmente os veios metalliferos, sendo os auríferos- os unicos que 
até hoje têm sido experimentados e trabalhados, provando serem de . ~xtraordinaria, mas _ 
inconstante riqueza. Existem tambem immensos ve\os de pyrites auríferos, que são tra-
balhados, com grande successo no Morro Velho e em Cuyabá, no valle do rio das Velhas 
e em Santa Barbara, no valle do rio DCJce . Este grupo de camadas parece ser a jazida 
original do diamante, ainda que a gemma como veremos adiante seja encontrada em ou-
tras formações mais recentes. · · 

A terceira serie.de rochas das montanhas consideradas é a dos grés ligeiramente ou 
não metamorphoseadas, já descriptas m serra do Grão-Mogol. Esta serie apparece primeiro 
n'mi1a formação continua , algumas leguas ao sul de Diamantina, formando uma faxa ele 
cada · lado da: faxa metamorphica que compõe o centro da cadêa . Ao norte da Diamantina, 
na clirecção da cidade do Grão-Mogol, esta ~erie parece formar um manto continuo sobre 
o cume da cadêa, as rochas metamorphicas subjacentes apparecendo s~mente nos valles em 
que o manto de gres tem sido deslocado ou destruido. 

No valle do rio das Velhas ha ·ainda uma outra formação muito importante, que 
infelizmente não encontrei no meu trajecto. Ella consta de uma serie de camadas calca-
reas, começando em Santa Luzia, perto de Sabará, immediatamente . a oéste, da mar-
gem da área montanhosa acima descripta, e estendendo-se muito para oeste, formando 
altas chapadas com margens .§.lcantiladas do lado do rio. A topographia desta r egião cal-
carea é descripta por todos os viajantes como semelhantes á das chapadas de grés imme-
diat amente a oeste, já clescripta. As camadas, segundo · as descripções de Reinhadt, 
Liais e Bur ton, são geralmente horisontaes ; em alguns lagares, porém, ellas inclinam-
se irregularmente, mostrando que soffreram perturbações locaes . Esta formação, dizem, 
apparece no valle do Curumatahy, perto elo logar: onde eu atravessei este valle, porém 
não a. encontrei exposta no 1:neu caminho, tendo sido provavelmente muito denudada 
naquella parte . Supponho que ella passa por baixo do gres da serra do Cabral. Mais 
ao sul, em Montes Claros, existe uma: extensa região formada de calcareo, havendo 
camadas horisontaes desta rocha exposta ao longo do S. Francisco, desde perto de S. 
Romão até Urubu. O Sr. Ward, citado .pelo professor Hartt, affirma que toda a margem 
occidental da serra do Grão-M0g;ol é flanqueada por uma elevada - planície de calca1;eo ; 
dizendo o Sr. Liais, que uma possante eamada da mesma rocha é encontrada em toda a 
extensão do valle elo S. Francisco e seus tributarias. -
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Em Bom ~esus da Lapa, Carinbanha, Morrinbos, Januaria e Pedras dos Angicos, este · 
calcareo, onde o examinei, é amorpbo, crypto-êrystallino ou granular. A sua côr é geràl-
mente azul, mas encolltram:.se leitos esbranquiçadGs e roséos. Alguns leitos são argillosos 

·e scbistosos, havendo frequentemente camadas ele schisto intercaladas. Perto ela Januaria 
elle forma morros aplainados e de cêrca de 300 metros de elevação acima do rio. Os spe-
cimens que vi provenientes do rio das Velhas, sã·o iclenticos em ·caracter à rocha exa:-

-minada nas margens do S. Francisco; e, não só por isso como pela estructura estratig-ra-
pbica da região, estou convencido que são exactas as conclusões de Ward, Liais e Burton, 
que consideram as rochas expostas nos dous rios como pertencentes a mesma formação. 

- _ A descoberta de fosseis que ·possam servir para determinação ela: idade geologica dessa 
formação é muito para-desejar. O caracter da rocha não 'é desfavoravel a conservação dos 
fosseis, e, sem duvida, elles serão encontrados algum dia em abunclancia. As minhas pes-

. quizas forneceram apenas ·alguns coraes imperfeitamente conser:vados, encontrados no 
· ~errote do Bom Jesus da Lapa. Ainda que demasiadamente imperfeitos, para uma deter-
minação especifica, os seus 'caracteres genericõs são manifestos; não tendo - eu hesitação 
alguma -em referil-os aos generos Favosites e Cha;tetes. A existenci:J, destes genero_s in-
dica que aformação é da idade palooozoica e pertence p,rovavelmeilte ao Siluriano superior 
~u ao Devoniano _ O Sr _ Liais classifica estas camadas no Mezosoico, baseando a sua 
classificação sobre um fossil crustaceo encontrado na Lapa dq Urubú, no rio das Velhas, 
fossil que elle refere âO genero Poz-ticipes, e sobre a impressão de uma ostra achada no 

-rio J\-baeté. Não havendo outra prova ela existencia ele -estratos mesozoico~ nesta região, -e 
· os fosseis que encontrei indicando uma idade muito mais antiga, sou levado a crer que 
o distinçto autor da obra « Climas, Fauna Geologica e Botanica Geographica do Brazil » 
se tenha enganado .na identificação claquelles fosseis. 

O grés ela serra elo Grão-Mogol é indubitavelmente mais velho elo que esse calcareo, 
antes ele cuja deposição elle foi deslocado e sole:vaclo . O grés clãs chapadas perto da fóz do 
rio das Velhas é apparentemente mais novo do que o calcareo, sendo assim considerado 
por todos os geologos que têm examinado as duas series; quanto a mim, ainda qu e não 
tivesse visto estas series em justa posição, estou convencido ele que com effeito o grés fica 
acima -elo calcareo e é mais moderno. 

Tantp as camadas ele grés como as ele calcareo, não obstante parecerem horizontaes 
nas pequenas secções examinadas, têm evidentemente uma ligeira inclinação para o centro 
da bacia, inclinaçã0 que é inteiramente imperceptível n'uma secção curta. Notamos que 
desde a barra elo rio das V elhas até a serra do Cabral, ha uma elevação pronunciada na 
chapada apparentemente bem nivelada-; e lembrando- nos de que uma inclinação apenas 
de um grau daria uma clifferença ele nível quasi ele 60 metros por legua, podemos aclmittir 
que as camadas, na apparencia poffeitamente horizontaes, têm uma ligeira inclinação para o 
S. Françisco, o que · colloca o calcareo abaixo do grés : Esta conjectura é confirmada pela 
existencia ·elos seixos calcaréos nas porções mais grosseir.as do grés, seixos apparente-
mente iclenticcis á rocha elas camadas consideradas. 

A serra do Grão-Mogol estende-se com varios nomes· pela Província da Bahia, for-
mando o systema de montanhas· a que Von Eschsvege deu o nome de serra do Espinhaço. 
Devo ao Dr. Theodoro Sampaio, membro ela com missão hydraulica, uma excellente no-
ticia -sobre a cordilheira na parte meridional da Bahia. O Dr. Sampaio, partindo de Cari-
nhanha; sobre o S. Francisco, atravessou a Província da Bahia, passando por Monte Alto, 
Caeteté, Rio de Contas, Santa Izabel e valle do Paraguassú. Transpoz primeiro uma região 

- calcarea quasi de nível, na qual existe~ morros ele cumes planos, formados da mesma 
rocha e elevando-se a uma altura ele 300 a 400 metros. Esta região tem algumas 15 leguas 
de lar.gura, estendendo-se até a serra de Monte Alto, fragmento ou esporão da serra 
Geral; com posto de qnartzito schistoso ~itacol um i to) repousand-o sobre gneis. Perto do 

' Monte Alto há no calcareo lei·tos de lages semelhantes às que se encontram em Càri-
nhl:mha, empregadas na cidade para calçar os passeios das ruas. Ao oéste, a · serra Geral 
elev"a-se abruptamente sobre as terras mais baixas; formando no cimo uma . chapada on-
dulada, que nas proximidades da margem oriental apresenta picos elevando-se acima do 

·nível geral, dos qJ.taes o mais alto, a serra da Tromba, situada na comarca d0 ·Rio de 
·Contas, tem de 1.000 a· L500 metros aéima no nível d'€> mar. As rochas da pàrte mais 
baixa da encosta são metamorphicas, ao passo que a parte superior é formada · de poss~ntes 
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,camadas de grés, apresentando . uma esplendidq, escarpa ve~'tical ao long.o da marg·em 
óccicl~ntal. A chapada e os picos :mencioJ].ados são com Rostos ele grés; geralmente de g-rão 
fã,no, porém passando a um .conglomerado grosseiro perto de Santa Izabel e Lençóes, na 
região diamantífera. A léste desta alta chapada,.- nos valles do Rio de Contas e do Para.-
guassú, o pai:Z é mai~ baixo, e compõe-sede rochasmetamorphicas, principalmente gneiss . 

.J':;{esta região mais baixa encontra-se a lé~te da serra; em Bom Jesus das · Meiras, perto 
de Santa Izabel e Lençóes, porções de calcareo horizontal semelhante ·ao do vã:lle >do 
.S. Francisco. 
· Esta· noticia sobre a região combina muito com a que deu Von Martins, o qual, entre 
.as rochas subjacentes ao grés, além de gneiss, menciona ardosias argillosas, . qu~;trtzitos
sQ'b.istosGS e minereos de ferro, sendo de facto esta a _serie metamorphica ' não ·crysiallina 
-de Minas. Ella tambem está ele accôrdo com a serra do Grão-Mogol, sendo evidente a 
identidade da estructura geral. A e:Xistencia a léste da serra de ca:lcareo igual em ca-
racter ao de o és te, é de grande interes'se,pois mostra que. as mesmas .condições prevaleceram 
d~ an_'lbos os lados da serra;. por occasião da deposição destas camadas. , ;; . 
• O calcareo do lado occidental da serra apparece algumas vezes ao ·r longo do rio, e 

forma, até a villa do Urubú, altas escarpas a alguma distancia por· traz·1das marge.ns· . 
.A e:rnersi;i:o mais notavel é o -fant_astico e alçado serrote elo Bom. Jesus chi Lapa. De Urubú 
a.té a· foz •lo rio Verde, o caracter elo paiz muda. A zona ao longo do rio é car.a.cterizada 
p.or planícies _baixas, diversificada por picos conico.s ~ispersos e curtos lombos, formados ele 
,rochas 'metamorphicas .pertencentes á serie ele sc'histo e quartzito, serie . que ahi, tanto 
,quanto pude observar, apresenta os ú1esmôs caracteres quEdem em Minas. Muitos dos 
mórros sãó compostos de quartzito ferruginoso (itabirito), q~e, assim como em Minas; está 
ás vezes associado com calcareo de uma idade geologica mais antiga do q:ue o das chapadas. 

Por traz desta acciclentada região eleva-se a léste, a alta ·e eriçada serrã de · grés de-
Iíomínada ,AssunJá, que é uma _ramificação ela s_erra geral ácima clescr.ipta : , . . , · "' 

1 Perto .cle Chique--Chique, o paiz é ,gerabnen-te plano até a base da serras cle :Assüruâ. 
~a povoação; á margem elo rio, acha-se exposto Hm calcareo amorpho, de côr branca es-
,cura, éom pequenas concrecções ar.redondadas .de oxido de fer:to, ·estando as cámadas es-
tratificadas horizontalmente. O Sr. Allen, membro da expédiçã:o elo professor Agassiz, fez 
,ThlQa viagem ele _Chique-Ohiqué â Bahia, passando por Jacobina, .' é foí'neceu ao pi'élfessor 
Hadt uma noticia sobre o Q.aract.er geologico da região que ati;avessou. ': Elle -affirma que 
~e-~sa r egião assemelha-s~ muito cóm a que fica mais pa-ra o sul, descripta, :poYVo:Q. Martins, 
""endo a unica differença ex.istirem os schistos metamorplücos ei.n péqmenas porções. Uma 
·plq,r.licie , calcài'ea, q,uasi de ,nivel, ,semelhante á do. rio das Velhas, estende,se\ clesde ·o rio 
·çtté ·a base .da serra, perto de Jacobina. O calcareo par0ce ,ter s'id.o pertur-ba:do h~sta reg,ião 
e ,aprese11ta g·eralmente uma inclina<;;ão para o norte. Elle · nã<:> parece estender-se muito 
.pára o ;sul, e provavelmente não é continuo (ainda que possa ser · contempQraneo) cd.l11 
o0 que .. fica .. ac-i1ma de Urubi1. Está . coberto~ em alguns "logares ·com. possantes cama-
das de grés em estratificação horizontal . . A ,serriJ, perto .. ele~ Jacobina:; avaliada pelo 
Sr: Alli=m n'mua altura de cêrca de l.OOO . ~netros, apresenta. na base róchas frietamorphicas, 
es}artdo estas, porém, perto do cume, , cobertas com •possamtes·camadas de grés. formanclo-
ch_apadas. · . ,; c .t . ~ . • ·, " -
- , Ao "norte de Jaco.bina-, poucas são as informações que ternos sobre b caracter das seiTas 

a Hist e do , S. FranCisco. Bárece q.ue ellas. ·se tornam um tanto mais baixas naq Üella d!i:-
11ecção, passando as rochas m::tis àntigas por baixó' de um_a'fol'Iuação ele gré's mais nova, 'c0mo 
se vê perto da cachoeira de Paulo Affonso. ~ -~ , ,;i ·- .;' •· " 
. Spix e Martins mençionam granit0 ·e sy'enito vermelhos na serra de T,aúba, perto da 
Villa Nova da Rainha, assim como .gnéiss e granito entre acjuella· loéa1idade. e ._Toazeiro. · 
•.r Entre.a foz do i"io Verde, quasi em frente 'à Pilão Ar,cado e a cachoeira do Sobra-
dínho , cinco leguas aci:rna de Joazeiro, .apparece ao. ton'go eLo· rio uma esJplendicla 'serie de 
ü1orros em fórma dé taboleiros .. ·Elles ficam alg'umas "\lezes junto ao :uio.;· outr[J.s vezes. distam 
de uma a tres leguas para o interior ; .e, apresentando sempre elo lado. do · rio um·précipicio 
;_vertical na margem superior, medem de 200 a 250" metros.dEl âltüra acima, do rio . . A par:t.e _ 
üiferior ;destes morros corri põe-se de roeob'a's met.amor]_llh.icafs, g:iredominando os séhistos e ·os -
qiuartzítos; cjua;ntó á superior, é·formáda de cam·adas_ quasi :horízo.ntaes, cujo ca:i:'a,ct.er não 
tiv.tJ occas~ão dEbdeterininár, ccleverido filas .ser; 'PO~ém ,,-ou :de" grés·;ou de calca:reo;:; <;-, -

.. 
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A partir das margens destes morros,' Çt super:fiCie forma uma vasta planície de nível 
ou chapada estendendo-se para léste . Von Martins faz menção da existencia de calcareo no 
tio Salitre, · perto do Joazeiro ; e eu·sei, por informaÇões obtidas em Joazeiro, que ha ex-
tensos depositas de calcareo entre aquelle logar e Villa Nova ela Rainha. E' muito l)os -
sivel que a capa horizontal elos morros seja composta desta rocha. O .lado occiclental nada 
tem deste caracter. As chapadas da parte superior elo valle estendem- se para baixo até 
quasi e1n frente a Chique- Chique, 'fazendo a margem escarpada, nas vizinhanças da cidade 
da Barra, urna grande curva para o inter ior . Abaixo de ·chique- Chique perdem- se de vista 
as chapadas, -e a r egião adjacente á corrente apresep.ta planícies baixas com alguns morros 
metamorphicos dispersos . 

Este caracter prevalece de ambos os lados abaixo da cachoeira do Sobradinho, onde os 
morros se tornam mais numerosos elo que ·acima daquelle ponto, sendo tambem mais nu-
merosos do lado occidental elo que elo oriental. Em diversos logares, como abaixo de 
Joazeiro e entre Boa Vista e Cabrobó, estes morros tornam-se mais numerosos e contínuos, 
:ficando a uma distancia de 10 a 15 'leguas por traz da corrente . Do lado oriental tornam-sé 
mais raros abaixo de Cabrobó, apresentando-se a r egião como uma l'Jlanicie ondulada e mo-
deradàmente elevada. - · · · 

As rochas que prevalecem desde Sobradinho até pouco abaixo de Rodellas, são gneiss 
graníticos e schistosos . A direcção das camadas é geralmente NO, ou NNE ; ás vezes são 
yerticaes, porém geralmente inclinam-se com um angulo ele 30° ·a 60°, para SO ou 
:ti·E quando a direcção é NO, e para· ONO ou ESE quando a direcção é NNE. 

Na Pedra elo Morcego, abaixo de Capim G1'osso, existe.um baixo paredão .formado cl"e 
1~ossantes camadas de calcareo granular, .azulado, cheio de mica e talco, e que tambem se 
apresenta n'um grande morro das vizinhanças . A direcção das camadas é N 80° E, é a 
inclinação 45° NO. Esta rocha é différente de todas as . que tenho visto, e nenhuma outra 
tendo sido encontrada exposta juntamente com ella, nada posso affirmar sobre a sua posição 
e ·relações geolog1cas . · 

De Cabrobó até Rodellas ha numerosas .emersões de calcareo branco crystallino ou 
l'narmore, intercàlado com gnéiss. Uma rocha semelhante e -- encontrada perto ela serra de 
Crauman, a tres leguas da estação do Talhado na estrada de ferro· de Paulo Affonso, con-
téndo disseminados peqúenos grãos verdes de serpentina . Specimens desta rocha foram 
submettidos ao Dr. J. W. Dawzon, celebre geologo canadense, fornecendo - me elle obse-
quiosamente uma noticia sobre,a rocha. Os grãos verdes, m'firma esse geoiogo , apresentam 
a estructuí·a do Eozoon Canctclensis, fossil característico das rochas laurencianas do Ca-
nadá, e a série a que elles pertencmn é provavelmente laurenciana. Esta descoberta con-
firma a opinião einittlda pelo falfecido professor Hartt sobre a idade geologica dos gneiss 
brazileiros . Uma noticia a r espeito desta rocha foi publicada pelo Dr. Dawz0n no· « Ame-
rican· Journal of Science anel Arts, » de Abril de 1880 . 

No serrote da Panélla ·do Dourado, abaixo ela villa da Boa Vista, apparece um 
quartzito Jerruginso granular, apparentemente em estratificação discordante com o gneiss, 
en~ontrando:..se quartzito chloritico na proxima i1ha do Serrotiitho . 

·Abaixo de Rodellas e perto da foz do Pajaú, apparece uma serie dé grés argillosos, 
variegados e friaveis, estendendo-se rio-abaixo até a cachoeira ele Itaparica, n'uma distancia 
dé l6leguas pelo rio, que ahi 'é muito sinuoso; em linha recta, porém, a extensão ela zona 
de grés não excede de lO ou 12 leguas. -P érto deltaparica este grés ·forma morros aplai.: 
nados no cume, os quaes, a alguma distancia elo r io, se estendem -muito para léste, até 
em frente· de Piranhas ou talvez além. Estes morros elevam-se a 'uma· altura de 300 
metros acima elo rio ou de 600 acima do mar . Na maior pm;te ela região o manto de 
g-rés tem sido denuda<ilo; formando assim planícies onduladas e moderadamente elevadas . 

r '• As camadas sãO'! 'geralmente horizo:ataes, porém apresentam muitas vezes uma ligeira 
inclinação para o norte'. A rocha tem ordinariamente uma côr avermelhada, amarellaclá 
ou cinzenta, sendo a• ·coloração brilhante ·em müitos casos . Perto elo Atalho existem, 
intercaladas no grés, delgadas camadas de schisto marnoso vermelho e pequenas massas 
lenticulares de calcareo impuro esverdeado·, sendo provavel que estas rochas formem na 
serie uma parte rnais importante do que à primeira vista parece·. Alguns leitos estão cheios 
de gesso, faCto muito importap.te, porqüe póde eii)licar a origem do sal, abundantement~ 
êncontrado ao longo de certas porções do · S: Franci~co: As camadas"saliferas da Europa 
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e dos Estados- Unidos consistem de grés varieg:;tdos, schistos marnosos <;)gesso, sendo por-
tanto muito semelhantes às que descrevemos. 

Estas camadas tambem são fossiliferas, tendo eu encontrado -no Atalho e em Coessàra 
:resto de peixes e reptis, consistindo os primeiros em escamas de Lepidotus e dentes de 
tubarão. As Cypris são communs. Abundam igualmente sobre a superficie -pedaços de ma-
deira silicificada, existindo n'um logar chamado Campinho um specimen notavel ainda en• 
cravado na rocha. Este specimen é um tronco inteiro de. arvore, tendo de comprimento 22 
.metros e de espessura 88 centímetros na base e 56 no cimo. -Existe tambem um fragmento 
de um tronco ôco, tendo um metro de diametro. Estes fosseis indicam que a formação é da 
idade cretacea. 

Esta formação, aind?- que pouco extensa ao longo do rio, onde tem sido denudada, esten· 
de-se sem duvida muito mais para o sul nas partes lateraes do valle. Em caracter ella diffe-
r:e muito do grés, . jà descripto, situado na parte superior do valle perto de Pirapóra; e 
pertence provavelmente a uma idade geologica mais moderna, ainda que a este respeito não 
haja uma prova positiva, pois as camadas do valle superior não têm proporcionado fosseis 
para determinar a sua idade. 

Em Itaparica, o rio atravessa o grés até as rochas metamorphicas e ígneas subjacen• 
tes; e estas rochas, daquelle ponto para baixo até a cidade de Proprià, são as unicas en-:-
contradas ao longo das margens do rio. Ellas constam de varias especies de gneiss 
passando frequentementea granito, de.syenito, de differentes rochas hornblendicas e .de um 
porphyro quartzoso de base feldspathica. Na Lagôa Funda, entre Pão de Assucar e Trai pu, 
encentra•se na serie um à camada de marmore branco. · 

Nesta região metamorphica, a superficie geratdo paiz é quasi de nível ao longo do rio, 
existindo morros dispersos e curtas serras ele 300 metros de altura acima elo nível gera:!. 
Estas elevações têm a mesma composição que a planície, . excepto na r egião situada entrê 
Piranhas e Itaparica, onde muitas terminam superiormente no grés acima descripto. 

Na cachoeira ele Paulo Affonso o rio precipita-se n'um profundo canhão, que se estende 
até a éidade do· Pão de Assucar. Abaixo deste ponto, o valle alarga-se um pouco e as suas 
margens tornam-se mais inclinadas . As rochas metamorphicas continuam rio abaixo, até 
a cidade de Próprià . D'-a-hi até a cidade de Penedo ou um pouco abaixo, apparece grés 
grosseiro de grãos angulares. Perto de Propriá ·existe, por baixo do grés, uma grande 

· camada de calcar.eo avermelhado e esverdeado. A formação calcarea é f9ssilifera, e contém 
restos de peixes e reptis, assim como um grande numero de conchas fosseis mal conserva-
das'. Em 1867 e 1871, ella foi examinada pelo professor Hartt, que a referiu á idade creta-
cea. As süas camadas elevam-se formando morros de cêrca- ele 100 metros'- de altura, e 
perfo de Propriá inclinam .. ·se para NE com um angulo de 2,5°, a inclinação de Penedo 
sendo para lim com um angulo de 15° a 20°. · 

Consideremos ainda uma outra formação geologica que, formando uma faxa estreita 
ao longo da costa, de cada lado da f0z do S. Francisco, está dentro do valle, ainda que 
não appareça no rio em parte alguma, por causa da eden.são das terras baixas de 
alluvião situadas abaixo de Penedo. Ella consta de uma · serie de grés argillosos molles 
e argillas; jazendo em camadas horisçmtaes e formando um baixo planalto com cêrca 
de 60 metros acima do nivel do mar. A rocha é geralmente de um colorido brilhante, 
e forma em muitos logares os penhascos <de côr vermelha viva, característicos desta 
parte da · costa. Estas camadas ficam acima das cretaceas, e foram referidas pelo pro-
fessor Hartt ao·. terciario . 

· Antes de entrar em consideraçõ<;Js de outra ordem, não me devo abster . de chamar 
a attenção do governo do Brazil para a pratiea seguida pelo dos Estados.-Unidos, con-
sistindo em ·reservar para parques nacionaes as regiões que, cómo as do Yellowstone 
e do -y osemite, encerram grandes · maravilhas da natur eza, suggerinclo a icléa de serem 
igualmente conservadas as regiões --das vizinhanças de Paulo Affonso e ele Itaparica . 
A inconvenienCia de deixar em mão de particulares essas procligiosás obras. da natureza 
são patentes no caso do Niagara, estando actualm8lil.te os governos dos Estados-Unidos 
e do Canadá procurando -reaclquirir a propriedade, Jilão obstante as grandes despezas a 
fazer com as desapropriações. · , :. ' . . . , 
· Passando a considerar o lade occidental da bacia, notamos que são mui escassas as 
informações sobre a sua estruct:ura geologica; · porém, taes como . são, essas informações 
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'indicam essencíalmente uma repetição dos caracteres geraes do lado o·i:-iental. O professor 
Hartt, na sua importante obra i!ltitulada «Geologia e Geographia Physica ;do Brazil », 
Teuniu tudo O que definitivamente se sabe sobre esta região, nenhuma nova inforinação 
tendo apparecido depois da publiçação do seu trabalho, do qual foi principalmente tirada ?-
descripçãci seguinte: . 

« St. Hiiaire ·descreveu as terras altas entre o S. Francisco e o Paraná como formando 
no cimo chapadões ou grandes planícies de nível. A serra da Canastra, onde nasce o 
S. Francisco, apresénta este caracter. Aq uelle autor não descreve a estructura geologica, 
porém, diz que o caracter geral da região é o mesmo da que foi descripta por Gardner um 
pouco mais para o norte. Diz Gardner que a serra Geral, a léste de Arrayas, perto das 
nascentes do úrucuia e do rio Grande, é plana no cume e composta de camadas horisontaes 
âe .grés. Ao oéste nesta serra existe· uma região metamorphica, em que apparecem tanto as 
rochas schistosás como as gneissicas. E' particularmente mencionada por Gardner uma 
carriada de conglomeeado metamorphoseado, recordando uma rocha que eu encontrei perto 
do Morro Velho, em Minas, intercalada com os schistos metamorphicos. Ao longo da base 
occidental da serra Geral; e distante desta cêrca de duas leguas, existe uma linha de morros 
baixos formados de ca:lcareo. A mesma. r.ocha parece existir tambem na serra Geral, perto 
das cabeceiras do Carinhanha. A região a léste da serra é descripta com lU11a grande·pla-
nicie semeada de lagos. 

A chapada acima descripta com o nome de serra Geral estende-se para o l).orte e forma 
as vertentes entre oS. Francisco e o Parnahyba de Piauhy, apresentando por toda a parte 
o car,acter ele camadas de grés repousando sobre rochas metamorphicas. O grés está muito 
·denudado em alguns logares, e de Joazeiro até Oeira, segundo Spix e Vou Martius, só se 
encontram rochas metamorphicas na estrada atravez a divisa das aguas, a qual é fol'macla 
·por uma ligeira proeminencia ele rochas de gneiss. Mais ao norte, as chapadas de grés appa-
-recem na serra do Araripe, ficando na divisa entre o S. Francisco e o Jaguaribe, na Pro: 
vincia do Ceará. . 

Por esta clescrip~ão, parece claro que a maior parte da cinta occidental da bacia cor-
responde com a serra elo Grão Mog'ol e com as ela Bahia. Ella parece ser mais baixa e mais 
·regular, o manto de grés cobrindo mais completamente as rochas metamorphicas subja-
centes, que apparecem melhor a oéste, onde os rios do valle do Toca11tins têm denudado 
consideravelmente o manto de grés. Ao norte, na Província do Piauhy e nos limites elo 
Ceara, ha uma extensa região de grés a oéste das vertentes. -

Eu considero esta região iclentica á que fica perto de Paulo Affonso e mais nova do que 
as das chapadao:; da parte superior do valle. Em varios logares ·cla Província do Piauhy e 
-na base da serra do Araripe, Garclner e outros encontraram noclulos calcareos contendo 
peixes fosseis, 'indicando a mesma idade geologica que os fosseis por mim achados perto de 
Paulo Affonso. Entre a serra do Araripe e o rio existe, como já ficou dito, uma região de 
morros rnetamorphicos dispersos. Mais rio acima, além de Chique-Chique, a região entre 
·o rio e a divisa é caracterisacla por chapadas mais baixas do que as das vertentes. 

Riqueza mineral 

A riqueza mineral da bacia elo S ."Francisco é mui to v~riada. Infelizmente, as explo-
rações até hoje feitas não têm sido sufficientes para servirem de base a uma opinião defini-
tiv'a sobre o futuro da mineração elo valle, não se sabendo si os mineraes existem em q uan-
tidacle bastante e em condições sufficientemente favoraveis para . garantir. bons resul- · 
tados ás em prezas ele ·mineração em grande escala. Çonsideraremos separaclamen te os 
-differentes mineraes encontrados na região. 

Ouro . .....-Quasi toda a bacia desde Piranhas até as cabeceiras elo rio é conhecida como 
aurífera'. Talvez no mundo paiz algum tenha soffriclo tantos ensaios. como as partes da · 
bacia pertenc_entes ás .Províncias ele Minas, Geraes e Goyaz, onde n'urna grande extensão a 



• 

-14 

sup@r:fi,cie .tem , _si~o litter:ahneHt!jHevol vida, a:fim de pr\)cJn:ar o ffill!eciose> .metÇJ,l, a·ntigl:l!men:t~ 
extrª hido em. quaRtidé!;(le c.ont?.fderaveL, ~,estas~ r!'lgiões o . vi~j.ante se entr.ü;tece1venelo-Ç1J tGJl:GLà 
P.as,c;o· ()S signa,es ela JJH:imitiva' pi·osw.erielade e. as :provas; da _antiga é4:ist()lneia :de uma llOpJ;J:r 
JaÇãQ {l.,ctiva e lahQriosa, ela q·Hal; hoje :pouco Festa. Q~cu_pq,das QU;tn'ot-a por ;mi)hares .,dB · 
intrepiclos mineiros, presentemente não contam senão algumas ·centenas .ele fais,cad.oreS;, 
g,êeca cl.e n1eia cluzia ge r.J,l ÍnÇts em tral:)alho, o.utrtas tanJas mais ;, Ou ·J:nenos ·-em_;v:ia .de--expe-
iJ:Íenciª e 9ffer,ecencla. Te§.ult§t~O$ ~uvid9s.os, e numerosas :_ c.on_cessões d~ oütras , que inm.ca 
foram n.em serão prova;v;eJmente experimentaclas .pelo§.aÇtu-ª.es poss.uid.9l:e.s. ' " -' _, . ":: 

.A jw.lgar pela.apparenaia do p,a.iz e E,elo inal! -exito. Çle mu.itas .tentativas r:ecentes, a .ri-r 
queza aurifer.a -ela região està quasi e:x;ha_uriC[a. PoJZém; , ainda que e~l ,não tive.ss.e polil.ido 
fgrm.a:p uma, opinil:):o autgrizada, p0r ter si dó clemasiad,amente lünitado o estl:ldo ,que fiz sQbrB · 
e~ta im.portante questão, estpl.l'longe _de sup;p._or que seja -essa_a_ :verdade. _Pelo me~10S ;' ·0;t;na]Jl 
exi.to de muibts ~lil11prez~s prQmettE!doras nã;o deve., ser: ·t~mad_o · como prov:a, porqn~nt.o 
rquitas cau,sas contorreram para elle, clevendç> ;.,er;attr-ibuido em ígrq,'líld~t p-ªrte às -.d:iffi.cul: \ • 
da;9,es da copt1mw._niqação, à ign.oran,te _e extrava,gaJitt:J ,adm;~niistraÇã.o e as, r>_:u,i-.nosas especü.-
~ações q~le têm moti-vado o a.J!!andono das emprezas, an.tes .das r,ninq.ss;ter;em-Js.ido,petfeita ejn-
teiram~nte e]!:p_eril11~ntadas. - . r.: . · . -.;" • ; , • _. • o . , é ~ n , ;, ~' ' 
. · O ouro apparece de J1l-Uitos m0(!os em qlllasi todas_ as e,s,peç~e_s , de-- .rocha·s e~ü:;tend;es r{a 
região; porém, para~ mineração, basta que consideremos quatro. desses ,tnodo:~, qüe sã.c>: :- ~os 
jVeios cl~ pyrite, os ve~Qs._ cle quartzo, ·as. q_amadas de quartzito fen'HginosQ.(i;tabiFi:li,o) e QS cas-. 
caUws . e arêas su p~rficiaes: . Qs. veios de pyrite.até hoje conhecidos e tra])alhados . sãQ os elo 
,l\iprro ·Velho, Cuiaba e S_anta Barpara, em: Minas. Têm ás v@'zes uma grande larglll~a " 
(20 metros em Cuiabá}, e ainda qu_e não ext-remamente .ricos, são dfl um valor muito cQ:ú-
.fliante. O 'our,o, nell~s C!!J~ltido _é excessivafD_~Çmte . fiN.o ~ de àifficil extracção, requevendo m:t'l 
.cuidadoso tral amento, e c\isip>endiosos trabalhos cle·!reclucçãG. :0' ~ va1or méd~o de ensaio do 
Ininev:ü no _lYlorro Velho é apmú.~ ele cêrca de .8 oitavas_ 1por ~o,nelac~a; jtod·{l.vja judiciosa-
mente administrada: , a mina se tem tornado não só a melhor do Brazil, com-Q uma da:s me-
lhores .rio m.u.ndo. ~ At~ l).oje, as minas ,clfl . V(lios de .pyrite é.tê.m pFoyaQ.o ser ,as. melhores 
O'ncle, como. nos tres logares acima 111_~pqio)1ados, ha uma boa ad-ministração; e cleililas ·têm 
1:1ido extrahidas e tratadas gran,eles quantidjades cle-.minerio. D segredo do bGJflk exito coh~ist_e 
n)~n1 trabalh,o economico, feito em grande e_scala, :Ç.[a, sem duvida, muitos. logare;:; ' m1de 
!lill-inas seme1hantes podem ser abertas. . " .. i . .i , •D 

Os veios de quartzo _aurífero ~ão mªis ,numerosos e m,enoref>~ do que os~ ~cle pyrite.)Wu<itõs 
ÍQl'an:t trabalhados nos primeirps tempQS; poré~, si TQe~ N.-ª!0 el).ga]lo, não. ha· p_reserttemente 
m1nas em tral;ralhq neste: m-at,erial. (ts , veios , até hoje abertos sl'J:o· de espessíNi:Ua muito va,-
;riav~l eé. de .rique~a, muito ipconst,ant.e. 'rêm sã.do encontrados ~ogares de . r·~q:ueza extraon-
dinayia, Jíl0~·em, como elles sejam logo e:x;b,auridos, as _,miJl'aS até agQr-a ~be:r:ta:s nestec. ma; 
teriq.Ji nâío . têmlogracj_o uma prospeódade c_ontinuada , , s -~ :' ·r • .S: 
t Ai'! meSd11as ohserv.aÇ.ões1se appli:cam $,s:r:rJ..inas :exisien-tes. nas ,camaqaF) de .itabirito., n§ts 
quaes o ouro está g.eralmente clistrip.uido ap longo de_ certas linkas,. As famosas minas~ ·.d:e 
Gori.co Socco e Maquiné são exemplos da riqueza quasi fabulosa de certas porções destas 
camadas e do caracter inconstante das linhas a·urifer.as. Além da irregular distribuição do 
ouro, ha ainda outras difficulcl :ocles a vencer em taes minas. A rocha é tão porosa que as 
minas são muitas vezes sujeitas a inc53N.clação, e tão solta e friavel que, mesmo com o ni.ais 
pesado madeiramento, é difficil e dispEmdioso conservar as galerias abertas. Vale ·a pena 
t entar a experiencia .para trabalhar nestas camadas com um jacto cl'agua pelo systema da 
California; estou convencido, pelas experiencias que tenho visto, que o material póde ser 
rapida e economicamente exca.rado por aquelle systema. O unico emba:çaço real é que o 
grande peSO Jespecifi'co da aFea ferruginGÍsa difficultara a separaçã@ do · OUrO pelos 'proceSSOS 

. ordi:nario's ;' provavelmente, por ém, pod:er-se-ha de'scobrh .. meios de obviàr es-ta aitfN.C1!lld3,de:. 
Si o systema puder ser a~pplicil:do corri suc6esso, novos horiZGntes abrir-se-hão a · industria da mineração·. ' ' ' . ' ' ' . ' ' r • . ' ' ' c ')[f 

Gs depositas superficiae:: s~õ os que têrri-sido . mais e4tensamente trabàlhaclos·. EUes 
. -e:xist@.l em maior abundancüt nos valles, e estendem-se de 6aâa lado nos · nioPro~r~ -Lm~gos 
l~llÇÓE);S ·.:de•cascalho, 'cobert~s de ~ÓlO m.aÍSIOU menos espesso, appaFeCe·Jil1 tamJJ~n:;- ,nos {n~~'rOS 

:~.):r),()ll~a!nhail qw.e ficam a; chstanma das, corrGJiil.tes. Estes 'lençóes de cascalho parecem·devrcl6s 
a clén,w_da:wão e·ao ·eifBitD das aguas··d,a-superfidíe.: . JN):io ·s·e tem l~e'CON.hecido n@wlirun) valllé 
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de ::tntig9i? rios,- e0mo üs que cara:cteri~am- a Caiifornia; nem · ha provas da acção da:~ .causas 
que pmduzirq.m taes depositos com a mudança do antigo systema-dedrenagem. A se servir 
.do -antiquado systema ele batéa. e canóa, pôde-se dizer que, em geral, estao exhauridos estes 
depositos. To.clõs ctêm sido-abandonad0s; é, porém, uma questão a resolver aüida, si elles 
(poderão ser proveitosamente teÇtbàlhaclos pelos methodos modernos. Os antigos mineiros, 
ainda que empregando um lento e t edioso processo, tinham a vantagem ele clispór ele mão 
d'obra excessivami:mtt~ econornica, .e r esta ainda provar si os methodos modernos, com o 
custo act\1alcla mão cl'obra , podem remover e lavar umacdada _quantidade de casca~ho tão 
economicamente como nos primeiros tempos. E' unrr engano suppór c1ue-os antigos mineiros 
não comprehendiam nem utilizavam a acção das aguas correntes no trabCJJho das minas . 
. ü_s morros ela Província de Minas estão sulcados de antigos regos, tendo muitas vezes legüas 
de comprimento, sendo portanto comparaveis aos trabalhos hyclraulicos modernos. O· que 
.elles não comprehendia-m, e nisto esta o geande merecimento do systema hydraulico, era 
a, vantagern ele trazer a agua debaixo de pressão. A região apresenta grandes facilidades 
ao emprego deste systemq, moderno de mineração, e é provavel q11e logares existam en1 
que sA 0 J:ÍOssa applicar· com vantagem. · 

Outro enga~o é suppor que a· região, apezar de ter soffrido ta:ntos ensaios como ja 
notei, não tenha ainda logares remuneradores por serem descobertos e trabalhados, ou 
que todos os qHe foram ·trabalhados· e abançlonaclos estejam exhauridos ou a,ssim fQssem 
julgacl·os pelos antigos niineiros. A sua: historia, mostra que a industria da mineração 
.arrastou -sempre uma existencia ·precaria, por causa das insensatas e repressivas leis impos-
tas pelo govern0 portuguez, não havendo duvida que, por este motivo, aconteceu frequen-

. temente serem abahd,maclos · logares prometteclores, nos quaes postAriormente, quando 
removidas as restricções, jamais foi reassumido o trabalho, quer por uma muda11ça ·na . 
. população, quer poe outra qualquer causa. 

A possibilidade ele se descobrir novos depositos, não experimentados, ficou patente 
•·com a ultirp.a descoberta d'um úco deposito diamantífero no Jequ-itahy. P'aiz algum foi 
tão ensaiado como o foi, pelos , proscriptos mineiros ele diamantes ou garimpei?"OS, a 
região situada a oéste ela Diamantina. Esses -audaciosos aventureiros, . corridos como 
animaes selvagens da 'Dem~rcação diaman.tina, ·espalharam-se por toda a região, experimen-

.. tando a terra por toda a parte em procura ele ouro e ele diamantes; até 1874, porém, ficava 
ignorada a riqueza do Jequitahy. 
· As observações precedentes applicam-se especialmente à Província de Minas Geraes, 
com a qual estou mais familiarisado; não ha duvida, entretanto, que são igua~mente _ appli
caveis às ele Goyaz e ela Bahia. São COll).muns as tradições de extraorclinarias-riqüezas 
nestas du \ S províncias, onde, dando todo o desconto às exagerações, ha certamente mu-ito 
a explorar. O valle do rio Verde, na comarca ele Chique-Chique, é um elos mais afamados 
nessas. trádições. Com facilidades de communicação, uma sábia lei ele mineração, uma 
activa e emprehencleclora população, e, finalmente, uma applicação elos mais aperfeiço'ados 
systemas ele mineração, os depositas auríferos ele todas as especies e'xistentes ·na. bacia do S. 
Francisco poderão ainda justificar- ac sua fama primitiva. A Escola de Minas ele Ouro 
Preto deve, si convenientemente su.stentada, contribuir muito para este resultado. . 

. Diamantes.- Immediatamente ao ouro segue-se em importancia o diamante. As 
regiões mais afamadas, as ela Diamantina e da chapada bahiana, estão fóra d~1. bàçja, 
logo além das vertentes, nas cabeceiras do Jequitinhonha, do rio ele Contas e elo Paraguas-
-sú; são tambem diamantíferas, porém, as correntes que se dirigem destas .vertentes· para 
.oéste, bem corno· uma, grande porção ela parte central e mais baixa do valle. 

Em S. João, perto da Diatnàntina, encontram-se diamantes n'um veio quEl atmvessa 
· a serie inetamorphica de schistos e qua['tzitos. Este facto foi separadamente observ.aclo 
pelo professor Gorceix ·e por mim, tendo .eu sido obsêquiado por aquélle senhor com a co.m-

-municação dt)s resultados de suas observações, que, feitas alguns mezes antes da mii}ha 
viagem, confirmaram a~ conçlusões a que eu tinha chegadó. Estas observações põem teüno 
á muito debatida· questão da füt'mação Mig·inal elo diamante. Naturalmente, -elle póclé ser 

. encontrado em todos os depositos ern ~ par~e formados pela destruição ,elas 'rochas · -~-~~!!'!!!!~~ 
phicas, taes como o grés da serra do Espinhaço e os ela parte mais baixa elo y·a:'f 1\P.s a 
positos supe~·fi:iaes e a1luvi~es e, finalm~nte, qúaesq1~eeo~tro~mFJ,~smoderr~~S'~ · que_a;s.ea':IJ· ~-••• 
em que·.se or1gmou. Os deposltos superfimaes e 'a:lluv1aes sao os mars traba ' a~s., porém b.a 
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. provas ·da existencra do diamante na serie do grés. ·A fo,r:mação chamada sopa perto d.e 
S. João, parece-me pertencer á sei'ie de gr~s rnais antiga, e esto'u firmemente eonvencid'o 
que os diama:trtes do Jequitahy são provel'li~ntes do pudding pertencente á serie mais nova. 
Si assim é, os diamantes podem apparecer em. quasi todas .as partes do vane; e, d:e fa:ct@, 
t êm sido descobertos .em rnrmerosos pontos mui distanciados·; o que indica á s.Ua distribu ição 
geral. São bem conhecidas às minas de Goyaz e da parte occidental da Província de MiBas 
Geraes. Sabe-se que eilas . existem tambem mais perto do rio, tendo sido trabalhadas· em 
Abaete, Pirapóra e Jequitahy, no 8. Franc isco ou nas suas vizinhanças., em Smlto Antonio 
do Monte, Cannabrava, Santa Fé e outros poptos, no Paracatu, e em Santo Ignacio, na comarca 
de Chique-Chique. 

O cascalho na cachoeira de Itapaóca e acima della parece ser muito favm'avel aos dia-
mantes e é digno ele exame . 

Em virtude elo ba:ixo preço que actualmente tem o diamante, a mineração está aban-
donada na maior parte desses logares, tendo d iminuído m11ito nos grandes centros 
da inclustha, ·as circumvizinhanças da Diamantina e, na Bahia·; Lençóes. A menos que o 
preço do diamante torne a subir, ou que grandes melhoramentos sejaw introcl:uziclos nos me-
thoclos ele trabalho das minas, dentro em poucos annos. estará extincta no ;Brazil a miner:ação 
de diamantes. · 

Prata.-A existencia ela prata no valle elo S.' Franciscp e principalmente de tradição. 
· Suppõe- se que os clepositos ele chumbo do Aba:etê contêm prata êm quantidade apreciavel. 

Como elles foram recentemente examinados pelos alumnos da Escola de Minas ele Ouro 
Preto, devemos ter brevemente noticias mais positivas a,ester€speito. A prata,. segundo . 
consta, existe tambem na serra do Assuruá, na comarca de 'Chique-Chique, .mas não me foi 
possível obter sob re isto inf0rmações certas. o 

Chumbo .-Este metal é conhecido em varios logares . Vi bellos specimens prove-
nientes das vizinhanças ela Diamantina, do Abaeté e da seáa: de Assuruá, e talvez exista 
em muitos outros pontos . Os depositos do Abaeté, segundo dizem , são· abundantes e estão 
favoravelmente situados para serem trabalhados. Caso se prove que elles são argentiferos, 
t alvez s6lja proveitosa a extracção de amhos os metaes; estão, porém, demasiadamente dis-
tantes para offerecerem uma perspectiva de successo, si trabalhados só parao chumbo. 

Ferro.-Excellel!ltes minereos de ferro existem abundantemente em numerososl'norr O>s 
á margeni do rio, na secção entre Chique~Chique e o R iacho ele Casa Nova, sendo muito 
éommuns em quasi t odas as regiões metamorphicas da bacia. Na primeira região, infe-
lizmente, não ha combu stível a· não ser o fornecido pela raquítica vegetação ,, das catingas, 
sendo duvidoso que o mineral possa ser utilizado . Na parte superioF elo val'le abunda o 
combustível, e no alto rio elas Velhas existem algumas peqúenas forjas, que àbastecen1 a 
'local idade de pregos, ferr aduras, enxadas, etc . Estabelecida nó rio uma navegação regular 
a . vapôr, o · clistricto ele Sabará deve satisfazer ás necesssidacles de todo o valie abaixo de 
Pirapóra. . 
· Co1nbttstivel fos sil -Nenhum deposito apreciavel ele combustível fossil é positiva-

mente conhecido a não ser no extremo superior elo rio das V elhas, onde ha lignitos favo-
ravelmente citados por boas autoridades; não tive, porem, occasião ele examinal-os. O carvão , 
muitas vezes, é mencionado nas vizinh;:wças de Sento ·se e Bom Jardim, e nestes logares, 
indagando· eu a respeito,. tive a mais positiva affirma·ção , mas esta baseada apenas em haver 
um viajante clito que os morros pareciam ser carboniferos . Gardner ci~a um carvão impuro · 
(lignito?) na base da serra elo Araripe, e eu tive noticia cl'um schisto bituminoso na -: ca -
beceiras do Pajaú. Em S. Rpmão f.~i presenteado com um specimen ele lignito impuro, 
proveniente de Sant'Anna das Cating·as, no Paracatú. Este lignito contém cêrca ele 40 % de 
cinza , e co:tno combustível não tem valor. Todavia, pócle acontecer _que no deposito hajam 
outros de .melhor qualidade. As t urfeiras são muito communs especialmente nos clistrictos 
montanhosos, sendo possivel que ellas venham a fornecer o combustível ele qu é a região pre-
cisar no futuro. · , 

.Salitre .-Em toda a porção superior do valle acima de Urubú é muito commrlm este 
mineral, impregnando a terra nos logares em que . o calcareo está exposto e nas vizinhanças 
\desses loga~'E\s, Encontra-se em maior quantidade especialmente nas numerosas cavernas . 
·das cah1adaSl ele calcareo, a pparecendo tam bem ás vezes em cavernas existentes no grés. 
Em muitos logares , como no riacho do Salitre, perto elo Joazeiro, elle está misturado com 
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sa,h :o!il'ilmil!l:Wl .. E·m Bom JesitlS .àa La1J:ila w,i ii!!U l S[!BCi®en de car.ho:aato de ;pota-s-saJ ,qii!J.e ~:jil:parece 
lil;as ter:r:a-s rs,alitr,t!>sas. Este sal é -extrahido em :graRde escala para o fahricú> .. cla p.oivora, 
s.encl10 illFrl'a r»arte coilil·s~ril..eraye1 do i:aterioll: .clo J:ilaiz supprída p.o-r estes de]!>ositos ,; presente-
meH,'te, po,r;em_, nenrhlillma p0rrçã9, que ,eu saiba., é .m!Ilbareada: para fora do' pa·i'Z ou mesm.o 
até o litoraL A. 6Ju.anticlade pa.rece ser consi@.eravel; e, com facilidades -de CO!ilílillll!lnicação., a 
extracção do salitre póde vir a ser uma importante indüstria. · 
. Sal ;ommum·.-A secção do rio desde P~ul; Affonso até Chique-Chique é rica ele 
salinas, e a maior parte das villas e povoações nesta secção devem a existencia ao commercio 
do sal. O riacho da Casa Nova, Sant'Anna, Remanso, Pilão-Arcado e Chique-Chique são 
os principaes centros elo trafego. O mais puro e claro é o do Taboleiro, na comarca ele 
Chique-Chique. Em 1852, segundo Halfeld, existiam 34 salinas, sendo a producção 
avaliada em 4.000 e. 5.000 alqueif'es. Não pude obter dados exactos sobre a producção 
àctua1. ·O sal obtem-se raspando a crosta superio·r elas terras em que elie existe, decoando 
e evaporafl'do a agua ao sol. 

O producto, muitas vezes, é escuro e terroso, defeito rque pOde ser obviado havendo 
m;ais ct:lidaClo no processo; e contém na maior· parte das salinas uma grande ([l!lantidade de 
su1fatos e sáes de magnesia; com tudo, em alguns logares é claro e comparativamente puro. 
Os -amws secc;os são reputados Iillenos proprios para a preparação do sal, sendo então o 
:prrodu cto obtido em I'nuito menor quantidade do que nos anfibs chuvosos.- As sa'linas quando 
ex'h:auridâs, seguncb dizem, renovam-se passados alguns anRos .. Estes factos confirmam a 
C0mj ectura de que o I'Sai e transportado para as ·salimas' pela:s .agu:as das estações ·Chuvosas, e 
depositado 11:0 s6lo quando esta-s aguas, reunidas nas depressões da superficie., •se evaporam 
pe1a época das sêccas. Elle pó de, portanto, vir ter ás salinas d'uma distancia consideravel, 
não devendo a sua origem ser procurada necessariamsnte no logar ou entre ws r ochas em 
qne e encontrado. Na cachoeira elo Sobradinho e em Rodellas, bem como p'ou,tros pontos, 
as ro ..Jhas gneissica.s e·stão rmlitas vez,es cobertas po·r uma e$.orescencia salina, exisfindo em 
Caisswi'a massas de gves impregnadas de sal:. E' possível que no ultimo caso a r ocha tenha 
no sal um dos seus constituintes originaes; porém esta supposição, no primeiro caso, é mais 
forçada e torna-se desnecessaria, po·rque ·o sólo arenoso qc1e cobre a rocha está iimpreg-naclo 
de :sft , e a agaa, infiltrando-se neste leito e h umedecendo o g·neiss, póde, evapor ando-se, 
deixar um pequeno deposito salino. · · · · 

O sal tem a sua or'igem, provavelmente, na serie de grés em que en-tram schistos 
maTiíl:OSOS e gesso, a qual , CO'illO já o'bserv:ei, SB assemeiha muito com as camadas que for-
necem sai na, E tu opa e nos E stados-Unidos . Vale a pena e,x.aminú esta serie cuidadosa-
rrrente pa~'a fontes salinas, d'onde se poderia extrahir o minér al 1nais economica .e facilmente 
elo que das proprias salinas. Si taes fontes exif'!tissem com abunclancia d'agua , ,podér-se:hia 
crear uma importante indu·str'ia, que suppriria uma grande região do centro do Brazil. A 
inclu·str·ia,·como hoje existe, difficilmente poderá sobreviver quando o rio fôr aberto a urru1. 
navegação regulai' a vapor, ;porque então será possível importar sal marinho de melhor 
~ua[ida·cle e mais baralto. • 

Calcareo.- Ex,cellentes ca;.careos, pertencentes a varios horizontes ge~1ogicos , en'.:. 
cGmtrarn'-ile .em toda a extensão do valle, e jà foram descriptos quando tratei da geologia . 
A cal é fabricada em diversos pontos, A parte média do valle é supprida com a que provém 
de Chique-Ch.ique,, e a inferior com a ele Capim GroE;so. Encontra_m-se exceUentes mar-
mores em v;arios poliltos entre Cabrobó 'e Rodellas, em Craunan, perto de Pi raa'has eRa La-
gôa Fuuda pedo de F.raipú; a sua principal irnportancia, porém, será ainda por m,uito tempo 
limitada ao fabrico da cal. 

Pedras de C@nstrueção. - · Excellentes pedras de construcção encontram -se por todo o 
v.aUe, <~iJ.uer nos 1ogares onde são necessarias, quer a uma dis-tancia de poucos leguas., havendo 
fac;:il ·comrn unicaçãí(!) pGr agu-a. Das cidades a ct:uaes, uma elas mais desfavoravelmente si-
tuadas a este respeito é a ela Barra, que se serve ele pedra transportada pelo Rio ·Grande 
cl'uma distaN:óa de .cincG •legu 11;s. O grés é. empregado nas cidades de Penedo e cl:a Barra; o 
gnei&s., en'l toda a secção ·.desde Pt>ópriá :até Chique-·Chique ; o calcareo, na JanHada . Em 
BoJ!n ,J.aa'clim pre,ra1~am ~amirras de itacolomito para fornos de mandioca, e errrb>ar c un.:.n'as 
p.aa::a outr'os pont(i)s .. D'um calcare(i) preto, argillos0 e schistoso, fazem .errr Cari;nhaa:lila l (iHl-
sas,mesas,etc. · , ,c ... ! 

.. 
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· Outros mine1~aes .-Existem muitos outros minel'aes; porém, não pí·omettende elles· 
importancia economica, é désneces~ario espe..:ifica!l-os aqui. Em Manga do Amado r-, entre 
Carinhanl1a e Januaria, ha üm leito de nodulos phosphaticos, <'J.·Ue algum dia-podem ser de 
valor como materia ferti lisadora ; e na Ilha do Fogo, em Joaze;r o, ha um grande nume1~o 
de mineraes intei'essantes ao n1in'eralogista; entre os quaes existe o graphito impuro. 

Clima· 
. ' 

No seu relatorio o Sr . Roberts trata das feições · geraes do clima do valle, sendo ne-
cessario apenas que eu considere aqui o clima elas partes mais altas, não visitadas por elle e 
a influencia elas feições topographicas sobre a distribuição elas chuvas. 

Nas terras altas montanhosas que marginain o valle, o clima 'é temperado ou subtro--
pical, secco e quente no verão, humido e moderadamente frio no inverno, apparecendo 
accidentalmente geadas pouco considera v eis . Elle e apr opriado aos fructos e sementes 
das r egiões temperadas e tl'opicaes, podendo-se ver frequentemente uvas, pecegos, maçãs, 
peras, trigo , centeio e outras producções dos climas temperados, ao lado de laranjas, bananas, 
café e outeas producções dos climas tropicaes . As ultimas, com tudo, estão sujeitas aos 
maus effeitos da geadas accidentaes . Mesmo na Bahia, que fica muito mais perto do 
equador do que a parte de l\17nas que eu observei , foi pelo Dr. Sampaio observada essa as -
sociação de productos de climas temperados e teopicaes. 

Nas terras mais baixas da parte central do valle o clima é mais secco e quente, e só se 
cult ivam com successo os productos tropicaes. O café desenvolve-se bem em muitas partes 
desta região, mas em geral não' é cultivado . A região das vizinhanças de Curvello, perto 
do rio das Velhas, fornece grancle pae te elo café consumido no valle.superioe, e mais para 
baixo vem algum ela villa da Rainha e Jacobina . A canna desenvolve-se ·em toda a extensão 
das terr as mais baixas, onde ha bastante humidade; este facto é uma indicação suffi~ente 
da temperatura geral. 

Os conheCimentos r elativos a distribuição das chuvas na bacia são muito escassos, 
porém parecem éstar de accôrdo com o que se deve esperar das feições geraes topogra~ 
.phicas , consideradas theoricamente . Estas feições são r esumidamente as. seguintes (só con-
siderando agora a parte superior do valle acima de P aulo Affonso). O valle ,está cercado 
por uma alta cinta montanhosa em fórm11 ele - U-, cuja curva fica perto das cabeceiras, es-
tendendo-se os braços para baixo, de um e outro lado . Interiorm •nte existem terras mais 
baixas, que, todavia, elevam-se consideravelmente acima do nível ela corrente, sendo acci-
dentadas e irregulares na parte inferior do V(l lle, r egular es e quasi de nivel na superior. 
Q rio ê seus tributaria,· correm em largos e peofundos cór'tes cavados nesta região mais 
baixa . 
· Os ventos que sopeam d'o Atlantico para o valle devem ser interceptados pelas ca-
déas de montanh~s elo lado oriental, depositando ahi em copiosas chuvas a maior parte de 
sua humidarle. Nos lagares em que a cadeia divisoha é estreita e fendida, uma granqe 
parte ela · aguas · dessas chuvas deve descer par~t o lado da divisa em que está o S . Fran-
cisco e escoar até elle ; nos lagar es , porém, em que ella é larga e regular, eleve transpôl-a 
uma par te menor eles. as aguas, a maior parte retrocedendo directamente até o Atlantico . 
Os factos justificam esta hypothese . Ao longo ela base oriental da serra do Espinhaço ba 
uma faxa de tenas ferteis, arbo l'isadas e bem regadas, estenrlenclo- se desde Barbace.;a até 
Villa Noya da Rainha, senão mais para o norte . Ao longo ela base occidental ha uma faxa 
semelhante, porém menos extensa, foL'mando retalhos apparenten1P.nte desunidos, e, tanto 
quanto é possiveljulgar, menos bem r egada do que a ori ental. 

Os ventos; depois de roubada a maior parte ele sua humidade pela serra do Espi-
nhaço, devem atravessar a parte central E;) mais baixa do valle, depositando pouca humi:-
dade, não só por causa da pequena quant idade que t t!m em suspensão, como tambem 
pot~que .não ~a , excepto na parte superior extrema, accidentes da superficie bast á:nte altos 
para· produzir em uma copiosa precipitação. 

\ 
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. A -h1.1midade suhtrahida do. vallé por evaporaçãq, ·e que: sem duvida é enorme, deve 
naturalmente ser 'levada tambem s~m grande precipitação . até as terras altas situadas 
no extremo superior do valle ou até as que ficam dos-lados_. As terras a1trts do lado occjden-
tal tambem devem produ-zir copiosas· chuvas, como provam as numerosas correntes que 
d'ahi descem para oS. Francisco de um lado e para o Paran.á, Tocantins e P~rnahiba do 
outr~ e bem assim o facto de serem ao longo de suas bases consideradas boas para a agri-
cultura as mesmas teri'as ·, O alto Paracatu e o Rio Grande fornecem procluctos agrícolas 
a toda a parte inferior elo valle, e pode-se · geralmente notar que no S. Francisco o valor 
agrícola das terras.é mais uma questão ele chuvas do que da qualidade elo solo, Na parte 
inferior do ·valle, no interior ele Pernambuco, tambem existem teTras de planta, as quaes 
se pode dizet' serem terr<:~s bem regadas ao longo das encostas e bases das montanhas do 
lado occiclental. · 

Caracter do sólo e da .v·egetaçãô . 

' Q caracter do solo é principalmente dependente dCJ das l'ochas subjacentes, porque o 
solo na maior parte da .regiã0 deriva-se di ectamente dessas rochas, não havendo gt'aa-
des áre \s de solo transportado, excepto nas planicies ' àlluviaes~ · · · 

• Nas regiões em que existem morros arredondados, estés morro's estão frequentémente 
cobert~s coü1. um leito de solo mais ou menos espesso , separado das roéhas dec:omposta~ in-
feriores por CJutro leito formado de cascalhos. Entretanto, o· leito ele· ·solo, diversamel'l.te 
dos Slilbs glaciaes elas latitudes septentrionaes, não me parec·e ter sido trazido de muito 
longe, nem conter materiaes derivados cl'uma grande varied-ade clé rochas.- E in ·gel'al, ve:se 
que el-le é màis espesso .na base elos morros, indo-se adelgaç·ando gradualmente pãra cima 
nas encostas; e, pelo q'ue parece, é fot<mado de materiaes pJlas chuvas transportados das 
partes mais altas dos monos e montanhas, clifferindo unicamente 'dos solos não transpot' -
tados por ter os constituintes separados e arranjados em nova disposição por occasião 'do 
transporte . . . 

As terras alluviaes do fundo do valle forrriam, cotno já ficou: dito, lima faxa de uma a: 
cinoo .· legu.as de largura ao ,longo do rio e ele seus trib_utarios, e possuem como todas·· às 
terras semelhantesum excellente sólo, que em· con.:liçõ s climatericas apropriadas devem 
procltúír bem. São ·em g·eral revestidas de florestas, que· consta serem densas nos cursos 
superl.ot~.es de alguns tributarias, sendo porérh;geralmente baixas e escassás ao loligo do 
rio principal. São communs ireas baixas e . paludosas, algumâs formando lag·os perma-
nentes, outras ficando sêccas p'õr algum tempD no verão e assim constituindo prados natu-
raes que dão excellente pastagem durante. uma parte do anno. 
· A floresta das·teeras alháiaes varia em differentes partes do valle: Abaixo da Cidade 
da Jarmaria, a jurema, o an_gic) e outras leguminosas são as arvores baixas mais caracte-
rísticas. Acima elo mesmo ponto a vegetação é mais vigorosa, sendo a jurema, qüe desap-
parece; substituída pelo angico, sabonete , tingui, jato há e lnuitas outras plantas.- Abaixo 
de Uru-bú apparecem raras vezes grandes arvores, que ·se tornam progressivamelite niais 
abundantes daquella vilLt até Pirapora, formando em certos ·casos grandes faxas de ·flo-
resta. . . 

Na parte inferior elo valla as arvor s maiores apparecem isoladãmente ou em pequenos 
grupos ;g-erctlmente li mitados ás mal·gens do rio, e constam q\Ütsi exclusivamente de joa-
zeiros, quixabeiras, caraibeiras e jatobás, as ultimas apparecendo á principio · ráras vezes, 
porém tornando-se · mais. commUI\S e maio:::es acima de Boa Vista. Nas vizinhànças do 
mesmo ponto apparece o genipapo, que continua a ser visto em toda a parte superior 
do valle. · ·-

Entre Boa Vista e . Chique-Chique existem magníficas mattas de p~lmeiras car-
nauba, cuja cêra é pouco utilisada. Perto de Pirapora existem também grandes mattas 
de palmeiras, provavelmente pindobas, que dão em abundancia uma grande noz ·rica 
de oleo, cuja · extracção deve· ser proveitosa. Na mesma região tambem ap1~areeem ' bu- · 
ri tis, que são vistos igualmente a alguma distancia pelo varie abaixo, assihi' ·corho perto 
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das nascentes e nos 1ogares paludosos das terras mais altas. As florestas da p9-rte su.:. 
perior 4o rio têm nmitas e . grandes arvores, cuja madeira é utilisacla para fazer ca- . 
nôas e barcas e tambem mas qonstrucções. Comtudo, vêm dos tributarias as maiores 
e mais bonitas canôas, feitas de magniftcos troncos de tamboril,, jatobà, cedro e bal~ o 

samo . 
.As rochas metamorphicas, em geral, fornecem um bom sólo nos logares onde 

estão a descoberto ; as estações, porém, e'm muitas partes <lo valle, são demasiada~ 
mente sêccas para que o sólo patenteie as suàs quailiclacles. Na região gneissica, desde. 
Proprià até Joazeiro, os morros e as serras são geralmente de rochas descalvadas, 
apezar ele que, não raras vezes, têm nas encostas, especialmente a alguma clistanci'a elo 

·rio, faxas ele bom sólo frequentemente arborisaclas. A's partes ~nferi01;es e planas apre~ 
sentam muitas superficies ele rocha inteiramento· núas, porém, em geral, estão cobertas 
com um sólo mais ou menos espesso, o qual resultando ela ·decomposição ela rocha, é or-
dinariamente ele natureza grosseira e porosa. Por um motivo qualquer, provavelmente. 
a seccura elo clima, a rocha não se decompõe p.erfeitamente, fi0anclo o feldspatho sob a 
fórma de arêa grossa, em vez de sé converter em argilla ·e pôr em liberdade os elementos 

·alcalinos fertilisadores, c'Omo acontece com a mesma rocha em regiões mais humidas, ás 
quaes ella fornece um excellente sólo. Na região da. parte inferior elo rio, as áreas for-
J;lladas por esta rocha estão. cobertas com uma vegetação escassa chamada catinga. A 
6éste elas montanhas, na Bahia, ella, forma planícies estereis, sem arvores. Em Minas, 
entretanto, as terras gneissi'cas são geralmente boas. , 

A serie metamorphica ele schistos e quartzitos fornece um bom sólo, rico ele potassa, • 
e onde abundam as chuvas e predominam os sch,istos, como em certas partes da Bahia e' 
entre o Serro e Ouro Pteto, em Minas; as terrÇ~.s são de excellente qualidade e geralmente 
arborisaclas. As arêas em ·que predomina o quartzito são menos prod.uctivas, sendo o sólo 
inteiramente esteril onde apparecem camadas de ferro. A área: formada poP esta serie, 
que se' esténde de Joazeiro ou antes do Sobradinho até Urubú, é pouco arborisacla, porém 
tnostra sel-o muito melhor elo que a seéção gnessica. que a segue rio abaixo. Uma outra 
àrea fertil e extensamente cultivada existe no valle ele Curumatahy, na base ela serra elo 
Grão Mogol. · 
' O manto ele grés da serra elo Espinhaço fornece um sólo fraco, pobre e arenoso, e 
as áreas em que elle apparece ou são estereis, ou formam campos relvos0s, tendo poucas 
arvores dispe!:sas e baixas. As outras seriés ele grés·, a ela parte supe~ior elo ·valle, · pf rto 
de Pirapóra, e a da parte inferior, perto de Paulo Affonso, têm uma grande quamticlade 
de materia argillosa e fornecem um sólo soffrivel. São geralmente revestidas\ 1e catingas, 
sendo as da região de grés superior por muito ás mais luxuriantes . As encosta~,e os valles 
nesta região superioJ; são arborisadas e produzem excellentemente. O mesmo. se pócle dizer 
dos grés cretaceos e terciarios entre Propriá e o mar. . 

, Quanto ao sólo da região calcarea, pouco sei a seu respeito por observação pessoal. 
Nas vizinhanças da Januaria Sj.lbi um morro êalcareo, qu8' está coberto com uma 'floresta -
moderaclamente densa, . sendo excessivamente ricas .as terras baixas situadas na sua base .. 
Von Martins descreve as planicies calcareas das vizinhanças da Malhada como .cobertas de 
catingas contendo cactos, e o Dr. Sampaio diz que proxima á base da serra da Malh~da, a 
qual forma um lombo ele calcareo elevando-se acima do nivel geral da região, · ha uma 
grande faxa de floresta, prova da bondade do sólo. As plan~ci es calcareas ele Chique-Chique 
tambem estão cobertas ele cl:).tingas, abundando em cactos que dão .o nome á povoação. Deve~ 
se notar que estas plantas são muito abundantes e caracteristicas em tocla a parte .inferior 
do va'lle. Na minha viagem para Diamantina, poucas vi 'em regiões semelhaBtes'.às que 
mais rio apaixo estão inteiramente cobertas ele taes plantas. Uma especie baixa de· cacto 
chamado guipa, abunclantissima n'uma vasta região, é geralmente infestada pelo insecto 
cochonilha, não havendo ap,rarentemente moti:vo para não ser utilizado este precioso pro~ 
dueto. · 

.\' '-;. 
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Capacidades agricolas do valle 

l . 

A agricultüra a.ctual do valle limita-se a prover de mantimentos a população, excep-
tuando porém a secção abaixo · de Piranhas, à'onde se exporta algum assucar, aeroz e 
azeite de mamona . Alguns municípios da parte superior extrema do valle tambem podem 
exportar um pouco para ós municípios vizinhos, mas, si o fazem, a exportação é 
comparativamente insignificante. ·Cria-se e exporta-se gado em todo o valle, · e na sua 
extremidade superior os porcos s.ão o principal artigo de exportação. 

No armo fiscal de '1877 a 1878, a exportação de Penedo foi do valôr official de 
152:400$630, podendo ser este valôr tomado' para representar actualmente o excesso de 
producção do valle inferior. O assucar exportado de Penedo annualrnente, foi avaliado 
por u'm negociante bem informado em cêrca de '10.000 sa.ccas de 75 kilos cada uma. Ha 
,sete ou oito annos, foram exportados 55.000 fardos de algodão, pesando 75 kilos cada um; 
este genero de exportação, porém, já quasi não existe. A importação annual de Joazei.ro, 
principal porto commercial da parte superio.r do rio, é avaliada pelos negociantes em cêrca 
de I .000 contos. Ella consiste priqcipalrnente de sal e mercadorias de necessidade geral, o 
que, vendido rio acima, é pago com rapadura, couros e gado, sendo a rapadura consu-
mida no S. F-rancisto e os couros e o gado exportados para a Bahia. Avaliando 
largamente, é provavel que seja de igual valôr a importação do valle rrão participada por 
Joazeiro : Assim, com as.sohras dos productos ele que dispõem , os habitantes da par:te superior 
do valle podem obter mercadorias no valôr de 2:000$, proximamente . · 

Consideraremos agora os principaes productos do valle "e as suas capacidades para 
uma producção em maior escala. . ' . 

Ass~tcar.-A canna de assucar, como ,i á disse, cresce abundantemente nas terras bai-
xas da parte inferior do rio, na vizinhança de Penedo, havendo ahi para a sua cultura uma 
extensa e excellente área, incluindo as numerosas e grandes ilhas do rio e as terras de alluo 
vião lateraes. Um engenho central neste sitio daria um impulso consideravel á cultura ela 
canna, qu~ facilmente seria transportada ele grandes distancias por meio de barcas rebocadas 
por uma lancha a vapôr. Na parte supe,rior do valle, fabrica-se alguma rapadura no. rio 
Salitre, perto de Joazeiro, e a canna é cultivada em toda a região acima daquelle ponto, 
sendo Januaria o centro do principal districto productor da planta. , 

A secção do valle abaixo de Joazeiro é em parte provida com a canna de Oararis e outros 
pontos proximos dos Umites do Ceará. . · . 

. Acima elo Rio Grande, as terras baixas alluvil:tes· do rio e seus tributarias são na maior 
parte muito proprias para a: cultura da canna, ainda que, durante uma parte do anno, talvez. 
seja necessario empregar alguns meios de irrigação nos·logares em que o sólo é mais poroso 
e se desécca rapidamente, · Com irrigação, quasi todas as terras baixas do valle podem ser 
cultivadas , ' 

Nas terras mais altas ha tambem muitos brejos apropriados á cultura da canna, espe-
cialmente ao longo das bases das montanhas, onde a irrigação já é feita em certa escala. No 
pequeno povoado de Curumatahy, -y i um grande numero de requenos regos para esse fim. 

O importante assumpto da irrigação é cabalmente tratado pelo Sr. Roberts, por isso não 
me demorarei em considerações sobre elle. · · 

Ar?"oz. - O arroz é cultivado em grande escala nas , vizinhanças dos lagos da parte 
inferior do valle, especialmente no de Boassica. Na' parte superior, é tambem cultivado nas 
barrancas inclinadas que ficam a descoberto por occasião das sêccas, onde a irrigação pt'Je 
ser feita com agua levada do rio, e, em geral, nos log~res baix:os e paludosos. Em toda a 
extensão das terras baixas ha muitos pontos em que elle póde ser cultivado mesmo sem 
irrigação, podendo esta tornar proveitosa para a mesma cultura l1ma área enorme, como 
acontece em relação á canna de assucar. 

Algodão.- Este producto de primeira ordem foi qutr'ora cultivado extensamente na 
parte do valle entre a foz do ri-o e Oabrobó. Houve um tempo em q·ue Cabrobó possuiu um 
activo commercib de algodão, cuja proclucção, todavia, não era grande nas vizinhanças do 
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rio, vindo a maior parte da região montanhosa situada perto dos limites do · Oearà. Entre-
tanto, informaram-me que o ~lgodão foi cultivado com successo nas proximidades do rio 
em algumas terras que appal'enteniente nada -promettem, · taes . como, por exemplo, as que 
ficam perto de Piranhas. Quasi todas as terras mais altas parecem muito ap1'opriadas á 
cultura do algodão; na parte mais arida do valle, comtudo, as sêécas severas e frequente-
mente repetidas devem, naturalmente, occasionar muitas vezes uma falha mais ou menos 
completa na colheita e ser para a cultura do algodão um obstaculo gramle, senão mesmo . 

. invenéivel, quando feita em grand\l esc·a:la . . Na parte Sl!lperior elo valle, onde .a.s sêccas .sã:o 
menos frequentes e menos severas, a colheita .é mais ce'rta. O algodão é.hoje cultivado. em 
esca1a limitada paea ·o 'consumo local, e, 'manufacturado ·nas peq.uenas fabricas ele fiação ele 
Cíirvello e Diamantina , desvia elos mercados elo. sertão o producto estrangeiro. Outras 
fabricas de fi·ação estão para ser estabelAciclas em Montes Graros . e Sabará; promettenclo a 
cultura do algodão desenvolver-se rapidame:r;J.te na parte superior do valle. .. 

Café.--0 café consumido no valle (a não ser em épocas de extrema penuria, poucas 
famiUas ha que por sua pobreza não o tenham) vem principalmente ela extremidade superior 
e das margens, com especialidade elas vizinhanças de Cu.rvello, ele Jacobina e, si ri1e nã0 
engano, de Caeat'is. Cresce algum em s ,nito Ignacio, perto da serra de Assuruà, na comarca 
de .Cb:ique-Chique, provando que nas pat' tes central e inferior elo valle, ha clistrictos,em 
que elle póde see cultivado com successo · .. E' provavel que tambem possa ser cultivado nas 
encostas de q uasi toda a cinta montanhosa da bacia, bem como ·n'u ma grande extensã0 da 
parte central mais baixa do vaUe. Vi excellente café entre Diamantina e Barbacena., e 0 
Dr. Sampaio dà boas informações desta cultura perto de Caeteté e Santa Izabel, da Ba-hia. 
Estes logares estão na encosta oriental da divisa, porém é provavel que a paete correspon-
dente da encosta occidental e tambem as encostas da vertente occiclental sejam iguálmente 
apropriadas para a cultura do café. Em todas estas reglÕes elle .apresenta o inconveniente 
ele el-u em camaclas, porém isto não é um obstaculo serw para a sua cultura. 

Fumo.- O fumo cresce por todo o valle ém maior ou menor quantidade, con:itudo,, em 
rriuitos logares que dão ou podem dar este peoclucto, o povo . parece ignorar o methodo 
proprio de preparal-o, estando dependente principalmente do que é trazido da parte superior 
do rio, proxima á Januaria, o,u de Jacobina, Cararis e outeos logares situados de um e outr0 
lado do valle. O fumo da Januaria é consideeado corno o melhor, sendo o mais apreciado o 
da seera de S. Felippe, que é formada de calcareo e està situada em frente á cidade, do 
lado opposto. Toda a parte superior do valle é muito propria para a cultura deste 
producto. · · · \ 

J.l1 antimentos .-Não ha talvez pai' te alguma no valle que, nos annos normaes, não pro-
duza ba,tante mandioca, feijão, milho, batata doce, etc., para satisfazer às neêessidades da 
população. Entre Piranhas e Sobraclirho, nas terra~ mais baixas e ihais sêccas, ha o c.os-
tume de fazer roças nas catingas (terras mais altas) durante a estação chuvosa e nas ilhas 
e ba1~rancas inclinadas durante a sêcca. Nestes ultimos annos de sêcca, muitos habitantes 

· elas catingas foram obrigados a abandomar os seus domicílios, estabelecendo-se ao longo do 
rio. Mas para cima, a população elas catingas não teve ele lançar mão desse expediente. Tan-
to quanto me foi possível obs :0rvar, a cultura elas catingas é limitada 'aos breJOS e a uma ou 
outea encosta arborisada. Não tive occasião de julgar elas qualidades productivas das par-
tes mais altas e s9..:cas, as c1úaes são muito mais. extensas; é provavol que possam ser cul-
tivadas na estaçã-J clmvosa, sendo porém os resulhdos incertos, porque ellas elevem _se 
resentir dos effeitos ·elas sêccas. · 

C?"iação.- A maior industria no valle do S. Francisco, como em todas as parte.c:: do 
Brazil não revestidas de florestas, é a criação de gado, e nota-se alli, como em outros laga-
res do Irnperio, uma eó.orme despropor-ção entre a àrea destinada à inclustria e os resultados 
obtidos. Não obstante empregar na: criação de gado a maior parte do territorio occupado,; o 
Beazil ainda depende muito de seus_ vizinhos elo sul para se prover de caene. Ou rseja pela 
pobreza drrs pastos, ou pela fàlta de cuidado orsystema, é exigida uma área enorme ·p<J..ra 
cada animal, sendo o gado do valle pouco numeroso em comparação com a extensão do ter.,. 
ritorio. Este facto, sem duvida, e em parte devido aos verões excessivamente seccos, que em 
certos mezes toenam necessaria uma área muito rriaior elo que no inverno ;.PGr occasião 
das grandes s8ccas, morrem de fome e sêde milhares ele 'animaes. A carne e os couros são 
os ui:licos productos desta industria, sendo o fab:r'ico elo queijo muito limitado . 
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- Os, pastés. _ém ·gerã:l são ... tid0s.' en~ ·commum, ·e. ~rah:i' resulta · ll) S .ti t ul0s ele p:1sse um 
cai'acter· ~ago e. i~ícerto ; que i1ifficult,rrà n1uito o. desem;olv_irrteiito. d't'tm::i · agricultura re-
gulai· .. ~· este.um: assun.·pto. digno qe séria at~enção por parte. do governo. ·As primiti\'-as·e 
ma~ defi:çlidas. sesmarias,_ põr.occasião. de heranças.· e vendas, têm sido divididas e subdivi-
ç}l'tdas -da\i.m.~ ~m·odb. muito vago, .~ livr1e ; as heranças ou eompras são raras vezes demarcadas, 
sendo.eúl,. geral apenas. especificadas n6s. termos va-gos de,· tantas leguas de terras ou terras 
dQ 'Valo.t;' ·de ·tantps ·)Ilil • réis em tal parte, e. assim aCOntecendo que Ulll individuo-occupa OU 
to~a. ~onta de-todas as teri·as que; pertencendo-lhe de direito ou não, elle consegue dyfen-
der c0ntra, as · agg:ç{l~sõe;i ·de seus_ vizinhos: Erhquâ~lto as terras forem comparativamente 
·c;;ep.il va~0r, estesystema só apresenta o incon-y;eniente de originar entre as famílias numero-
l;laS cl'iscordias e. guerras; que desgraçam o sertão ; porém si ellas algum dia forem procu.,. 
rada~ . porcoionos p.aciflcos, I;tão habituados a: taes passatempos predilecto~ dos sertanejos, 
ell0s ver-se- hão sujeitos a coütrariedades e litígios sem fim por causa da confusão dos ti-
tul0s e ilinütes ; · . · _ , 

(Jq,ttros ,pro(J/uctos'. ---:-- ·As obsenrações procedentes, relativas aos principaes productos 
~1<gpicolas .do valle, serãq sufficientes, segundo penso; para dar uma idéa elo caracter geral 
das 'differentes. regiões e dõ suas .capacidades _agricola;s, sendo desoecessario mencionar ~m 
detallw os inriumeros out-ros productos . qlie podet'!l ser ou são cultivados em pequena e$-
tala, mas· qu~ pmy-aveli.nente não assumi:J;ão grande i(Uportancjq, ne~tes primeirO$ tenipos. 
Contam-se ge:çalmente entre :elles producções · tropicaes, havendo nas regiões montç1.11hosas 
ü1ais ártain:únais frias muitas outras p~oprias ela zona temperacl.q,. ·Entretanto,- m~nciona:
't"einos que ~ .a úva dà l'iém né~sasregiões !llais altas1, jà-se tendo feito con( succésso tentatiyas 
<pa1··a: fab1~icav vinho. na região sit:uad'a eilke Barbacen[). e Diam~ntina, e que tanto em Mi:oa.s 
~ômo rra Balüa'têm sido cultivado~ com yantagem o trigo, a cevada, e outms grãos da zona 
t emp'erarda. · , · · : · · . · · . · · . . . . 

_. Entre as producções naturaes ha muitas que merecem attenção. Já citei a cochonilh:\ , 
a palmeira "(!)léosa~ da regil'to situad~ p.erto de Pirapór.a e a p 1~meira cerifera ( carna{~ba) ela 
parte central do valle. I-Ia tambem numerosas plantas medicinaes; muitas das quaes pocle rr1 
·vir a -teF ccirrsiderav'el importanéia: COID:mercial. , · . , . . : : · · 

· A u'tilisaç[f.o . de divérsa11. fl.bra_s "\'egetaes me11ece séria attenç~q, pois h a motLvo par\). 
crer · que .de :algumas· deiXas se pód~ fazer importantes objectqs de exportação. pma especie 
cre .. hr0rl}elia:, 'chama:da boroà; .cresce ab:undántemente ) las regiões mai·s aridas, fornec~ndo 
·p·ara cor dás uma . ~xcellent~ fil5ra ,- q~w prepara:dà · _em quantidade e subiÍJettida aos manufa-
.cturei.ros, ·t.erê} pr.ovavelmente ~muita sabida .. A exhibiçâo das fibras em Philadelrlüa .attra:-
hia-)Yiu·ito' ri. attenção, · .e .s~ um esforço ser i o e bem dirigido ;.fôr feito par~ preparar ·.e levar 
ao ·mercard'e · •,algumas .das ·.q'ue são tiJ:o abundantes no Brazil, . o paiz enriquecer-se-113: com 
•iühâ rrov~ e importante industria,qu-e térà·a vantagem _especial de ser adaptada ás reg~ões 
;iüà~s aridlas·; ·onde.: O$; próductos agrícolas ordinarios ·são cultivados com menos successo : · 

. Ert:( g;eral; pôde-se dizer que· ha ·no · valle · enorme~ àrea,>s de terras podendo ser culti:-
vad~as; más; n'uma grande .extensão, · pavticularmente nà .parte .mais bai-xa, a agricultura 
terá de lutar COm imtnensas difficuldades por causa dos annos de poucas cllUV:l.S, mais OU 
menos frequentemente repetidos : São pro-vavelmente pequenas as áreas que não p0dem ser 
cultivadas nos annos de chuvas normaes ou grandes, porque com humidade bastante as 
terras mais estereis cobrem-se de vegetação e, excé'ptuandq as superfieies descalvaqas das 
rochas, toda a região se reveste de um rico manto de relvas e arbustos. A admieavel mu-
dança que se dá no aspecto do sertão com a volta das chuvas é bem 0onhecida; tendo sido 
notada com sorpreza por todos os escriptores. As regi'ões que nas estações das sêccas parecem 
. .absoluta,mentti\ · desertas · e es~ereis, florescem litteralmente, não havendo portanto parte 
·alguma ' que possa Ser ·eonsidéràda 'de todo impropria para a cultura. · 

Praticamente, ·comtudo, pouco melhores são que desertos as regiões em que os resul-
tados da agricultura são precarios e incertos. Que parte do v:;tlle do S. Francisco, si al-
guma ha, se acha nest~ condição, é uma questão que deve ser decidida pela experiencia, 
faltando-me inteiramente dados para estabelecer opinião positiva. A quantidade e a dis-
:tribuição das chuvas na maior parte do valle são desconhecidas, assim como as quantidades 
precisas para uma cultura vantajosa nas diversas regiões e especies de sólo. E' evidente quB 
:as terras mais · altas de sólo arenoso e poros0, predominantes no va1le, requerem chuvas 
maiores e regulares do que as terras mais baix_as e argillosas. Sendo estas ultimas as cmicas 
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até hoje cultivadas, nenhuina idéa se póde fazer das capacidades das mais altas. A minha 
impressão pessoal é que a maior parte do valle abaixo d'e Uru'bu e talvez algumas partes da:s 
chapadas acima daquelle ponto são proprias apenas pa:ra 'pastos, exceptuando porém as 
partes montanhosas melhor banhadas e as que podem ser irrigadas. Deve-se. notar que eu vi 
o paiz em circumstancias especialmente desfavoraveis (durante a grande sêcca de 1877 -79), 
podendo assim acontecer muito bem que a tivesse julgado aquerh de seu merecimento. 

Na parte mais baixa do valle, 'onde são poucas as· nascentes e as correntes seccam no 
verão, sente-se uma severa falta d'agua durante a estação ·das sêccas. Em t@das as estra·das 
que vão das povoações ribeirinhas ao litoral ou as. províncias mais centraes; ha ml'litas e 
extensas paragens absolutamente sem agua, sendo as tropas obrigadas a: levai-a em bolsas 
ou barris para beber em caminho. De Chique-Chique a ·Jacobinaha tres dessas paragens, 
tendo de lO a 15 leguas de comprimento. Nos lagares em que apparece, a agua é geral-
mente salôbra e desagradavel ao paladar e ao olfato. 

Em certos pontos em que o sólo tem uma espessura consideravel sobre a rocha1 como 
nas teHas alluviaes dos valles, ou onde a r0cha esta decomposta até grande .profundidade, 
a agua póde ser obtida por meio de poços. Nas regiões de grés a experiencia de cavar poços 
na recha póde ser feita com probabilidade de resultado favoravel, porém isto será. impra-
ticavel nas regiões metamorphicas, excepto onde a rocha esta ·profundamente decomposta.~ 

Em muitos lagares onde existem estabelecimentos, tem-se feito açudes para :reter as 
aguas nas estações chuvosas, sendo o systema susceptível de grande melhoramento e de 
mais extensa applicação. Por meio de poços ou açudes, muitos lagares agora inhabiiaveis 
podem vir a ser habitaveis. Esta questão requer um estudo mais cuidadoso do que tem sid<!> 
feito até hoje; porém, emquanto não fôr demonstrada a possibilidade de cultivar essas 
-regiões mais sêccas e a população do valle se torne mais numerosa e emprehendedora, não 
será prudente despender o dinheiro publico para isso, a não ser em certos pontos ao long0 
das estradas, afim de J'nelhorar e .facilitar as communicações. · 

, . Quando no sp.rtão forem feitas as estradas de que elle tanto carece, deve-se cuidar 
nos meios de ter agua a curtas distancias. 

As maior~s necessidades do valle elo S. Francisco consistem em meios aperfeiçoadQs .dEr 
communicação: Satisfeitas estas necessidades, seguir-se-hão naturalmente, ainda que de 
modo gradual, o augmento da população laboriosa, o desenvolvimento da industria e a in..: 
troducção na agricultura de methodos aperfeiçoados e mais sabias, para cuja applicação 
serão experimentadas as capacidades das diversas partes do valle, empregando a unica 
prova pratica-a experiencia actual. Tanto quanto se póde prognosticar presentemente, 
serão muito lentos o augmento da população e a mudança no caracter e nos habitas do povo, 
causas essenciaes ao desenvolvimento da região, devendo este facto--ser cuidadosamente con--
siderado em todos os projectos relativos ao valle. Os esforços tendentes ao aperfeiçoarnent0 
moral e intellectual do povo serão actualmente mais proveitosos do que as grandes·obras 
publicas, ainda que estas, si conveniente e sabiamente ·dirigidas, e limitadas a ullfu escala 
correspondente as necessidade.s do valle, devam contribuir muito para aquelle melho-
ramento. 

Rio de Janeiro, 1 de Junho de 1880. 
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Sendo de alta conveniencia polilica, administrativa e c.ommercia\~ a com-
munic'ação interna por ·esta provincia com a de Matto-Gro-sso, em ,No.v.embro 
do anno passado requisitei do antecessor de V. Ex. os engenheiros Jo~é ·e 
Francisco Keller, para explorarem o Ivahy, que, ,p.ela sua ,posição!ge.ogra-
phica nas cartas conhecidas, e segundo opinião de alguns de meus antecesso-

, res e notici"a-s· dadas por sertanejos, parecia o que ·Inenos,'dttfiailmente satis-
faria aquella ne·cessidade. 

Por essa·-o·c·casião recommendei que, se ne\le encontrassem grandes emba-
raços, subissem os exploradores o Paranapanema e Tibagy, continuando os 
e!lturlos hydrotechnicos determi.nados para o primeiro, <e •confeccionando o 
respectivo orçamento. 

Já foi remeltido á V. Ex. o da canalisação do I v,ahy, .na importancia de 
2, 722:08~$000, para vapôres de sirga ou de conente, desde a.colonia The-
reza até o Paraná. 

Ainda que. tão avultada despeza seria indemnísada largamente pelas vanta-
gens resultantes de transportes rapidos, seguros e baratos, preferem aquel-
les engei1heit~os o Tibagy e o Paranapanema por v.ia. mais directa .e .. de muiLo 
1nenor dispendio. 

Ae~ualmente occupam-se no rela.torio, or-çamento e d.esenho· das .plantas ; 
entretanto, convtnha fazer desde já um ensaio desta via.de communicação, 
cuja fa·lta tornaram mais sensível e deploravel. os ultimos .acontecime,ntos , 
-porque está passa.ndo o paiz. 

Sobre tal assumpto já representei ao Sr. ministJ·o da marinha, em affic.ios de 
13 de Janeiro de 1., .de Setembro ; e agora tenho a- honra de o fazer á.V. ·Ex., 
solic'itari~o autorisação de despender' áté . a quantia de '3.0·:·0.00·$0(}Q' ~ com a 
ac,quisição· ;cle ~um v a pôr, ·que .possa pereoner toda a, Hnha- 1luviat .fnanca r.de 
natureza no baixo lvahy, no Pat·aná, no Pa.Fana~paÍl.ema::e tílO: binheima . até 

. onde c-hegou>o· vapôr :de .guerra « Tama·ndatahy. » ~ , 
Como ·V. Ex: verá da ia formação, junta por copia; estas ~ditrerentes secções 

fotftnam um curso de 136 leguas no centro ·de cinco pr0v.incias do· imperio. 
· Sobre'Outi:as-vantagens, que se oiferecem ao considerar o melhoramento 

proposto, tenho por muito attendivel o estabelecimento de uma-·nová linha de 
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4. 
correio cem agencias no Ja:tahy, na Serra do Diabo, em Santa Uosalinda 7 

Nioac e Mii·anda. 
Sabe V. Ex. que em 18.61 o coronel Antotlio Pedro de Alencasfro, ent'âo 

presidente da província de Matto .. Grosso, subiu até aquella vi:lla, ne vapôr 
« Jaurú .. ~>, que tem a força de 12 cavallos e o calado-de 1,m·1 ~o pa:lmGs) . 

Em sua opiniào o rio Miranda é navegavel, em todo o anno, por e·Inba:rca-
ções ·das dimensõ~s do« Alpha )>•, vapór de rod~ de o,m57 à o,m6Q de cala-
do (2 112 á 3 palmos). · 

Da fóz do Miranda pelo Paraguay, S. Lourenço e Cuyabá estende-se a se-
, g'unda linha, de que se incumbira a comp_anhia elo Alto Pa.rag11a;y, qne fóra 
melhor aproveitada, se os bãrcos empregados tivessem sido coNstruidos, de 
conformid'ade com as exigencias -ela navegaÇão fluvial. .. · 

Assim com dous pequenos vap.ôres, um dos quàes -pôde ser o proprio « Al-
pha >> ou outro d.a floti·lha de. :tv,latto-Grosso, que receba as malas em Miranda 
e as cü'nduza á capital daquella proyincia, e o' segundo, o que agora requisi-
to, panr o transporte da Serra do Diabo no Parana~panema á Santa Rosalinda 
no Baixo-Paraguay, se vencerá com tão poderoso impulsor uma extensão de 
·mais de 200 leguas. · 

, · As de mar, ent.re essa córte e Anton1ina, são s~rvidas pela companhia d_a 
linha intermediaria. · · · · . - · · ' · 

A cotilmunicação por canóas desde 
. J atahy até a Serrado Diabo 

e desde-Nioac até Miranda .. 
•,_ Sõ, 1.6 

30 ' 

Gõ ;16 
,pôde ser feita em 8 dias. 

Hestam as de terra entre 'i· 

Antonina e Jatahy. ., .\ ·, 77 
21 6 ' '· Santa Rosalinda e Miranda 

' ' 98,6 \ 

A·actuallinha de. corre-io, alem da secção tna'ritima dessa côrf.e á Santos, 
tem a extensão de 296 leguas, passando por' Sant' Anna do Paranahyba e Pi-
quiry, com mais de 8 ageBGias intermediarias, onde a necessária demóra e 
mudanca de estafetas diJiicultam e retardam a comluccão das mal'as . 

. É, pois; obvia a superior~dade · dra primeira direcçãÔ, que dará uina diiie-
rença pelo menos de 1B dias, ou dê 30 em viagem·redonda, e ,muito maior, se 
se estabelecerem es.tafetas á cavallo nos campos geràes de Curityba , on:de se 
toma facil esse meio ,de transporte. . , 

O pequeno vapór serviria, lambem, para communic~r o Hapura, em S. 
Paulo , com o p<Hto de Santa Rosalinda; vis~o ' não · ser o « Tamandatahy >> 

apropr_iado á navegação fluvial. · , · · · 
Sei'Víria, ainda, á explo.ração dos principaes tributados do Paraná, o rio 

Pardo, rio Grande, Mogi-Guaçú, Paranahyba e Corumbá ; sepdo convenienh1· 
es.tudar os meios de remover a cachoeira do Jupiá ·e o grande salto do Uru-
bú-punga, que fecha ac,tualmente ó Alto Paraná ás povoações de Minas Ge., 
i'aes e Goyaz. · 

" 
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Serviria, finalmente, á catechese de numerosas hordas de isdigenas, que 

:povoam os sertões do interior; empregando-os, para o futuro, no 8erviço de 
Na~egação, ao ·qual facHme~a~e se habituam. 

O sacl'ificio com a acq.uisição e costeio deste transporte fôra insignificante , 
em relação ás de·spe·zas enormes feitas com o estabelecimento do Ita~ura, . 

. cuja c reação, a.Uás, foi determinada pela mesma iqéa de communicação inter~ 
na com a província de Matto-GJosso e defeza da fronteira. Ha-qHem suppo-
nha que eHas se elevam á mil contos 'de réis, mas até 1864, asseverava ao 
senado o Sr. ministro da marinha, chegavam já á 612:941$101 ~éis as que 
co.rrer~.m por sua repartição. _ 
~ Q~te mais é a diminuta qua-ntia com a construcção e collocação de um bar-
co, cujas dimensões previamente se calcularam pela corrente-za·, e mais con-
dições conhecidas do Paraná e de seus principaes a.ffiuentes? 

Assim, poi:S, á serem pl'Ocedentes as razões expendida_s, espero que V. E~. 
_·fará a requ.isição de um credito de 30:000$000 para este mélhora.mento;·que, 
á.meu yer, é de incontestavei necessidade. 

Deus guarde a V. Ex. 
' ' 

Palacio do governo do Paraná, 22 de lle.zembrode 1865. 

lllm. e ,Exm. Sr. Conselheiro Antonio Francisco de Paula ·e Sousa, Minis-
'tl'.o e Sect·etario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 'Obras 
Puhl·ica~ .. · 

ANDRÉ AUGUSTO DE PADUA FtEURt. 

' ' 
Tenho a hon ~a de prestar á. V. Ex . as iHformaçóes exigidas em pnl'taria 

de 4 do corrente sobre as dimensões, força e mais condições de um pequeno 
barco á va.pôr, para ensaio da navegação dos rios des.ta provinda exploradós 
por nós, e dos da de Matto-Grosso pelo 1. o tenente da armada José Antonio 
da Silva ~laia, commandante do v a pôr de guena << Tamandatahy », cujo re"-
latorio, publicado no Jornal do Commercio de 1~ de Setembro, foi"-qos tambem 
remettido por V. Ex. · . · 

Para se poder fazer idéa dàs exigencias, qúe deve satisfaz~r 'um barco des-
tinado á. navegar com vantagem os refeTidos r·ios , cumpre-me expô r succin'" 
lamente á V. Ex. o estado actual delles . 
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' IVAllY . 

É navegave·l pClr barcos de, maiorr calado d'agua, a.t\3 a caeh.oei'fla , do :Penro~, 
na ·exte:nsão de 22, õ leg.uas. · · '" , ·· , , . 

As. trint:.~ corredeiras, mais ou menos fortes:, que· se ·enoGn.tram entre· e.stü 
Gachoeira e o salbo das Ban'aneiras;. nãCl. pó.dem ~e r .V(HlC'ida.s ·n.a e:stação das 
aguas baixãs, por cal!isa não. só: da forte 'o@rren:te.za, como. t.ambem d.o p(i)uGe. 
fm1d€1 cle canal1, que se reduz á uin palmo e á-pàlmo. e meio ..... ·Como o se a ile-
ol,iv·e d,esa~parece, mais ·ou ·m~nos, no témpo, dasàrguas. aUas',. e ·então s.~ o;.(Ie-· 
rece profu,ndidade sufficiente, não· fôra impossível chegar-em vapôres.d,e. mar- , 
eba. d,e oito milhas por· hora até o gfa.nrle. salto·,. dit@ das Bananei:ras.,. á 3.9 le-
g_uas.d:a fóz do lvab.y, l'lãt:> send.o,. porêin, ise~ltad.e ' pecig.o. tal. navegação. 

. ~ . ., ,'\ 

1' A R:A•N.APA N.E·M.A • ' 

E·m qual:qukr estação. (lo.'anno, é fivue a d'este· ri e,, d:esd'e a .su~. bª~Fa até-a , 
Serra dJo Diabo, por não l.he oppo.rem embaraços a's q;uatro corredeiras da 
pequena conenteza de :fi:6.0.0,. que se,encontram nesta extensão,. de 13,14 le-
guas; ·mas, na ternpG. das aguas. aHas,. pó.de . estender-se á colonia de Santo~ 
fgnacio·á 2.0,.90 da, Pararlá.. · . . . . 

As do rio Tifuagy,, · desd,e a sua fói no Pa.rana,panema· até: a colonia militai· 
do Jabahy , .apresentam, um. declive tna.iQ.r q:ue· o, de 1: ãO,O. , ~ 

O unicn mei·o de transworte.,: tan~o. ~es.te .ccnno Ra par~e sup~Itior dtO lvahy,,. 
é o de barcos 011 vapô.res de r~boque a sirga,. dLO mo.d.o poJrque e:xpüzemos no 
relatorio.d,a exploFação do mesmo lvahy,. · · · · 

'>'•'' ,, 11-'\,RANA. 

Desd'e a fóz dG I:vahy até a d'o p·a ranapanem-a,
1 
é· este ri'o perfeitamBnte_ na--. 

v.egav.el por barco>; de grande calado: são quinze leguas. · 
M·as do relatoriG do illustr.adG com mandante do <<:- Tamandata.hy >>·'depre-. 

hende-se,. que,. entre o Paranapanema e o 'fielé'·, n'uma extensão de '40', exis-
tem 12 á 13 baixios e coueuei.ras formadas de restinga.s ·de pedra ;. as quaes 
@pp.ozeram-lhe· obs,tac·ulo, eni-. se•w regres·so, no tell)po das aguas baixas .. . · · 

Aqúelhe vapÔ'r com o. calado. de 4_,, õ pal.ll?os, .. e machi;úa de força de 1:6 c a-. 
,·aUos,. não pôde_ fazer mais. de 6 milhas pot hora, e t.eve 'de lutar, não só. 
contra. a con:ent.eza:.,_ como com a. falta de. pro.fundid:ade do l.e·\lo. do rio:: 

I:V. INH'EIMA E BtNLIIAN'fE. •.. 

Por·sÊn··de·grand;e catado, tev,e o. <<·Tamanda,tahy: >>~e a·pnoveit'ar a.eieva--
~ão·.das agmas, . para ,naveg;rr e.st.e.S.Ilios até Santa Rosali.nda, .. á:·45 leguas .do. 
Paraná, e át 8 clo po.r to q.e Santa R.o.sa, que'· lhe f'rca aci:ma. . · · 

Não posso f<Jrmar juizo. seguro .. sobre .o ·seu: decLive e pro~u.ndi'dáde,. ne t:em~ 
po das. aguas. baixas; . po.rque, .. -infel.i~rne·nte, . nã@ .p.oss.uo o respectivo. :perfib 
l.ongitttdinal. · ' , . · · ·. . · . 

Alem disto, fôra. co~1~:v.enient.e conhe.cer:· os raios de suas curvas: mais .agu-. 
lias;. para:. determinar o . compi'imeht~ · de· em:·v.apôr a.propriado 'á. navegação. 
d:elles... · · 
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Sem em.tJargo, vê-se das sondagens e mais observações feüas cem toda a 

min:úciosidade, á marcha do xapôr, que, naquella exbelílsào de 4~ leg.u.as, en-
contram-s~ a haixi.os Jil;·corredeiras, as quaes, em vista da formação geo'lo-
gic,a da .região, não .embataçaráe tante a navegaçáo, como os dos affiuerites 
d~ margem .esquerda 61.0 Paraná. . . · . . . . 

·, Calcúlo que,. na éstaçãG d.asr aguas baiX-as, a força da correnteza d.as maio~ 
F-es ce'rre!J,eira:s. do hinheima, se:ia .ele 2, m5 por segundo, ou de õ milhas pot; 
hora;. o qHie .dá um declhr,e de 1:500 SI.Jperior oH, .. quando muito·, igual ao$ dos 
rio's e"N:plo.r.ado.s p.or nós, o qual por esta~razão é o maior que tem .de -yencer 
um barco á valil@r, .. na communicaçãd fluvial dasta provínc-ia com a <Je Matto-
Gwss>o. · .. : . · · . · 

Co~~ko. decl:lve dej1:300 .é igu.al, segundo fica dit(l), á marcha de 5· mi.lhas 
por hora,. a força da machina deve s.er de 7· á 8, p.arà. o vapôr .avan~a.r 2 á 3 

· nas: mai'@res corredeiras. · 
Destas. C'Onsid:eraçõ.es. resul:ta que a 'éoastrum;ão. de um barco .á, vap&'r, 

apropriado á navegação dos ri'Os por V .. Ex.)n.diqados na purtaria de 4:do 
coiTente, terr.úle consultar as s~guintes. cGndiç@es :. . ' 

·t_• 1.\làclüna q;u.e p.roduza, pelo. menos,~ ã marcha de s·ete á oi.to milhas por. 
lor~. , 

2." Ca-ládo de O,mao á ·o.,m35, ist0·é-, .. de·palmQ.e·mero ma1s 6ti 'menos . . 
3'." Casco de folha·dc ·ferto, pol' tei'.em··os-bareos d.e ferro um:t:etço · doca-

l:adó. dos-construidos. por eutro system-a. 
- 4~ ~ ·earga uLil de duas tone'l.~d:as., o.ü. dê 2·0, p.essoas com sua bagagem. 

Não.posso deixar de couform·ar-me· i.nleiramente com. a.epinião do digno 
eom~~Vndailte do « Tamandatahy >>, qtllal a de faciüta.r. a. navegação claqu.eHes. 
rios com o emprego de barcos á vapô:r de fun:do chat·o ou de· prato, Cl:l.ja ma-
china prodl!za ·1 o rni:lhas po.r hora;. e cujo, cala.clo nã:o des.J0qu.e 111ai:s de dous 
palmos d:.ag-ua ;,inas, cum,pn~-me não: occuHar·Q r.eceio :d.e tl.eixa_rem as dimen-
sões die tal bar.ce de corres;pónd'er ás exigmicias dé uma navegação fr~ncâ nas 
eurvas·agudas do rio Brilhante,. menci-onada.s no retato:rio.á. que· alludo: ac--
cre.sce·ndo q\ue· a sua construcção. não satisfaria ~s vista.s eoonomicasge V.. Ex .. 

Para expôr commais:clareza f!:uaes as proporções dos.vapôres de roda ,.em 
J; e~.ação ao .a.ugmentó de su,a' velocidade, . o.ffere~JO á. COllpideração· de v._ Ex. 
uma tabeUa. das dimensões· dos. ~ifferêntes. barcos,. GJtle pó:dem.ser emp_1:egados: 
n.e-sté,l na.vegação ;.assim, disti:nguindo~os . ~ela. numera.q,ão :. 

N..oo 1. S1:1amarcha é regularmente de 10 milhas: por h())ra,.mas,só póde re-
lJOC!JT O peso, de fO tQBe.Yadas.,. com:tanto. tLUe a.machina. tenha. a. foi'ça die 58 
cavallos, · -

N.os 2 e·3 .. São. tamhem vapêl:es· de-reboqne, e·exigem.for.qa de·n · e 20 
qava!los, .. pú.a· conduzirem uma Garga de duas toneladas. Q casco destes va-

. pôr.es deve ter u:m comp.nimento.de 50,:" 'p,el.o menos'.' · · · 
1 

N~ o~ 4' e 5. Com a mesn~a. construcçã:O.clos vap.@te~ 'cle ·~eboqu_e,, machina de 
1.6. e 22 cavallos, e compnmen.to de 30m sobre~ 3 e 4 de lar.gura .: · ' 

N. ~s 6, .. 1' e. 8. Apresentam dimensões N1ais accGmmofladas á, navegação,. -
que se tem em vista; e entre eHBs· pôd~-se escolher o va.pôt desejado .. 
_ N..~ 9 .. Não. convem sej~ arl'optado, .. por falta· de força necessaria .. . · 

·· .Eilíl:,tpdo o caso uin barco, .. na.s condiçõ.es ·do de 11. 6.,.fô'ra:'9 que me'lhor sa--
tisfaria.as.exigencias, da. navegaçao pretendida,, náo só, pela sua. rbarcha. de 8: 

. I . 
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milhas por hora, como tambem pelas dimensões, adequadas ao estado actual 
dos rios, de um ealado de o, ma o, comprimento de ao,m e lat·gura de 2, m!) ,; ou 
proporção de 1:12, que é a melhor emtaes construcções. · · O seu peso total, 
incluindo mach.ina, combustível, tripolação e duas toneladas de carga utíl, é 
de 18 toneladas. -Sem contestar a grande vantagem da roda motriz na pôpa, 
parece-me mais conveniente, por falta de espaço, collocar a machina no cen-
tro do barco, conforme o systema ordinario; sendo, porêm, a pôpa de cons-
trucção iguál á prôa. As disposições, sobre a forma do casco, modo de go-
vernar, e compartimentos internos, é melhor que sejam tratadas verbalmente 
com o constructor. 

O custo de um barco, com as dimensões do de n. 6 da tabella, munido de 
machina de baixa pressão do systema Watt da força de 10 cavallos, importa-
rá aproximadamente em 21:038$000~ á saber: · , 
Machina comapparelho motriz e peso de 10X370 kilog.=3,7 

toneladas á 1:500$. . . . . . . . . . . 
Caldeira e chaminé: 10x 360 kilog.=3,6 toneladas á õOO$ '. 
Ca.sc_o cúm a equipação: 10x8i0 kilog.=8,5 toneladas á 500$ 
Coi:nparth:nentos internos. . . . . . . . . . · . 
Transporte de 16 toneladas, na distancia de 78 leguas, á 6$ 

por legua ; e armação do .vapor 

Total 

5:550'$000 
1:800$000 
4:200$000 
2:000$000 

7:488$000 

21:038$000 

Para o transporte das diversas partes dO' barc<>, com a sua machina, des-
armadas e convenientemente encaixotadas, cumpre-me descrever em poucas 
palavras as duas vias de communicação, qúe se offerecem. ' 

Por terra, de Antonina ao Jatahy, onde depois de armado pôde, sem ()) me-
nor perigo,1 de'Scer.o Tibagy e o Paranapanema até o Paraná, aproveitando-
se a estação das aguas altas. . · , . 

Por mar, pelos rios da Prata, Paraguay e Mondego até Nioac acima de 
Mi randa; e por terra d'ahi em diante, na extensão de 21,6 leguas até Rosa-
linda, onde neste caso será armado. O trajecto, entre Nioac e Miranda, póde 
se r feito em carros por vastos campos, como se collige do relatorio do 1. 0 te-' 
nente da armada José Antonio da Silva Maia. Sobre a impossibilidade deste 
ultimo modo de transporte, no estado actual da guerra com a republica do_ 
Paraguay, faltam-me dados para poder determinar com acerto as despezas 
precisas. · 

A adoptar-se o outro por terra nesta província, fôra necessario fazer uma 
picada para carros desde a freguezia do Tibagy, á pequena distancia (}o rio 
do mesmo nome, até a colonia do Jatahy, acompanhando-se provavelmente a 
sua margem esquerda. 

A estrada actual, de Castro á S. Jeronymo, não se presta ao transito de 
peças de grande volume. 

Tal picada deve ser traçada de maneira, que .vetiha a servir de base, para 
a construcção indispensavei de uma via de rodagem, entre os ,dous pontos 
referidos. 

É este, sem du vida alguma, o weio mais efficaz de abrir, com brevidade e 
sem grandes despezas, uma communicação segura e facil, não só entre oPa~ · 

• \ 
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raná e l.Vlatto Gr0~slil o.omo entr·e as províncias de S. Paulo , Goya~ e Minas 
Geraes, visto ser o Par.anapa.nema .o .affiuente do l)araná ,-que com rpais vau-
tagem pgderá prestar-se A na v.egaçào .desejada. '-

Deus guarde á V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Dr. A_ndré Augusto de Padua 
Fleury, Pres.iden.te da _província do .Paraná. 

José J(eller. 

Confere_:_ Bruno Henriques.de Almeida Seabm, Secretario do governo. 

DA FORÇA E lDII\IENSÕES 'DE VAPORES DE ROD.\, QUE INDIC,Ai\f AS PROPORÇÕES DE U~I 
BARCO PARA. ENSAIO DA NAVEGAÇÃO DOS RIOS DAS PIWVINC!AS DO PARAN . .\. 1-~ MAT'l'O-
GltOSSO. 
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Q)be Q) 2 c,) ... "' ~"' ... ;o . 

::l "' "' o o "' 

S. 

_I z > > u . .... u ;::.. [;:;, ,:::.. u [;:;, 
' 

' - ·- -- --- - - ---- -- -- -- -- ---
1 5 10 0,5 5,0 53 I 1:10 
2' 5 10 0,3 ' 3,0 49 1:13 
3 5 10' 0,3 2,5 50 1:20 
-4 4 8 0,4· !~ 32 1:8 
5 4 8 0,4 3 30 1:10 
6 4 8 0,3 2,5 30 1:12 
7 .3,5 7 0,35 3,5 28,5 1:8 
-8 .3,5 7 0,3 2,5 26,5 1:10 
9 3 6 o,3 3 20 1:7 

52 95,6 10 
19 34 2 
16 29,5 2 
17 31,2 10 
14 25,7 5 
8,6 15,8 2' 
9 16,5 5 

,8 14,7 2 
4 7,3 3 

J 
~ . 

58 
20 
17 
22 
16,7 
10 
12 
10 
9 

Todas as d imensõ es são 
m roe-

m to-
Jogr. 
1800 

deterroÍB<\das e 
tros ; e os pesos e 
neladas de mil ki 

As mi lhas são de 
metros. 

A carga util é c 
zida á reboque n 
pôresns. 1, 4 e 

ondu-
os va-
5; e 
os os no porão em tod 

ou.tros. 

José K eller. 
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Tendo .. sid:o .. dispens.ado ·_â_ meJl ,ped,'idp ~!l cornmissão ~n-~a~regatl_~ de yrp~e
âer"aos estuâos, . e ditigir .o.s Jra:'ba;l'hos d!l abertur_a da estrada entre ~()s capl-

.,p_o.s de P~l~as nestaJ.IÚ.:ovin.ci.a. e ~s d~~s '.Mis~6.es eyp ·<;ot:rientes, comJIIJ~~ão 
!para que for.a nomeauo 1p(i)J' avi:so do numste,no da agncul~u.ra,, co.mm~rcro ,e 
o.'bms rpJ:íblicas, .&e ·ta·d.e 'Ma.rço d.o.anrio .findo, e.onjp.nctamente ,cpm ,o ',Sr. '2.:"' 
tenerite de engen:b.eiros Xl varo J oaquiín _de Oliv~ira, venho apresentar á 'V. 
,Ex. uma breve .ex,p.osição üos traba-lhos • . executados pela·.mesma ,commj.s_são 
durante ·O Jempo cle ,sua.,gerem:ia, ,d;mdo a:ssim _c;umprirpen~o ás 'instrtrc,c;·ões.; 
.que .·me foram ~comm.unicad.as,po r''V .'Ex. em officio ,de 1 :• de ~tU do . d·i~o 
.anno. · · : · · . 

Partindo desta capital á i de Abr'il, e seg,uindo pela éstrada. da'União.; c'be-
_gámo.s .. á.- Palm.as do Sul.no .. pooto de origem da estrada, a ' 72"leguaspr;Q_x~ma ... 
ment.e ·d.es,t,a c.ida:tle, .a~2'8 d0 mesmo,mez. ".No co·(re-r da viage·m oqi;anisámos 
.um :roteim,. aconw.anhatl.o de_ algumas il'ltormações, sobr·e 'o 'êst_ado da ,est·raqa 
·ae ;'Palme'iras -~ ~.Palrnas, e· melhora.ment.o.s de q_·ue carece_, · t·~·abàlho que nos 
·tôra recommendado por V, 'Ex., e que em·t de Maio tivemos a ho-nrá ·~.e re-
inett.er . 

. No clia .L" :de Maio r.emiiu~s~ a qós ,o' Sr. major 'Man.oel ·Marcondes de ~~á, 
nomeacl.o para Iazei": 'P,arte da commissão, na qualidade de.pagaqor e ·encarr,e-

.gad.ó .d.o. material e, ,pe.ssoa.l'do: trabalho. · . . 
Completada a .. ct>mnüssãq., élla tr.atolil logo de dar começo ·á .seus trabalho.s, 

enc.etal'l.cl,o ~a ex,plor.ação tl.a e.strada entre Palmas e.,o Campo-Erê, em.quanto 
es,perav.a ,p.êla ferr.ament.a.e. pelos tr;Ibalhadores ,engajatlos na côtte, que oe-
;viam ser empregadôs· no se·r:v:iço desta ·secção, o.rrde já exi·stia um tort·uoso e 
mau c.aminhó. 

· .{ 2·0 che.ga-r.am esses trabalhadores, e foram no dia ir.nmediato empregadas 
no serviçQ, abrindo uma. nova ;picada, na extensão de 2 leguas, qué' se 'tjuha . 
. Feconhecido necessariª', ,pat:a ,cortar inute:is curvas d6 a,ntigo ca:luhiho. 

Urganisaüo o serviçt> desta secção, 'd.e cuja direcção ficou .,tmcarrega:do o 
Sr .. engenheiro A()liyejt·.a,_ parti no dia 2B com outro membro da commfss'ã,o; -o 
Sr. major :Mar.condes."pam,·raz.er conHnuar a picad~, q·u.e por este"fôra ·aber-
ta em annes .. a.nteriores, .. alén' do.Campo.!.:'Erê. · · · 

"JáJióhalfe:H.o .s.egúi~, ,no tlia >t.Q, parte da _gente _que ·devia: se,I\ elll:pregada 
.:n.e.ss.e 1se~viço, .. con:st;mdo .de · 3'7 · indios ôitígjdos. pelo seu. ·cacique 'Tiettrrina 
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Condá, e d·e mais alguns tra'balhadores contractados·em Palmàs e Guarapuá-
va ; para que désse logo começo á abertura da picada até a campina, á que 
tinham· chegado o. anno pa~sado o mesmo Victorino e ou.tras pessoas 'que o 
acompanharam, e que se presumia ser a campo de Cavarú-eoyá. Desse ser~ 
viç(.) encarreguei a José Francisco das Chagas, que tambem fez parte daquel-
la ~xpedição. 

A 29 chegá:mos ao Campo-Erê, para onde se havia pt·ovidenciado sobre a 
çompra do gado e mantimento que de·viamos levar para adiante, e qne. infe-
lizmente não achámos prompto. Entretanto não· convinha perder ma.is tem-
po, e qualquet· demóra pMeria trazer graves embaraços á marcha da,explo- , 
racão. 

Provendo-nos, pois, cem . o que se pôde olilter. de mantimentQ, no dia 31 
continuámos a viagem, dand'o ahi principio a0 levantamento da planta do· ca-
minho, trabalho este que tornava a nossa marcha mtüto morosa ;.' 
. A IJ de Junho ainda Rão•haviarnos. chegado á entrada do sertã,CJ, a rnenas' 
de i leguas •. d.o pont(.) em que tinha C(i)meçado o levantamento, qlle M forçado 
á interromper, para seguir a alcançar os ind1i(i)s enviados adiante. 

Por um expl·esso commui:licara-nos o encarregado dos mesmos índios ter 
,encontrado vestígios de repe tidas 'emboscadas feitas pelos selvagens, e que 
tinha difficuldade em centerosindios da expedição, €JUe'-recusa,vam continuar 
a l'iagem, Nra seguirem após os selvagens, com o. fim de batel~os. . 
. Ghegande, porém, a 1 sem n·Gvidade á campina do Americo, sitaada a 1:1 
leguas preximamente de Campo-Erê; e não tendo encontrad~ até ahi a gente 
da expediÇão, ind·icando isso que os índios haviam de·sistido do seu intento em 
segu,ir em perseguição dos stllvagens, resolvi ·· coBtinHar o levantam~nto; o: 
,que· fiz no dia immediato. · 1 

A 10 encontrámos a gente 'já occupada na abertura da p·icaàa, -á que ha-
viam dado começo, ~pouco mais de uma legua da campina do Ame rico, abàn-
donando nesse pQnto a antiga picada, afim de segl'lir em rümo mais Q:ireito a 
campina descoberta o anno ,passado, ·conforme as i·nstrucções, que haviam 
recebido. ' , . . · 

A picada, que já tinham aberto ein uma extensão de m·a,is de duas leguàs , 
atravessa terreno fortemente accidentado; todavia reselvi cgntirmal-a, re-
servaHrlo para depois modificar o traço, onde iss@ foss.e necessario : 

Reconhecendo a impossibilidade de obter imrnediatamente um: traço de.tlni-
tivo para a estrada, não S'ó porqqe a explora.ç.ãn era feita em um terreno, de 
que não se tinha a mais lig~ira n0ção topggraphiéa, com0 por'não ser deter-
minado o ponto á que se tinha de chegar, para evitar despezas inuteis resol-
'vi e determinei a diminuição da largura da picada, reduzinelo-a ao essenc·iai, 
á passagenrde cargueir0s. t!::om essa medida consegui accelerar considera-· 
vélmente a' marcha da exploraçãQ, que sem isso talvez tivesse sido abando-
nada muito áq.!lem do ponto· á que a levamos, po.r falta cle recursos. · 

Os trabalhos contim1ara.tn sem novidade' até. o s.uppos~~:>Cavarú-coyá, ande 
.chegámos a 26 d0 mesmo mez. · 

Quando, BO anno passado; a exp!')d·ição enyiàda pelo major Marcondes· to-
cou nesse campo,-ella encontrliJl:l. inqicios cle ser eU.e frequentado pelos selva-

. g~ns., que provavelme~1te habitavam. em st1as visinhanças. Com\p0s·~a· unica-
mente ,cle H pessoas, quasí ·desarmadas, ella recuou, receaJ.iúlo um. ataque· 
por parte desses índios, que· reputaram . ser em grande numera., mal tendo 
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'reconhecido a campina, que não duvida·ram afiançar ser o campo dG Cavarú-
coyá. ' · · · 

O chefe dessa expedição, o cacique Victorino Condá, deix.ou, retirando-se, 
alguns signaes que devfam fazer crer aos índios ac; intenções amigaveis dos 
que lá foram, e convidando-os a r~cebel-os em paz no anno seguinte, em qne 
Já tornariam. O nosso primeiro cuidado foi, pois, examinar esses signaes 
·que achamos intactos, fazendo suppôr que os índios alli não tinham voltado 
des,dc a epocha, em que foram deixados. 

Entretanto ainda se via na campina as ruínas de um toldo, seu cemiterio, 
·&c., ·mostrando que nella residira· em epoclra pouco remota uma tribu de sel-
vagens. 

No dia immediato tratámos ue reconhecer completamente a campina, fa-
zendo igualmente explorar· seus arredores por pequenas partidas dos índios 
de nossa comitiva. 

Descobriram-se então outras pequenas campinas contíguas áquella em que 
sahimos, occupando todas uma extensão de pouco mais de meia legua. Ainda 
neste dia foram baldadas todas as diligepcias, para se encontrar novos vestí-
gios dos índios bravos; ficámos, porém, convencidos de não ser a campina.o 
Cavarú-coy.á, segun~o o que desse campo se sabia por tradícção dos índios .. 
Em consequencia, demos-lhe o nome de-S. Pedro. 
· A 27 resolvemos continuar com a exploração, procurando o Paraná, yisto 
se ignorar inteiramente a posição do Cavarú-coyá, que ainda esta vez torna-
va-se problematica~ ' • 

Ainda, porém, nã·o havíamos avar1çado meia legua, que se encontraram 
.:yestigios muito recentes dos .indios, que, sendo seguidos por alguns dos tra-
balhadores, fizeram descobrir um caminho, o4ual provavelmente ia ler á sua 
residencia habitual. 

Estavam já então muito reduzidos os nossos recursos, que se limitavam á 
alguns bois, podendo bastar para dez ou doze dias. Em nossa passagem pelo 
campo Erê deixámos providenciado, para que algumas pessoas nos fossem 
a!cànçar com soccorros de viveres e degado; porellas esperavamosjádesde 
muitos dias. Seguir, pois, sem reconhecer ao menos a posição occupada pe-
~ os selvagens, seria cori·e.r o risc(!) de ter nossa retirada cortada, intercepta-
das as communicações para traz, e quiçá de serem immoladas as pessoas, que 
nos deviam trazer soccorros. Tentar a reducção dos índios era, portanto, o 
unico expediente á adoplar-se em tão criticas circumstancias. 

Não foi, entt·etanto, sem hesitar que aceitámos esse ai vítre; um conflicto 
não era impossível que tivesse logar; e qualquer que fosse o seu resultado, 
.além de outras dolorosas consequencias, leríamos de ver abortar ainda uma 
vez o 1lm da expedição, que já então havia custado não poucos sacrificios. 

E não era sem fundamento que receia vamos o conflicto: os índios, que nos 
acompanhavam, pareciam de animo a provocai-o; já uma vez se linha en-
contrado difficuldade em contei-os, quando signaes de emboscada foram vis-
tos antes da campina do Ame rico . A ferocidade do sei vagem ainda se con-
serva, depois mesmo que elles têm trocado todos os seus habitos e costumes 
pelos da sociedade civilisada; e é notavel então o odio que pa recem dedicar a 
seus .antigos companheiros: é assim que se póde dizer que o maior inimigo; 
qoo tem o índio selvagem é o índio, que tem abandona'd,o as florestas. · 

Forçados, porém, pelas circumstancias deliberámos tentar a reducÇão dos 



·''4 
tmdias., '~o:malm:tl@., toclav.ia, te:!!las as cwutelas pa1ra :p,lleve.n4r ,o co.nflicto. ·Gom. 
esse fim fizemos partir Victorino Condá com os seus indios, e fazend:g-os 
.aoom!p~a:nha;r tt•e:s d.o·s c·ama::rada:~, que sobr·e ·ell\es :p'3!rec:iam ter mais .infi\uen-
·c:ia, •rlémgs..;thes·or.dens as 'mais · te rminan•bes para· e·vi<~a:rem o ·í\l(!)Bfl,i:e.to, de,ve~n ... 

. ~~h!Preti•ra:r-se., ctuando ·f.oss:e tisso i.m:pos·s+v·e·l ; e ·só:podendo {a,ze,r•usa:das. arr-
mas,.qluan.do a'delfeza: f(i)sse impo.S'si•vel tp01r (i)IUtno ·qJI!l:alque.r ·m~io. · 

'F!:í.li'zmenté a :e:mpne:za teve melhor, su•ccesso rd0 que . se ~polfl:ia ·eS:pera.r :· ·os 
indios sorprendidos no i1nterior cle su.as cabanas~ · e a®hand'o-se ·di~ ·ididQs ,enl 
dol!ls.lto·ldos., .se,p:3;:nêl0s :por am·a..diis.tancia ·deJ) le:gl!la•s, eede1Fam wlesde o •pri-
meir.:O'FMmen,~o a (i) .med.o., ~e 'neGorrhecendo ~de~pois ,as :ilm·tençllíes .amtga::veis . Cftfil 
que eram prrqcurados, entregaram-se confiados á nossa ~iscr.ição, ac:e.ita·~d.o 
1l tcom:v.ite de a•ba:r:rdona;te~m as :·sehas ie 'w:irem pantiG,i,pa.r cl.(i)s ; gó~os, q'ue ,s@ se 
·e'UC:@Mtf:rillilt :nO se.i:~ Ida civilisacã10. ' · 

N~ dia 7 de Julho os imlios de" ambos os toldos, acompanh.a~os p~}@s ·ma'lls.os~, 
<t:tl.:eg1ara;m .. á t:am,~.ilna de :S. :Pe!!lm, .onde.•os aguardavam'6s, <e•r.ecebencl.ê,abi os 
.!Jf!Fmdes .que por:e:ble·s 1\jlistr.ibuiu o :Sr .>major .Ma:reondes_, pam )issq au,t@!J'isàdoJ, 
"r,eg:r.es-s·allialtfl ;á;s 'suas mo.radas, á·;apr@mpla;rem-se para .acompaubaiLUOS·em 
ilH!I's<sa ·vobta, 

·,O (e:ae.iq,ae .dess'es ind.ios if@i ca.he·chu.meno ci;@ aldeame,n:to de GnaFà,pua·v.a., 
onde ainda é C@nhecido pe:l:o nome :<de :M;m;wel Eacr:an.~ e ·donde Jugiu, • ha 1m ais 
de ;ao lil.!muos, p:(i)ll' se lhe âooputar ·o .a1sswssinio·de iF. Dangu'Y. Um_·de 1seus fi- · 
{b.:@·s 1é ~n:hefe .do '2 ~ o :told@, mas pan·.ec.e que nea•lme:nt.e .exevcia n.este .. ve,Iidadei-
ro predomínio uni individuo, que depois me declarou ser fi1llh0 tde ',F·urmi~ue
(ft),, eHfC~riden:te's· ; e te1r·sid(i) agarrado pelos tiudios, qnando ·menino .. 
- -'Ess·es .iar!dios, q.l!le ·são <da ·tnibu dos .Coroados, él!lm)pV~iram )sua 1p:romessa, 
·c~rmajá 1 ti1ve a!homa de1commu:nic.mr á V. Ex., 'e .em ·numer(i) d·e 1r.20 ao· todo 
chegaram a Palmas, onde estão temporariamente, residin.do ·no .a:h.leament,@rdo 
:XQ.pe·co: con'Vem ·que sejam. -retiuados ·d'a.lli, lpor ~motiv.0.s que ~á eoc;pu•z a 
'V :Eoc.. · , .. , : 

~e'ncitle esse grai'lde ;uhs~at\lilo, :·e lendo) che~ade -algu:ns ~ bois :r.emettidns .do 
:ca:mpo.,Erê, tratamos rJ'e h~ :v ar ;adiante a expléHação, ,;seguintl·o em ·dit.en~ão 
~ao t0hl(i) de 'Facran, 'POI' se-I· :ersse o t.wtno em -qu'e fi,ca ·G dá<mpo .(]o DaWJárú-

. lloy.á, 's'egunà(i) •aiS informa<jões dos i•n0io:s, -t1U'e à:té ~lá ·costurn·a:'v.am l!~;v-~r isuas 
' ~n1~lfazeja's ·eX.curs·ões; .fa'cto que· mais :t·wrde ·Ve·!iilfirc'ámos ·pé'los (i)'bj'eij"léls encon'" 

1t ratlos •nas ~cilâos, ' como utensilios de >fer.ro, couros, e·stribt>s; ~c. , · 
· A 16 ch~g\}mOs com a prcada à'té a:queUe 'toldo, composto de '5. cêibanas, 
edific;,1d'a·s no ce·ntro de uma p·eqtreira éam'pina artificiaL ]!;m·seü:s 1:!-l'redores 
•e'trctmtraram-se algumas ·peq-ue•nas plantações .de ·mUho e moranga:s, uni·cas 
generos .de·cultura ·á que se d'eclic'avam. Í\ .e·xcepção ·i:! e ·tães, não posS'ui-am 
.netl'huma·outra es'pimie ~e animaes dQme'sticos. ' 

'Arites ct·e proseguir, jülgámos conv·eriieríte verífica:r as i'n.formaÇões, que já · 
havíamos obtido dos imlios,, nos guae·s não ·de.posilava:mos inteira c'O,n·fi·ança, 
attentas as contrad'i,ções en1 qne ,pá recitam c'âhir, ·~'u'anclo arguidns s·epat~a·da
.mente., .. talvez. por llàO se adharem .ainda beín SegurÇ>S a e llél'ssas boas inten-
Ções ,~ara com elles. 'Podémos e:ntão verifitrar os s~guhit.es poptus: 
' .t. o ·Que a @istancia .do·toMo .d.e. Fauran a.o tavat:ú-cQy'á nã.o .era ·superior 

'á 101 leguas, .segundo ·o tempo ,gue gastavam ,para ~ lá ü~em . · 
'.2·,o 1Q.ue 'eS'se .e.ampo rde{p.0uc;u~:x:tensãa ~~o0mpar.avam~o ~.ao ~cam_po-!Er:ê) é 

I 
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hoje frequentado por herveiros corrientinos ou para.guayos, que no .annt> pas-
sado abriram, até .ali i Mma picada, a !!JUal igno~avam .donde tinha vindo. · · 
· a.• Que· os i·ndios cio 2.0 t<i)lcl.o habitar..am outr'ora a margem tio P-ar-eu~an
gue, rio este; q,ue·pouGo alílaiX:o do ~oldo 9esaguan(i) Goyo-cochon (ri<iMJeagua-s 
turvas). · . , > • .... 

4." Segu111do a descr.ipção que faziam d.e Goyo-eochon; era pre>vavel que 
este fosse o Para.ná. · 

3.0 Que á margem deste ultimo rio e pouco abaixo da fóz do Paroubang~e, 
do l-ado opposto, e:X.iste uma povoação, .cujos hàbi·tantes occupam-se na pre-
paraÇãe> do mate, que levam a. vender ·em grandes canôas rio abaixo : 

Recolilhecenclo por estas e outras informações que era .impossível proseguir 
em direcçã'o ao campo, ,sem: que foss,emos sentklos, no caso _em que se veri~
Gasse a existencia de paragl!lay(i)s al'li, e ·tendo em vista as recommendações 
terminantes da presidencia para que evitassemos esse..facto, resolvemos dar 
á exploração .uma Mva ,dir:ecção, procuraQdo tirar della o maior proveile 
possível na occasi'ão. . . · 
. Se era imp6ssivel seguir 1ern clirecção ao CaYarú-co~á, entretanto o'tl·~ros 
pontos, qui~á nã.o meni!>B interessantes, se oiie~eciam á nossas investigações; 

~ refiro-me ao reconhecimento do Paroubangue, e á verificação da identidade 
entFe .(!) .Goy:o'-CO'chon e o_Paraná. Quan.do outros fmcto~ nãa se colhessem, 
ficaria ao menos determinada a nossa posição em relação. á este rio, e c0mpre-
hende-se, a vantagem, que dahi resultaria para a determinação da qirecção a 
daF a estrada, de Santa Cruz em diante. 

Â cen:tlnencia dos dous riosé um po!ilto, que será sem·pre facil reconhecer:-
se pela 'posição da povoação, de <1ue acima fallei, subindo-se o Paraná. 
· Foi,. pois, essa a clirecção que seguimo.s, accele.rando a nossa marcha, tant-o 
quanto permittia a abertura da picada, reduzida á Jargu.ra· essencial á passa~ 
gem _dos cargueiros. 

A 26 tocárnos no 2. o tolde, situado .a 5 leguas do 1. o, e peuco ,afas~ado da 
marg·em direita do Paroubangue, e' a. 31 chegámos em frente ao toldo .aban~ 
donacl,(!)., s.i·tuado á margem ~squer'da de mesmo rio, a pouco mais de d.uas Je~ 
.guas m(i) ponto "precedente . . 
· Ahi tiz termiuar a picada. 
Po~ 'causas aocidentaes, só 'a 4 de .i\g()sLo. podemos atravessar ·o rio, que 

nesse .J0gar só, tem 16 braças de largura, fazendo seguir, nesse mesmo dia 
Jose Francisco das Chagas e o G~cique Condá, acompanhados por H pessoas., 
com o fim de reccn1becer a fóz do Paroubangue que se suppunh,a'p.er.to d'alli, 
segundo o dizer dos índios;. e verificar as informáções, que se referiam ao 
Goy-o-co,etron, clevendo empregar nesse reconhecimento toda a cautela, de 
modo a não serem sentidos. 

A 9· esteve cle volta a expedição, que conseguiu teca.r sem novidáde o· pon~
te á que fôr& mand.a.da: gastaram 3 112 dias na ida e Ulí\l na volta, do que re-
su.Jta que a distan:cia, que sepaFa o fim da ' ptca@·a, da, fóz do Paléoubangue, é 
de 2 á 3 Jeguás, atter.rde.ndo-se que aada:vam pe·Jo matto, sem 0aminh(i), e ca-t-
Lregados de malás. · · . . · · · 
· Parece não poder haver duvida. que seja o Goyo-Goch@n o Paraná, segu.·n-

'({0. a.s ínforma·ç·@es fóueciclas p,elas pessoas d'a expedição; que sào unanimes· 
em dar-lhe largura S,Nperi0r a 300 .l!Jraçasl tendo-e PaFouba:ngue rurais· cle 50 
na· fQ.z. . · ' · 

]J) . ' . • 
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O Goyo-cpcho.n corre ahj en,tre c.ollioas p.ouco: elevadas,, e fórma exte·msas 
praias de areia. Nestas tem-se visto v(ls.tigios de uma pessoa descalça·, que 
.alli estivera. na ves{!)era. Este fncto, e a existencia de terras cultivadas ~ca
poeiras), que as .pessoas da expedição disting,niram· na margem (}pposta do, 
rio, abaixo da fóz do Pàroubangue, parecem coHfirmar a declaração cl@.s in, 
dios relativamen.te ,a existeneia de u:ma _povoação naquelle ponto.. Antes de 
chegar ao Goyo-cochon, não se encontrou o m!mor indicio de se·rem frequen-
tados aquelles logar~s. , · , . · . 
· ·Estando satisfeito o fim á qu_e nos ha~'iamos propost(i), a· ~0Ha foi -resalvicla,. 
tendo logar I)O dia immedi-ato; e .adia,ntando-nos da c6mitiva, chegámos a'22: . 
ao Campo-Erê, e a ~5 em Palmas, donde me apressei ~ ~nviar. a V. Ex. as . 
pri·meiras· informações sobre o res~:~Hado da exploração .. 

Passarei agoJa .a (aze~: _utna descripção, tão circumstanêiada quanto possi-
ve,l, de tod(,) ·o.tei:ren,o explorado, que co~1siderarei d'iv.idid6 nas seguiintes-

. secÇões : . _ . , 
1. a ' 8omprehende o sertão entre Palmas e· (i) Camptl-Erê, Ctlja .extensão, 

pelo .antigo caminho:t é·ct.e 90,29·1kilome.tros ou H,611eguas. (A tegua, á 
que refiro as dis.tancias neste re.latorio, é de 18 ao gráo, .que corresponde a 
G,J80 kilom,etros).. . . . · , · . 
. 2. a Extensão do ultimo campo,., que, segundo o caminho · existente, tem. 
23,624.,kil. = 3,82 Jeguas. , , . . . 
, 3.a Ser1tão e.JJti;e Q Campo-E,rê e a: campina do Americo, tendo de extensào. 

70,84.0 kil.= 11.,46 leguas, re'sultado. aproximado GbHdó pelo r.c>teiro. _ · 
.4." Comp'l'eiheilde o sertão .entre as campililas do Arnerico e de S. Pedro,. 

que é de 63, .,6 ~96 kilom.=10,3Lleguas, segundo,a planta da. picada. 
õ." De S . . Pedro ao toldo de Santa C.ruz (tol do de ManoeJFacraB), exten-

são.-de 24,,8.9.!) kil.=4,03 legnas. _ . 
6." De Santa Cruz á margem do Paroubaügue, fim ~la picadat abra.ngencto-

a,ex,tensão de ,46, 7 46 'kiL · 7 ,õ6.lteguas. _ • 
t • Secção-:-Existia eu lre,.Palmas e o Cam.rw-Erê, desde muitos am~ps ,tun: 

p~ssimo cam;:inho, unicam.eute f'requenta.do; .á longos inter'vallos de tempo,. 
pelos poucos habitantf:ls deste ultimo campo. 

Tendo sido; encarregado. do estudo e execução des-ta secção .o. Sr. enge-
nheiro.Alvaro Joaquim de Oliveit·a, .trà-tou el:le de pwcedet: a abertura de 
uma ·nova picada, . recl.i[icando o caminho antigo, logo que che.garam aiJi· ,a. 
f~uamenta necessarira, e os trabalhadores engaj.ados ua. côrte. 

Tendo, porém, V. Ex. autorisatlo a despedir esses trabalhadores, po,r .ter 
i-nform,ado o encarregado do mate-rial e pessoal, o major Manoel Marcondes de-. 
Sá, de. q.tie erp Palmas e Guarap11ava se p0ài.a contraetar fl nmnero necessa-
rio de trabalhadores pelo salario de 20$000 me·nsaes, irnsignificanle em rela.-
çã.o aO· que ganh<.IVal'fl ,OS trabalhadores ''indos .da CÔrle, que venciam 1$500 . 
por di..a.; e reconhecendo· o engenheiro enqarr~gado da secção que era ur-
gen.te a execução dessa m·edida, não só pela economia que resultava, mas po.r . . 
qu.e esse·S· tt·abalhadores, . alern de tu.rblüent.os, não ,tinham o habito , dos tra-· ' 
balhos de matto, de modo que era improfictw o seu serviço: foram- elles . des~ , 
pedidos e,ffectivamente a 9 de· Junho . , , 

Para.conlinuar _o s'er·viço con lractQU ein Palmas ao trabalhadores, _ aguar;-
dando ortlen'S de V. E.x. _para .eng&Jar um m~io r numer6 ;mas, ' tendo.V. Ex. 
ordenado a reducção do pessoal ernpregado no serviço da estrada, pela f.alt.a" 
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:, 
de credito sufficiente, tarilbem estes foram despedidust a 30 do mesmo mez, 
ficando desde essa data suspensos os serviços qest.a secção. . . 

Nesse tempG a picada fGi)evada até a distancia de 12,327 kilometros, á 
partir dos campos de Palmas, -tendo nos mattos a largurà de 70 palmos, con-
forme as instrucções. · · · . 

Suspenso o serviço, lirnitou.,.se o mesmo engenheiro a melhorar o resto do 
camfnho até o CarnpG-Erê, com o emprego de cinco praças de cavallaria, que 
se achavam á sua disposição, auxiliadas por mais 4 trabalhadores, procedeu- , 
do ao mesmo tempo ao levantamento de sua planta. . . 

T-endo V. Ex .. se dignado approvar a sua indicaçã~, para se determinar um 
novo traço para o resto·desta secção, por isso que o antigo caminho, alem de 
descrever uma grande cl:lrv\)., que augmenta jnutilmente sua extensão, atra-
vessa terr-eno por tal sorte occidentado, que diffieultaria extraordinariamente 
a aber'tura de uma estrada de rodagem com os convenientes declives, depois 
de minha volta á Palmas tratámos de levar á effeito essa exploração . . 
· Uma nova picada foi aberta, eomlargura sufficiente ao trarisit~de carguei-
ros, em uma extensão de 54,0788 kilometros, Lendo sua origem no arroio de-
nominado - das Panellas- acerca de uma le'gua do extremo da 1.a picada, e -
indo terminar no antigo caminho a. distancia de 10,469 kilom. do fim da se~ 
cção. Na porção do antigo c-aminho, que ficou subsistinelo, o terreno não 
apresenta difficuldade alguma á abertura da estrada, para cujo traço pôde 
sér adoptado o mesmo caminho depois de rectificado. · 

Nesse· serviço empregamos as praçàs do destacamento de Palmas, posto á 
disposição da commissão, por falta de credito para o engaj,amenlo de traba-
lhadores, a:bonando~lhes, com autorisação de V. Ex., uma gratificação addi-
cional· aos vencimeiltos mili'tarés. 

Era.twssa tenção levar a picada á sahirjunto ás casas do Campo-Erê, com . 
o .que se ·conseguiria uma reducção de cerca de 3 leguas em toda a secção; 
fgmos, porém, forçados a abandonar o rumo ádoptado, indicado pela planta, · 
por encontrarmos terreno muito 'montanhoso segundo essa direcção. 

Ainda não se pôde considerar determinado o traço definitivo para esta se- · 
cção; elle tem de ser modificado em alguns pontos, quando s:e tiver de pro-
ceder aGs trabalhos de nivelamento, principalmente nas duas ultimas leguas 
da picada, onde a mudança· de direcção até então segliida deu logar a uma 
volta, que se deverá cortar. · · · · 
' Comparando-se a extensão total do antigo canünhõ com a do actual, resul-
ta em favqr deste uma .redueção de H),829 k., reclucção que será ainda au-
gmentada, cruando se o tiver rectifieado em tof1a a extensào. Alem disso o 
novo traço atravessa terreno menos aceide·ntado que o antigo,' com quanto · 
.não se tenha ainda podid0 evitar alguus pequenos serros, os quaes é possível 
que com estHd6 mais (l.turado do terreno se consiga desviar .. · · 

2.• Secçâ'o - 0 caminho que atravessa o Campo-Erê, aherto pela ne·c·essi-
dade do cp.ste+o das pequenas estánc.ias que alli existem, não' póde ser ado- · 
ptado para traço d\l estrada~ por forn1ar im1nensas ;voltas até chegar á ent ~·a·- · 
da do sertãQ.no fim do campo. . 

Al,em disso eHe atravessei tres grandes arroios-o da Charqueada, o·ta-
geado-grande e o do Cap.imti'Bga, sobre_ os quaes se teria de con'struir·pontes .. . 

Fazendo- partir.o novo traço da casa de Hosa (v. a planta), e seguindo-se 
em rum0 direito á origem da estrada ne sertão ~· ou melhor á 'um 'ponto mais. 

.. 
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ao norte deste, s~ pa~saráõ aquel\es arroiÇJs_por §!J:lJ.S C(!.~_eçeiras, ~ a e~ten-
são, desta secção ficará redu:úda a p.oueo m.?is de ll)etade: . . · 
· E: pro.vavel que com a direéção ·que. iJ,ca,bo· de indicar, on afa~t,Çl._ndo-s!J ppp.-
co 'd.ella, se encontre bom terreno, pqis gq~ tal~ a do e~pigão que $e pará as 
aguas', que cor11em ao U ruguay e Iguassú. · . _ _ _ 

·Junto ás casas d,o Gampo-Erê e;ist.ern duas ver~entes, :q~~'- s_eg~ndo a,ij]r.t. 
maQl os habitantes desse camp.o, ~ão <:lS cabeceira·t? .d~ mn rio, 'cQllfl.uent~ do 
Umguay, e que é navegavel á .canôas a poue!).s · 1~gqas âo mesm·o campo. A 

' pouca distancia de \las h a P,ara O. N:. Ufn bal'lhC:l,!Jfi),, de que . origina,-$~ UQ1 SB-
gumJo r-io, que á 3 ou 4 leguas d'aUi tarnbeJ!l tJermjtte navegag.ãQ po~ mei'Q de 
éanôas, e que· parece ·ir 'de.saguar d'irecté!men.te no lgúassó_. _ . 
. O Campo-Erê é ~oje habitadq por 60 individ4o.s de ambos os~e~os; r~par.:.. 
tidos p'or 8 f(l)g-os. Ess~s indiv·id•uos viviarn até então·_çorp_o ' segreg~pos de toda· 
a sociedadé, .e só a nec.essidade d·e proverem-se dos meios necessa:ri0s á ·vida. 
ós fazia atravessar, talvez de anno em anno, o pessimo caminho. qo sertão 
para vir á Pàlmàs. Occupam..:se' na lavoura, pÇtra que possuem AXCe}l_e:nJes 
terras: c·ríam lambem algum gado, ~ u,m dos morado-res poss\]e ~ma peq.uena 
criacão de mlllas: · - ··- · . 

a:·· Seccao-A picad:1 aberta entre o Çampo-Erê e a camp\na do Ainerico, 
há quasi dous annos, pelo maj0r Maaoell\iarcond·es de S'a, está hoje reduz-ida 
a estreito tri-lho: · 

É esta a Uiílica secção de que não te.nhe le,vantª<!lo a planta, p.elos motivos 
Já apresentamos no princip·io, çlesLe ~elatorio. Ma~ para preenche·r tanto (jJUan-
to possiv'el essa lacuna, terei a honra de apresentar a V. Ex. um roteiro fi-
gurado da mesma secção, que, col)1 quanto lhe falte a precisão .qe UHiil planta, 
dá entretanto idéia sufliciente da direcção da picada, e será. um bom g.u_ia para 
a sua rectificacão . · . 
' Pot essê roteiro se v@ a necessidade de, medific(!.'r o tràço _pàra cortar VQI-' tas d'esrie.cessafiàs, e em geral de ~ectifi.ca~-o em tpda a .~ua e~ren$,ão. . . , 
· O terre.no ein quasi tog& a extent?ão é ex<;elt~nte; .e .as pequenas.l~deiras 

que se encontram serão facilmente e,vitada:s. E cob~rto de pit~haes e .<;li\l u~ma. 
e~peçie de matto aqui conhecido com o nome de cata,nduva, que fa vorec:e çx-
traordi;n~riamente á abertura e conser.vação da ~s~rada. , . . . 

4. a Secção~Est.~ secç~o, ·que comprehe1;1d.e o sertão entre as caq1pinas do 
Ameri<io e de S. Pedro; é a que offerece maiores di:!Jic.u\dades, pela na1tqFe?:a 
U_O t~rreno, ql'!i.tO accidentad:o na QJaio.r parte de ·~ua_ exlell!l~O: 

Penso, porém, que se c@n§:eguirá evitàr essas difliculdades, ao ~1epos em 
parte', cem uri1 noyo traço, q·Ú·e, tJartindô da C;lmpiQa do Amerieo oÚr de suas 
proxinlidades, e passando mais ao sul da piçada actual, vá directamente á· S. 
PerJro. Com esse traço se QQ!herá aüwl~ a vantagem <de reduzi:r a ix.tensão 
da secção: pela si!llples inspec,ção dé!. ~tanta se conljece claramen1te isso. · 

Fundo-me em informações; que me foram dadas por pessoas q1:1e al!i anda-
ram o armo passado, e na minha prqpria observação. J?a.rece com effeitQ, que ., 
o e_spigão ~eguido pe la ·estra~a ~e supd-ivide . wouco adiant.e ·da ca.mpipa dG 
Amer·ico em do11s ramos, Ull] dos quaes,_ dirigmd~"-se ao qu&ô ralílte. N. O.., se.-: 
p!)'ra; pfbvavel.mente, as aguas .tq~e _dire·c~arnente vão, ao Para pá das ~'!le l'be. 
vão ter indirec,tame.ntepelo ~gua~S.lÍ ~ 0_2.0 r~mo, d_irigindo-:-se á S.0·., pro- , 
xim&tlleilte, separa as baqia~ do Para.ná:e Ur·ug\Jay, li; .segund0 es.te. q.ue_d!')ye 
ser djrigtd~ a picada, a qjlal,,a ~~~verdadeira \ess~ b);pelbese.:; deiiXoará <;le. 

< ' • • ; - • 
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at ~avessar . os v:aHes s.eeundarios dos am!li@s, €JUé Gortam a estrada actUal ~ 
c~usa l!las dHllreutdades encontradas. (QomG se .vê pela pJanta, a direcção ge-
ral de_s~a secção é proxiQYam.enb! S.-0 1 . ; . 

ã." Secção-De S. Pedro ao toldo de Santa Cruz a picada se in0lina ainda 
mais a(!). s:u'l. Todos os arro:i@s, .que at.rav(lssa, correm ao Urugtwy ·; e o ter-

. rer:w ai~;~da offerece algum~ fOI"tes ac.ci9·e.nte.s,_ que convem evitar. Demais, 
como e'rb lodas ê;l:S outra·s secç0es, oJraç.o deve ser Pectificado em toda a ex-
te.nsãro.. ·, · · . . . 

6. ~ .Secção_, De Santa C.r.uz .em di~nte a picada inclina-se á oeste, acem-
panhand@ em sua.direcção geral o curso do rio Paroubangue., que parece ter 
sua o1rigem n0.s artoio~q,ue atra'tessam a campina do toldo. 

Em .uína extelllSão de i leguas, mai.s ou menos, e lia segue uma planície 
cortada de longe ao'Jonge por pequenos arroios: no resto da picada, o.terre-. 
mo é montanhoso. . · 

Esta picada (a d~ ultima secção), aberta com o unico fim d<!l recenheci-
men to do Pareubapgue e Go·~ô-cochon, tem de ser abandonada. Convem que 
a es.tra~a siga sem.pre a tilnha de vert~ntes, que separa as bacias dos dous 
rios-Paraná .e Urug:ti•ay-, até sahir JlOS campos de Missões,. onde receberá 
a direcção 'pre·cisa para a fazer chegar a pontos previánHmte _determinados 
e.m Conientes. · · 

l~l·PORTkNCIA E UTlLtDAI)E DA ESTRl\DA DE COltRIENTES.-:DIFliiCULDADES QUE 

.!1PRESENTA SUA ABEJtT·URA.-1\lEIOS DE EXECUÇÃO .• 

A estrada, que se projecta abrir, e.ntre os campos de ·Palmas nesta pro~ 
. vincia e as. de Missões -e·m Corrientes, estabelecendo communicação directa 
entre o imperio e um estadQ• vis·inho, . entra na clÇlsse das estradas intel'lla-
c.ionaes, e por fsso é de in~eresse ge'l'al. Particwl~rmente, porém; e lia apro-
~.e i ta á esta proYincia.; para "cuja desenvolvim~nto concgrrerá .certamente em 
grande escaht. , . · . · . 

Nãtl ·é a mim iHscutir a importancia política á que ella atlinge, e nem cabe 
neste lig:eiro trahal·~o o exa.me. de uma questão de tanto rrlcqnce. . _ 
. Quan-tQ á: es,ta província_, a es'trada interessa hnmediata e principalmente à 

um dos ramos ma~is· import.alil'tes dg, seu co'mmercfo, e o qu.e produz a ''erba 
·mais consideravel ~re slila receita: eu me refiro ao rommercio das tropas de 
animaes muares, que dÓ Rio 'Grande são 'evados por esta provfncia ás feiras 
de S<!lraca'ba, e ás ·pliovincias do norte. , 

A esHad3: actualmen'te seguida pdr essas iropas offerece inconvenientes\ 
que desde algijps aímos tem feHG com:e'ber e primeiro pepsa.mento da q~ue ora 
se trata l!!e levar á effeito. · · · 

Sabe-se 'qué 1uasi todas as trgpas, que a.t·ravessam esta ,provincia 'sã.o com-
pradias, ·em sua mai.o·r parte, em Corrientes, Entre-Rios &c. ; eHas àtraves-
sU\HH> Uruguay e s~o invernadas .durante a.Jguas mezes na .província do Rio 

' G,Fande, · <!lpde se oneram com despezas de invernadas, de ·barreiras &c .; a 
e:st.râda de CQ.rrie.ntes·as l·ibe,r.tará desse onus, porque por ella as tropas com-
p.radas naquel,las p:Fo v,inCÍ3;~ s~r~o ,conduzidas imme€lii;ttamente pam esta .. E. 
nã:Q és.ó essa a Ulllica,vant:agem,; que t~m a pr.ojectada estrada sub·re a: ~çtual; 

, . c) . 
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por esta as ti'Of>US atravessatwá ná:do:duas vezes' o Uraguay; alemlde .outr.os :. 
rio"s menos; considera yeis, como.o .. Xa·pecó .&c. ; em toda ~~ extre:nsão d~uqneHa, 
.Já explorada, ,qão existe um só rio em que isso se clê, e é prb:YaveLque·o.mes-
mo aconteca até o seu fim. '" ,: · . . 

. É verda.de, que se póde apontar como inconveüiente o atravessar a. estrada:. 
Ufi1 sertão extenso; mas julgo que as vantagens, que tenho apontado·, ;sobre-
pujam de muito esse unico inconveniente. .. . · 

Eu deix.o de .apont.ar alguns outfos.fructos, que se pódem colhe r mais· tár-
de com essa v-ia de comHnmicaçã(l). E já bem sabid(i) que o interior de nossas 
provi ucin ~ encerra rique.zas, que só carecem de boas vias·de commtmic·ação. 

·para o exterior para serem aproveitadas; é o que se podia (;}i'z.er, .e o que· já 
se tem dito relativamente aos extensos pinhaes, que cobrem quasi toda a pro-
virlcia, hpje sem vaLor, mas que um dia constituirão uma fonte inexgótavel de' 
riquezas par a ella. . 

Os maiores obs.tacu los, que se tem encontrado e ceJm que. se .terá.aincl'a de 
lu tar na abertunrda estrada, resultam <la ignoranc.ia absoluta dos terrenos 
que eHa Lem de a~ravessar, e <l iffieulàade em manter nesses logarr,s, haldos 
de todos os recursos, 0 numero necessario de .lra ba1hado.res. Até hoje a· ex..., 
ploraçãQ não tem seguido um rumo determinado, tendo comeJ unico ·guia a 
linha divisoria das bacias dos grandes rios, entre osquaes a estrada deve ser 
tntç'ada; guia incerto e diffici\ de se seguir. em consequencia da mudança 
contínua de rumos, á que-dão logar suas numerosas curvas:_ e tanto ·mais , 
que nem sempre é, tão pronunciada, que se possa tornai-a por directriz . 

. Felizmente, porém, póde-se considerar já em grande p().rte. superada essa 
grande difficu ld.ade, e a exploração seguirá d'ora em diante um caminho 
mais seguro, para o que mniloconcorreráo reconhecimento da fóz do Parou-
bangue pylo Parauá. -
. Entretanto, cumpre-reconhecer, a exp'oração está muito.lo·nge1 de s'eu ler- . 
mo, e muito ha ainda a fazer-se para' a determinação do traço definitivo de 
uma estrada de rodagem. Os trabalhos feitos até hoje tem tido Jwr· fit~ o re-:-

. conhecimento geral do terreno, e a determinação aproximada·c!a direc.ção a 
dar á es trada. Considerados os pontos finaes das secções cory1o pontos fot'ça-. 
dos,_ cnmpre ainda·determi'l1ar o traço o mais curto e o mais conveniente , 
Jebaixo de outros pontos de yista, para cada, uma dessas secções; trabalho 
moroso, que só pócle ser feito no caso actual, por tentativas. E só então que 
se poderá proceder á uma explorãção technica, isto é, ás ope'rações de nive-
lamento, e outras que precedem sempre áahertura,dé uma via de commnni-
cação regular, e que fornecem dados para o Mçamento. 

A dilliculclade relativa a falta de recursos póde ser t;>bviada, tendo-se o cui-
dado de formárem em tempo deposi.tos de viveres no Campo..:Erê, e successi- · 
vamente em eutros pontos, á medida que avançarem os trabalhos da est rada . 

Quanto ás que se referem á natureza do terreno, eu tenho já procurado 
a ponta r, tratando d,e cada uma das secÇões erri, particular. 

Não ha dilliculdade em o~ter o pessoal necessario; em Guàrapuava·e Pàt-
mas p6de-se o encontrar em numero suffibieli~e. Os índios aldeados em 'Pal-
máspodem ser ~aprovei,taclos no serviço da estrada, e são 1:nesmo os mais pro-
prios para' isso, já pôr sua rohus'tez, já pelo habito que fem da 'vida'de priva-
ções, inevitaveis nesses Jogares : Cumpre, porérri~ sbjeital-os á um' regul.a-
~e·nt·o disciplinar ,·unico meio para se conseguir delles um trabalho atu rado. 

.. 
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Para.dirigin as turmas de trabalhadores ha necessidade de se c9ntractarem 

indivíduos, que tenham a necessaria ·pratica dos instrumentos ,empregados 
nos trabalpos de uma estrada regula'r, instrumentos, cujo uso, · á excepção do 
machado. e da fouce, os trabalhadores engajados nos logares apontados igno-
ram inteiramente. 

Com esta ligeira exposição dos trabalhos da commíssão, tenho a honra de ' 
aprese1ntar á V. Ex. as plantas de cada uma das secções da picada d'explo-
~ação, excepto da 3,.", que é substituída por um roteiro figurado. A planta 
n. 3 apresenta todas as secções reunidas em pequena escala, afim de se jul-
gar da direcção geral da mesma picada. Estas plantas, sem terem a precisão 
que comportam trabalhos desta natureza, tem todavia approximação suffi-
ciente para prestarem-se aos estudos posteriores . . 

Antes de terminar, eu não posso deixar de cumprir o 'grato e rigoroso de-
ver de declarar a V. Ex. que encontrei sempre da parte de meus companhei-
ros, os Srs. 2. 0 tenente d'engenheiros Alvaro Joaquim de Oliveira e major 
Manoel Marcondes de Sá, muito zelo e maxima dedicação no desempenho da 
commissão, que. nos foi confiada. · 

Deus guarde a V. Ex. 

Curityba, 1t de Ja.neiro de 1866. 

Illm. e Exm. Sr. Dr. André Augusto de Padua Fleury, dignissimo presi-
lie 11 te desta província . 

leronimo Rodrigues de fltloraes Jardim. 
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RELATO RIO 
SGBRE 

SUMMARlO. 

- . lmporlan~ia actua•l da est-rada.- lli.recçãtih - Ramaes.,-Pessoal.-Matei'Íéi'I.-Obvas noYas . 
-Conservação.-Polieia.-Despezas.- Orçamentós.-Conclu.sãt(). 

nhGRTANCIA AGTUAL. . ' 

A estrada'\da Graciesa tem largos horizentes adiante de si., NãÕ é so~,e·nLe 
O· tF0neo·d:o systema de v~ação desJru Jilrovitacia, que d.ella espera impul:sG· vi-
yificad~r em· su.a população, iJ.!ldustri;a e commer.cio ;, é tamLlem o principio das 
mais ·.vantajosas cem•m.uaicaç·êie·s_Jil:arra· a pmvincia de l\1atlo~Grosse ·e ironteira 
do J?aragway, pov uma magnjfi.pa nav·egaçãointe.rio'f, que mais d@ uma ~ez 
tem aLtrahid0 a at~enção @.o·.g6:wenH1 imperial, líla sido rec·eu.te.meiüe bem es-

.. tuda:d.a e reconitee:ida e-~é· &e e.sperar- tenha .em breve o complem.e'lJto da 
execuC(}'ão-àgora lil:ue ~s lfris.:'te·s a,.ccmtec:irnentos cla. p·rresente gu.er'ra tem, pro-
vado á teda a e,vidéncia, qp1~ II0S· sã·@ inclispen.save•is caminhos reg:u.laires , 
para mantet' mesa a nossa au't<momia, ou vingal-a á tempo d'a aggressão de 
Qm visinho audaz e traiçoeiro, levando a guerra a seu territorio por dentro 
do IH!Isso-sem earecer de alli:anca1S\ dubias e onerosas,. 

As linbas fl:ttviaes do Iguassú, 'do Jvahy, rlo 1'ibagy e Paranapanema e do 
g·ral~d~ Paranápom s~·1.1s tribut;uios ~a margem direi~a, recla!flam s.er l_igadas 
a@ oceano; e, tmlulntavelm€lnte, a ~strada da ,Gracwsa sera o pnmeuo é.lo 
da .cadeia dessas vastas ·e noteis cornmunic-acões. 

Indeperid{mLé, porém, d'e-Íão·· lisongeiras espera\nças, que à·SSGmam não lon-
ge eoo seu futuro, tem esta estrada p'or si, já no presente, avultada importan-. 
cia, !Jev~da ao movimente commercial., .. q.ue por ell·a se t.m1~sporta . . . 

A:valia•ndo pelo, procluctQ da t~xa de su~11 barreira, nq anno !i)FOOCÍ<NlO fi.noo , 
mais de 75000 eargueiros tr:ausitaram em seu curso;, e, da.,do que no t~rma 
IiH~dio carregue 7 arrolílas cada um, ter-se-ha o tr3fe-g.!!J total de 5200.00 ~r.ro~ 
bas annua1lmente; colilsistilnl!e> prilil<Ci,palm~nte em herv.a mate, g~neros çl.e im-
portação, e nos cl.o eommercio int.er~0 da. P.rovincia de serra-acima cotn o lit-
toral e vice-versa. · 

Póde-se, poi,.s, C'lj)J.ínpu~ar em 500000 arrobas poranno q commerc~o., que 
or.a; se fa~z p'Or e;sta estrada, Jilas 12 leguas de sua extensãe e.Btr.e ·!;ntpnina e 
Curi·tyba; trafe.gn q:.u.ecre.sceFá consideravelmente, logo que sua viabi'Iidade 
melhorada p·ermittir a expertação d~ mtütes g~ne,r.os, h,oje. de.sap,rov.~i4ad,6l s 

f 
I 

A 



2 
por cansa da difficuldade dos transportes, e promover (I alentar a procluc~ão 
existente. 

Um povo emprehendedor, Gonhecetido melhor do que o nosso os ilnmet~·sos 
beneficios da viação aperfeiçoada, sabendo crear-se recursos pela associação 
de pequenos capitaes, e manejai-os com proveito no interesse de cada iudi-
'Viduo e no geral, já teria feito da construgção de uma estl'ada regular na di-
recção da Graciosa uma especulação mercantiL , . 

Servindo ao comme rdo de urna FJI'Ovincia, relqtivamente p&bre, reúue en-
tretanto o caminho actual uma freq1:1entaÇã:o numerosa em razão de circm~
stancias pecuJiares, que não coillcidem em outras wartes do imperio, aliás· 
mais ricas. E'q-ue aqui o commereio em vez de repart.ir-se por muitos portos 

· -como aconte,ce em outras províncias, concentra-se na to.talidade e·rn dous,, 
situados ar.nbos ma extensa bahia de Paranaguá. . ' · 

Os caminhos da Graciosa e do Arraial são presentemente os FJrincipaes 
conductos por Gnde se transporta, achando-se quast sem serventia o velho 
caminho do Hupava. 

Da p•rovincia imteira, nascendo <Je tnuiLas fontes prodacto.ras, vem o com-
met'cio de um e oatro ponto accumular-se naquelles dous ancoradouros, ·que, 
a similhança de grandes l'ios, engrossam com os tributos. de mil ma~anciaes, 
e cada vez mâis c.autlalosos descem a serra, e despejam 1w mar com poderoso 
cabedal. · • , 

. ]!)e !I e a m·aior quantidadg corre ' pe.Jo leito da Graciosa' ccijG trafego sóbe' 
desta·s0rte á imtlOrtanc·ia metlcimnada, .Gapaz de !ilar Iuc.ros· á empreza, que 
s encarregasse de censLruir por ahi uma estrada de r0dagern. . 
Sup~onho--para dgmonstrar esta ass~r;çã-o, que-para leval":a a effei·t0· 

em condições de viabilidade regular ,.~ se mnpregue o capital de 600 contes. 
A despeza anaual, resurtante do juro e anHlrHsação dessa quantia e d!l 

cónservação e custeament0 dás obras e do material de tratlsportes, pôde ser 
avaliada do segui-nte modo com o trafego actual: 

Despr;:za annual.. 

Cap.ital . 
Trafego . . . . 
Extensão da estrada . 

Goo:ooo;mooo · 
õOOffiOO aiTobas 
12 leguas 

(1) JUI'(!)S e amortisação do . capital-10 por 0
/

0 

de 600:0·00$ rs. . . . · 
(2) C@nservação das obras: 
(a) 36 zeladores a 400$ rs. cada: mn. . . . 
(b) Fornecimento de materià.es a 1:õ00$ rs. po•r 

legua . . . . . . 
(c) Jornaleiros au~iliares, ·repai'ações evetl-

tuaes &e. ·. . . . . · 

60 :000$000 

( d) Administração e feitores 

14:400$000 

18:000$000 

7:600$000·. 
õ:000$000' . 45 :00~$0,00 

(3) Material e custei'O. dos transportes:. 

fi 
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Capifal de gs.tabelecimento - õO canocas a 
· .300$ rs. . . 15:000.$000 
-300 atúmaes a 50$ rs :- . , . ': . 15:000$000 

Somma. · 30:000$0_0'0 
(e) Juroeamortisação desta qum~Lia-10 por 0 10 

_ de 30:000$ rs. . . . . . . 
(f) Reparos e renov·ação do material~20por 0 1 0 
. de 30:000$ rs. ' . . . . . . . . . 
(.q) Tratam'et1lo de 300 atúmaes a 100$ ri. cada 

l!lffi. . . . . . . . • 
(h) Passoal dos transportes, 60 lwme11s a 400$ 

( 4) _Admini·~;tração geral: 
(i) Directoi: . . . 
(k) 1 guarda livros . 
(l) .4 agentes. 

Totat 

3:0_00$000 ' 

6:000$000 

30:000$000 
24:000$000 63:0.00$000 

6:000$000 
2:000$000 
4:000$000 

180:000$000 
Re.suHa do 'precedente calchl@ sàr precisa-para cobrir o illteresse· e as ' 

des)!lezas da empreza- -mna receita annual de 180 c@ntos; da qual, como se 
o.hser:v.a, a terça parte pertence á. renda do capital e duas terças'aos gastos 
do custeio. , · · ' -
, Para· que O' transporte de 500090 arrobas produza uma tal -rec~ita, deve 
cada arroba pagar em toclo o curst'!l da estrada 

180:00•0.00·0 ' 360 
= 3'60 rs, e EJOr leg~a - .-.- . 3Q rs . 

500000 12 
Este fréte é pouco mais de metarle do .q11e o cobrado na estrada Uniã,o e 

IndustHa., incluindo ahi tO ré·is de taxa itineraria por legua e arroba. 
Admittindo mesmo que o custo da estrada · cla Graciosa wbisse a 800 con-

tt'!ls, e suppondG que as desp-ezas d@ custeio absorvessem, na proporqão do 
cas0 precedente, 213 da receita, tel-a-hiamos assim constituída: 

Jur<~ e amortisação do capital . · 80:000$00'0 
Despezas do custeio • . . 160:000$000 

Som ma- ·' . 249: 000$0 (i)_0 
Neste caso, cada anoba. de mercadoria teria de pagar de trans.porte em 

12 legnas · 
240:000.000 

, = 480 rs . 

300000 
480 

e por eada legua ---= 40 rs. 

12 
· taxa que nada tem de exagerada, e. é a cobracla ·.nos arredore.s de I\'Ionetes 

I 
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pelos ca~roceir0s, que para ahi fazem ás cónducções do Anhaia e. do Porto· 
de Cima. ~ 

Destes breves caleulos deduz-se que, aiRda no caso. de> dispeHcli0 na coú-
strucção e n0 custeio cla estrada de s0mmas, que me parecem .excessivas, o 
seu trafeg0 p.rese.n.te produz J:wsta.ute p.aJ'a--7:-CO[líl uma tarifia ~e frétes. mod'ica 
-retribuir satisfactoriamente os capitaes empregados. 

Conceda-se algam desé.nv.olvimenrto. á proclucção e ao comme.rcio cla pro-
víncia por um tam'cu'lho progresso em sua viação, attri·bua-se-lhe, -pelo me.,_ 
nos, o augmento .gradual da acção d@ te !TipO e das ideias, qt~·e seguem a v ante 
sempre em 'seu curso ·fatal.....:._-embora lento--e •~ão ha duv:idàr que o futuro 
ai-nda melhor pa,g~;~.rá o que. se de.positar em o fura de ta.m~o alca!ilce. -

.Em. con.clusão, s.tl .a estrad·a à a GraeiQsa tem já· commereio ~mifRc'iente pa.ra 
retribuir até UI'Q capital de 800 contos, é qae· ell(li merece que se. avpHque, 
senão toda, ao menos !'Jarte desta somma, em melhor~ r s'1:1as aondições a0tuaes, 
v.isive1lJilente, m111ito inferiores ás Decessidades e a(:) -ya'lor de seu tral)sito. 

Na pmvincia da :Bahia, uma emp,veza estrangeinnons.nmia 12 mit C(i)_ntos, 
garantidos pelo Estadlo com o jHro de 'ir por cento, para levar uma via fe.rrea 
~n direcção, que mal tem o trafego desta estr·a<da. · · 

O.s MO eont@s de réi's, q1ile a naÇã,Q está pagat~de de juros para h a v e r o I u-
xo da locomeção a vapor, onde o commercio não a comportava, dari·am para 
fazer·per amuo Ul'llla estrada siRililha~te· á d:a (fh:aciQS'à. · , · . 

!Entre~.atltO f.j~@ umas Jll.fOVÍtlClll!S.g@Za.lil:J cle Cli!Stosas V-ias ferreas:, es~ta €'01Flíl0 
Nuliitas s.Has irm>ãs~clefimhà redm,.:li'da a.CJ:S intransirtàve_is. caminhos· de ca.rgued..,. 
ros-; e-.facto ainda t·nais dolor0so-a fronteira de P·aragl!lay é iuac.cess:iv-e.l 
p.elo nns.so territort@. á arma·s vit:Jgadoras de. urtraje.s r'ee:6li!J.~!d,6ls ,~ .e ar pr0vin:cia 
de Matte> Grosso, dep9is da conc:püsta e. cle.vas!ta~.ão cl:o. inhni•gt? , denate·-s.e e.x-
sange IH!l isolamenL0 e •~a miseria. . · · 

Mas é fl.e espt\rav qu.e o. go-v&t:fi@,, a:ttende.nd.Q .. a irn,p.o.rtancia, ;verdadeir~
mente naci:onal, das ootumu•ni'cações para o Par:·aguay e MaHo Grosso, ~~~o 
ta rdará e1~1 m.andar executai-as ; e na mesmo intuito, continuará a prestar ás 
obras da e·strad'a da Gra€ios.a b va•lios'o aúxUio, ql!le_lem tido uHi.mam:e11'te\ E 
de seu lqdo, a pro·vi·nci.a diD Parat~á~ por· falêa de. esfQ-rços·, nã(:) d~'ÍXIaráJ cleca-
hir-ein as esperan~as que· se fu.ndarn. nesta o.bra, tão inthhamente ligada com 
O ·seu progresso e C.lílgrandecímenf(); · · · · · · . 

Quando um me'l'herilment~· é capaz·de prod1iizir luc:riDs a-a1SsoDia~ões parti-
culares, nãiD p!Óde €teixar de dal-os á. associação rlos p'óvos., diiFeet'allnente in-
te ressada nas con•se~uencias de sua exe.cuç.ão. ·· 

Si a pmvirlCia, etfll~enhando todas as suas fol'Ças e mesmo faZencJ0 saerifi-
cios, conseed·rrl )@:v ~mta.r a ~sl!l.a 0hra pr.inci-p.a.t·, pe:derá auferir rendimentos do 
commercio, cre<;J.ndo barreiras e tot;nancto-se emp!rezaria dos transportes,,. ou 
-melho·r-arrendando-a: á· particulares, que se in·cumbam d·e conservai-a e 
custeai-a · 

Em tQclo o caso, alem do interess.e imniediato das' rencl·a·s, mais ou menos 
correspondenLes aos capitaes emp·regados-, c0lherâ á va!iitagem do augment<1 
progressivo da riqueza publica, c6lnsequencia infíalH~·e•l .da boa viaçã.o; vanta-
gem que tambem revevte afinal em rendas ao thesouro p·or mei.o d.as exacções 
e dos imp@stos. · " - .. · •' 

'Desculpe-me V. Ex. ter-me alongado d.e mais neste 'assump.to, levado que 
fl:l:Í· pelo desej'(í). clé' coneotPé1r com• (i)· @b@\o~aülda quG mes·qN,iiFHI}o;_,..(die .algumas 
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ídeias .para a gra~de obra da, refo.rma da viaçã~ no Brasil em geral, e em par-
ticular .no Parana: · 

DIRBCÇÃO. ' 
.I • • 

NQ intuito de dar ifl.crem.ento ao ti:afeg(j) d·e.stá estrada e am•pliar à sua ser-
ventia, é de necessidade abranger em seu curs@ o maior numero de centros 
pov:oados e imlustriosos, e ir bl!l.scar 0utr0s por meio de ramaes coBveníente-
m.ente dirigidos.. , , , 
. ·. Assim poder-s·e:-ha·.trazer, no futuro á esta :unic.a .art~ri;a o oommercio da 
província inteira., poupando .no·V(j) d:is.pendio de grandes canitaes para superar, 
em outra direcçãro; as. innu.me.ras difiiculdarles da travessia cla serra do mar; 
. Exprebrou-se .sempre.á l.inha da Graciosa ter de·ixado de lado as impqr.t~n
tes JWvoações de Porto d·e ,€imà e Morretes, centres da .manufactura bene.fi-
c.iaclom da herva mate, mrtr'ora alimentada J!lelo caminho do lt11pava. , .. 

Quando c.he.g.uei á pro-víncia, não .er.a mai:s questão. qual seria a direcção 
da estrada elo litoral á Curi~yba. .A da Graciosa Já fêra~de h a ml!lHo~pre:.. 
ferida, e fi·rmad'a de factG per obr;:ts iHJf)(')rta·~tes para tornai-a llle rodagem 
que Cl!lstaram nãG pou•cos capitaes. , . 

Tiv::e de C0'lílf(l)rmar-me com os actos colílsumrnad(l)s, e ·nã(l) era outra a minha 
mi'ssãó senã(i) a de promover o prt!>gresso desta. estra,da, que (i) govem0 mu4-to 
me honrára confiando· á minha dire.cc.ão,. . . , . · . 
· Em taes ideias, desconhecendo :então as necessidades e a: ext.ensão do c(!)m 

. rnercio das povoações de Morret~s e Porto de Cima, não ,a.ttendi á ellas no 
pni)je,clo da linlla de rodagem entre Anton1na e o rio das Pedras, submettido 
á V. Ex. em data de 8 de Março clo armo pas~aclo. . , 

I . Neste .(!Jr0jeÇte segui em geral G rutpo do .camiính@ exist.ente, .desviando só-
me:H·te para procurar traçado e lílivelainento ·p.roprios á viação sobre rodas. 

Não tardou ml!lito qu.e . reconh.eeesse ser,itndis.peHsavellevar um.,.ramal da 
Graciosa, pela linha mais. curta, a P0rto d·e Cima.~ e ligar por outr.o Morre~tes 
á Ant~Jnina; · plano, que prefiro agora, o de abandonar a direcção da linha 
actual, para C'!Dnduz~r a no.v.a estrada por aquellas poivoações pelos moti~os, 
qu~ vol!l sujeitar á alta a@reciaçãJo de V. Ex. · · · , 
·. Kfa.cto geralmenttl CliHlhecido, ,que a rriór parte da her.va .mate, que desc€: 
em cestos de serra adma, procura os enge.nhs de Pórto de Cima e Morretes 
para ahi ser beneficiada, indg 1 mu·i. p@uco á An.tor.lina, em .cujas immediações 
funccionam apen.as (l)S , engenhos de dous . pro.pr~ehui0s~ SãQ, quando nmito, 
50900 arrobas, que vão á este destino, em quanto áquelle dirige-se -segura-:-
mente o quadruplo ou ,o .quintu:plo. . , . . 

F6m deste commercio, cjl!l'e é a principal fonte de reud.as da província, pas-
sa pela Graciesa o de importação, provindo quasi todo do entreposto de An~ 
to nina, e o de permuta ~ dos generos locaes, q.ue pertence tanto ·á·esta comQ ás 
oNtras povoações. , 

· Póde-se, p<n-tanto, :assegur.ar .que as 509000 arrobas, que annualmente 
' transitam p<!H' esta estrada, distribuem-se. em partes iguaes de um lado pa,r,a 
Antonina, e· de outro1para Porto de Cima .e Morre.tes. . , -

Suge, p.o;is, á.toda evid,encia a.necessidade e a justiça de. bif111.rcar ~ estra-
da serra abaixo, á servir da mesma forma ás tres poyoações. . , 

. Outr.o plano, perém, alcança. o mesmo res.l!lltaclo, sendo incontestavelme:nte 
menos .dispendioso. , ' . . 

i B 
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Em logar de .. coustruit· duas tinhas de iguahmportancia, ·ou uma .principal 

directa á Antoniaa ctlm 2 ramaes, leve-se o proprio tronco, da Gr.aciosa a 
passar por Porto de Cima e Morretes, d'ahi proseguindo a terminar em. An-. 
tonina_. Poupam-se, desta sprte, 3 leguas de ramaes; e G alongamento de 
uma-qu·ando muito-que· se clê ao tronco, é sobremodG compensado pelos 

· serviços prestados á deus centros. commerciaes, ganhando-se demais na par-
te te.chnica e economica da construccão e do Gusteio pela melhor natureza do 
terreno, qae a nova linha percorre.· · .· ' 

Com effeito, o aHnhamenio actual da Graciosa,· de pais de passado o ritl das 
Pedras, emQenha-se na sen·a do M@rro do Bicho em encostas .ingremes e ni-
mi·amen.te tQ.rtuosas, até .c.hegar ao rio das Barrocas. D'ahi al0at~ça o Sapitan• 
duba, por ama varzea ondulosa; toma em seguida a encosta de um espigão, 
pe-r onde sóbe para transpô r as longas vertentes, que separam este ultimo 
rio do de. S. ;l0ão, a ctljo valle desce; e depoi·s cl'e crusar o curse d.e suas 
aguas,' vae até Antonina poT um traço favoravel, commum a ambas as dit'e-
cções 11ue se cotejam. .· . . . 

A nQva Hnb:;~., que. proponho, partirá do rio das Pedras, costeal-o-ha: p'e la 
· margem esquerda, evitará a serra do ·Morro do Bicho, desviando-a junto ás , 

fraldas; seguirá' por um chão arenqso e de poucos a'ccidentes até passar o rio 
Nhundiaquára em frente ao Porto de Cima; tomar.á o caminho .d'ahi a 'Morre-
tos, já frequentado pQr numeros(i)s ea.rros, e· depois de passar por esta vil·la 
atravessará de novo o ultim0 rio, e irá pela liHha mais C(i)nveniente entroncar-
se a0 caminhQ aduàl, çuj@ leito a.companhará até AntoniM. · 
. .Serão; proximamente, 4leguas de estrada, quasi sempre ~In planícies 1nais 

ou menos habitadas, livres de gra.ndes excavações, abundantes cle exc.eller'l-
te.s mate:r.iaes, permiltiudo.extensas rectas, curvas de grandes raios e decli-
ves moderados, em summa, e1l'l cOildições t'echnicas-ind.ubitavelmente-su-
periores ·ás do projecto apresentado na outra dirécção, sujeito ás sinuosida-
des do Morro do l;licho e ás extensas excavações das. vertentes do Sapitan-
_.duba. . 

Em cücunstaucias taes; é pro•vavel que o .custo da estrada po.r Mor~e.ti~s e 
Porto de Cima não exceda ao da directa á Antonina, sendo que no''CNsJeio 
aquella será meNos dispendiosa: do que esta, posto que' mais longa, pela razão 
da super.ioTidade do terreno e do traçado e nivelamento. 

Já tenho me occupadô de explora(\lões da linha -que ora proponho; e es-
pero . achar-me em breve habilitado a apresentar a V. Ex. o seu projecto, 
fiJtíd~,i.dO n'um conhecime·nto exaeto do terreno. 

Entretanto, para que possa ir avante, é indíspensavel mereça a approva-
ção de V. Ex., que ora sollicito . , 

RAMAES. 

Si o t r01~co da Graciosa dirigir um ramo á villa de, S. José dos Pinhaes, at-
tra-hirá a .. si o commer,cio do sul da provinci·a, q.ue ,em grande pàrte busca esta 
povQaçãoj para descer ao littoraLpelo caminh@ do. Á.rFaial. . · . . . 

, · Avaliando pelo rendimento da barreira· deste caFilinho, chega a 300000 ar-
robas por anno o peso approximado dos generos; que. por ahi tra.nsitam. Si 
se conseguisse encamjnhar este trafego ao leito da Graciosa, montaria- ~ mais 
de 800000 arroba~ o que por elle se effectuaria. 

\ 
f, 
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.O. ramal de S. José poderá. nascer da sahiqa da Graciosa no campo,_ seguir 

o p11rso de àlgúm dos pequenos aflluentes do Iguassú., entrar assini no· valle 
de·ste Tio e, costeando-o, ir ter á pov@ação de seu destino. . 

Avalia.,.se em cerca de 4l.eguas sua extensão p.rovavel, co~rendo quasi 
-sernpr.e ·em camp0 pO'MCO accidentado, .Or.J.de não ~erá mui dispendioso obter 
viabilidade r~gular. 

A distancia de Mórr:etes a S. José, pelo ramal deline·ado não excederá de 
H 1i2'leguas em boa estrada (pois supponho terminada a da Graciosa) pre-
feri\!@Ís, sem duvida ás 8 .quasi iatransita v eis do difficil caminho do Arraial. 

Sol!l r,@· (i) im.pot·tante comme ~cio, que desde logo te ria sabida pelo .ramal fie 
S. J())sé ; caber-lhe-hta um l(i)gar ·proeminente. na rêde das .communicações da 
pni)vÍ'ncia: . _ , . 

Seria o principiq da linha fluvial do JguassÚ', em parte conheeidC~- e utilisa-
da, etn cuja completa eKploração V. Ex . põe hoje a maior sGlicitude . Por esta 
communiCa(;lã(i). se alcançariam as fw:p·teíras do Paraguay e tfe Missões e um 
fu'turo porto fl.uvi·al no Paraná, d'onde o commercio iria, atravez deste rio e · 
.do Prata,. até os pºrtos do Oceano pem1-atar os produetos do imterior com as 
merca1lorias d(i) estrangeiro. 

Quiçá, tambem, este ramal, prolongando-se até perto de Palmeira a ligar 
com a navegação do Igtrassú, estenda ao norte um braçG para alcançar as 
Cabeceiràs do·Jvahy ou do -Tibagy e siga o curso de mn destes rios até pren-
dei'~se á .via fluvia:J, que levar a Matto-Grosso com mais facilidade . 

Estas razões e outras, que não terão escapado ao zelo illustmdo com.que 
V. Ex. estuda os in,teresse,s da -província, militam em prol do ramal em ques-

' tão, cuJos estud6s dependem da au torisação de V. Ex., que d(;lsejo seja-me 
dispensadapara poder encetai-os, logo que Lenha concluid6 os da linha prit1'7· 
cipal em andamen.to- abaixo e acima da. serra . · 

PESSOAL . 

Pouco tempo de·pois ue el1egadQ a esta província, tendo reconhecido a ne'-
cessidade de ser auxiliado nos trabalhGs, que ia em}!lrehender, da expie ração 
da estrada de rodagem, e nos de inspecção das obras ·em e-xecução, requisitei 
ao governo lim ajudante, em data de 15 de Setembro de 1864, indicando o 
noíne do Sr. tenente d'estado-maior Luiz Pereira Dias. Foi elle effectiva-

. mente logo n0méado e acha-se no serviço da estrada, tend0 sempre prestado 
em todos os trabalhos o valioso contingente de seu zeiQ e de sua'intelligerrcia 
esclarecida. . 

A 2,4 de Março do anno findo ; por occasião de ter V. Ex. erguido as obras 
{lO pé, de JlfOsperidade em que se acham, pedi a nomeação do engenheiro 
Gotllob Wieland, por não serem bastantes os dous engenheiros existentes 
para prover ao muito serviço, que lhes competia no novo estado de cousas; 
ao que V. Ex. dignou-se de aunuir. · 

Desde então o Sr. Wieland com os seus conhecimentos e grande pratica de 
engenharia-tem conco.rrido muito para a boa execução das obt·as dê;!. estra- • 
da; e é para mim um dever recommendal-o a V. Ex. como engenheiro in te l-
ligente,.instruido e eminentemente laborioso . · . 

A administração .da estrada continúa a cargo do Sr. Manoel Joaquim dos 
Prazeres, de cujos bons serviços só tenho .que louvai-o. Sob suas.ordens 

I " 
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trabalhavam IW mez de D.ezembrofindo, tanto nas obras.novas da ·serra.como 
nas da .conservação do caminho entregue ao ·transito, 129 0peTarios. 

Não escapará a attenção de V. !Ex. este .pequeno numero de 0peraTi0s. 
Elite prov.ém de t.er ido .gran.d.e parte dos qiTe· hàvia, q.uasi :to:d.Gs alie mães da 
c@l.cmia D. J!1rancisca, pass~r ahi as festas .dQ natql. . . 

Voltaram no principi0 do corrente anno com grande reforço de g.ente; q~le 
el:ewou o pe.ssoal da administração a 18!)) homens ... 

Além deste. pesseal, continuam á trabalhar na estrada a'lguns mnpn~iteiros, 
tratadns uns com .es~a direcção e: outres de co:n~racto .assignado pe.raute a 
thes.ouraria de fazenda. 

·Todas as empre.ita.das reuairiam em Dezembr0 250 tvaba.Ullall!Gr.es; nume--
ro que hoje elevar-se-ha a 300 c0m o augmente geral, que tem n'avido com a 
volfa: dos all.emães, e com a cencurredcia extraQrdinaria d:e geFJte clo paiz de 
serra abaixo. "• · - . 
. Ha, por consegtünte, agora perto de 500 homens, elllíiJill'egadGs nas .obras 
da estrada ~l.a Graciosa; pessoal que, pelo seu elevado numere e por c:onfer 
m.uitos opera rios !ile todos os t>fficios, é o mais completo que tem havido sob 
minha direcção. 

MATERIAL. 
, I 

Acompanhando sempre o augmento do pessoal, o maleria.l das obras tem 
crescido progressivamente; e estava no fim de ,186.f;) nas ·cónd:ições, que V. 
Ex. nã0 ignora. " · . , . • 

Faltavam então animaes para o s-erviço dos transportes, que de 7 que 'per-; 
tenciam a .estrada 3.morrera,m e 2 se extraviarall'\ das invernadas, em que 
permaneciam. · · 

A esta falta V. Ex. acaba de providenciar, mandando para o serviço -das 
obras 6 dos comprados para o da tropa destacada. ' 

Nos oult'os elementos, o material', sendo consideravel, comtudo não che-
gava para prover do nece'Ssario ao elevado nurnero de jornaleiros, ' che,g~cJos 
no corrente mez. Já se ha feito acquisiÇão de mais e, em hreve, espero ter 
munido t@do o pessoal da administraÇão de quanto eonvérrí p·ara ur.n trabàl"ho 
regular e productivo. ' 

DIVISÃO DA ESTRADA. 

~ouvindo p~Ha designar restrictamente a sitrração das obras, e distribuir 6 
serviço na futura organisação da conservação, methodica e da policia desta 
estrada, estabeleci sua divisão em d-istrictos e subdividi a es~es em sec'çõesr 
conforme o plano que sufumetti á approvaçã'o de V. Ex. · 

C(j)mprehendi de Antonina a 'Curityba 4 districtos, cujos limites,fixei, do ... 
minado pelas circumstancias naturaes do _ terreno, .que de um a outro <'leter-
minam mudaneas notaveis nas conrlicões ào tracado e nivelamento da estrada 
de rodagem. • • · 

Estende-se o L o districto de Antonina a@ rio das Pedras, terrena um tanto 
accidentado, mas se1n grandes obstaculos. É o district'O de ·serra a.lmixo. ,As ' 
3 secções, que contém, sã6 as mesmas consideradas tio projecto .da-linha de 
rodagem, apresentado patra este ·distri.cto em Março d'O mmo passado. 
, O 2. 0 districto é a serra propriamente dita; .desde o ;rio .das PeQ.ras a~é o 

• 

\ 

• 
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9 
ribeirãp do Cerv@, estrada em encostas alcantiladas e pedreg(i)sas, onde os 
decliyes tiv.eram de exceder acima dos admittidos nas estradas normaes. 

O 8. o distTicto, do rilileirão. do .Co.rvo á Bor.da do Campo, desen'V·ol v e-se nas · 
vertentes e valles de diversos riachos e rios, em terreno montanhoso, cujos 
accidenres vão decrescendo de vulto ao aproximar do campo. 

Do principio desta região até Cur.ilyba estencl.e-se o.4. 0 distrieto, pele ter-
mno mais facil de todo o curso da estrada. . ! 

A t@das :Js secç(}es tambem p.rocurei da'f confins naturaes em rios, ríbei-
fos e pontos distinctos, aproximando t(i).das da extensão de 1000 e 1.!>00 bra-
ças~@tl 2200 a aao·o metros·; exceptuanrlo as 8 do ~. 0 dist,ricto, qee tem 
cerca de 3000 ,braças ou 6600 metros, como foi-lhes ·fixado no projecto apre-
sentado, de ql!le faziam parte. . ' · 

Não pôde, entr~tanto, ser definitiva a presente divisão da estrada, mas só-
mente provisoria; vorquantQ aquella, para ter toda a regularidade, deverá 
fundar-se na medição exacta da l.i'nha de rodagem, medição patenteada a todos 
por marcO's milliari'os eu kilometricos, collocados a contar de u~a das cida-
des termina·és~c@m pre.ferencia.da capital. . · 

OBRAS NOVAS. 

As obras da estrada da Graciosa progred.iram ~ui consideravelmente de-
. pois cle Março do anno passado. · ~ 

Até então, os. tra:bal.hos tinham co!i]stado de explorações da linha de roda-
g~m no 1. o districto-serra abaixo-e em púte do 9a serra, de algumas obras 
em ambos elles, outras no 3. o districto e,. sobretudo, da conservação de todo 
o caminho trans-itado, onde muito havia que concertar e melhorar. , 
· ·A portaria de 22 de Março, mandando ,preparar a estrada par~ dar pas~a
gem á artilharia, transformou para mlilit:o melhor. este estado de cousas; e 
marcou o principio de uma época d~ prosperidade, que tem per1lurado até 
hoje, gr~ças á !iledicação e desvellos de V. Ex., .e promette continuar danclo 
resultad.0s de muita gloria á sua ad.ministração e proveito immenso ao Pa rabá. 

O que de mais saliente se executou na estrada da Graciosa, .no decms~ulo 
· anno d.e 186!), attestam. com provas mais convincentes do que quantas phra-
ses se pocléra eom.pôr' as obras importantes, com que se tem cortado uma 
zo·na viavel' atravez dos despenhadeiros, peahascos e quebradas da cordilhei-
ra !!lo mar. 

Pelas clespezas, que são proporcionaes aos trabalhos effectuados, vê-se a 
. transição operada em Março na activido:lile das ob.ras e tem-se, ao mesmo tem-. 
po, ideia summaria do movimento, em que progrediram até o fim do anno nos 
quatro dist.rictos da divisão da estrada. 

1. o Districto - Serra abai.xo- as obras novas não tiveram s.e·não um desen'-
vol;vimento mui limitado. Alem das exploraçrões da linha de rodagem do pm·-
jecto apresentado em .:Març.o, para 6 que. se fizeram picadas e derrubadas em 
differe.n:tes direcções, não se construiu senãGJ 160 braças de estrada nova, em 
Hm desvio áquem do . Fio das Barrocas, que V. Ex. se.rNiu-se i·naugurar em 
pessoa, em princi.pio d~. Junho do anno passado. 

Nos emporegos citados se despendeu a q.uaritia de ~:991$0.0·0 . ,t· ''"'~· ·-:=~~ ..... 
2. o Distrrcto- Quand.o V. Ex. em sua primeira. visita a es.ta estrada, .quiz · t. 

conhecer por si a nova linha da serra, então ainda em estudos, teve de :êr .. 
c 
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c:orrel-a a p.é, com muitos tropeças pela estreita cava. de exploração, . uhico 
caminho, que havia. · 

Em Junho do anno passado,· ao ausentar-se da pr.ovinctia, V. Ex. desceu a 
cavaNo se:m embaFaço algum pela metade da. me:sma linha,. hlilJ,e qualificMa 
de 5." seccão. · ' 

A 7, de Outubro., 4 . peÇ;~s de artilharia subiram cGm facilidade, em m:Mos . 
de 4 horaf-, pelas cavas da nova estrada da ·serra;, e des.de esta :ép.oca tera·ou-
se fr'allco a seu transiltG a cavaUeiro.s, sempre ql!lie, o, andam.e-ntod.os trabalho$ 
não c'rta· algum. esto.rvo t.emp.orario. 

Os fa~tos eriumeraclos dã0 te·sterm,nnko, real de q:ue se: te1m; feit(!) alguma cou-
sa na estra·da ga se.r-ra,. 6' provam que a av'NHada S.(:)IJlnma de' 107: 190'$160 rs., 
ahi emr>regada, ha produzido utilidade. . 
- Na (1; ~ sec~ão .estão qurasi terminados; 01 movimen,.o d:e t,erra, os boeiros de 
esgo.to e as muralhas de amparo dos aterro.s. Ha 3Q3 hraça:s de m'acadamrsa-
ção fi>·reparrud:a;s e, em breve, Mão faltará se.t~ão e~te se;r·vtç.lil: para {J:I!le possa 
ser entregue a@; trans.i,bo. · 

Nesta secçãe tem sido· applicados. 5()':,8'19$348 rs., e se te~á. de· eJ!'lílp-regar 
ainda para completai-a 22:747$2,00. 
, Não se tem praticado na 6." seeçãio. t.antos serviços como na antecedente. 
Tll.mbem nella os obstaculos são muito maiores, e ,avultam a ponto de tornal-a 
Hmexe.rnplo de est.I:ada r.m cancli<)ões mNi; d.i:fficuHo.sas. · 

Ainda restam por faze·t· excavações étn terra, pa:ra levar á I argua fjl;ejn•i .. 
, ~i v a. de. 32 palmos a liNPta p~·ev.isoria 11e 2'o·; ha: volum.ósas ped r:eira.s a d])Tt:l!l-

barr~ grande: nwme.ro. d'obras: rJ'ar.te a exigir. 
As o.bras·exee;utada·s te.m imp.or.tado em 2lji:04â$422; as por·fa.zer, eusJaráêV · 

proxhnamet~le 62: 7r13$.40~)i. · . 
.!} sec.ção d,e, lil." 7 c:0.mpu··e~end:e 304 bmça:s,~ peFterfce·ute·s a·nov,a linha. As 

1:093 braças res,tantes: a.té o. seu termo ·no cor~eg(!')l díl! GroH~1ha, acima da:Gro-
t'a-funda, ·ccHn,tom pautes c@me;Çadas ante.riormente1, achadas umas no estado 
(ibil estreHa lila-va , de. explorração, outras c.om o· leito da 1a:rgura n~e:e;ss:a·ri~, e · 
poucas conc.luidas com ern:pedram·eJntG mais ou menos rre.~ulat: . ' , 

Na exteMsão, p:e1rteneente á no.Vla linhili,. trabalha-se; ne> lllQVi.r»erito· à e t~r
ra.. Cornpletarrulilí1\..se tod~s .. as obr.as até tl em)!ledcamento: em 4.:H)· braças. cl1e. 
ca,-\'as antes. começílidas. Levanto·u-se a impertante pont.e cla GrC>ta-funda::-7""· 
a obra d'arte de mais vulto de l@.da· a. e·strada día serra, Coust,nlilra.m-se ma.is: 
4 pontilhões, e muitos boeiros e muralhas de alvenaria. 

Em· taes. obras tem-~e despendi:d:or-sob minha diceeçãe 17:7·18$000·. Para 
J.evat· acaJD:Q a secção inteira, orçC>.q·t!lle, será nec.essarim e;mpue.gar-se ainda rs . 
2 4.:5.2 3$:6.~1!0. . 

Todo o desenvolvimento· da s.a secção perrt.ence a empre1~tada,, <lU,e: füli· do 
tane:n•te-cor@n:e-1 Man0.el de Oliveira. Franllu,. de cuja. conclusão em Nm com-
priniento, de. 160; b1raças ~166 da 7 .. • e! 5.9<1 da1 8~ a s.ecção} e.rue,;1rregou-se o S:r. 
Maut:iciO. Schi\!llarz, ·p.o-r cont,rac;hl p·erante a tlile,sou:ra:ria de fazenda. 

Tem este~ ernp.re·t~eiro conseguirJID. acábat as e:seava~ões., que. estavam· eln 
te,rra: Oi ani rocha:, e' as mais CJbras,exig·idas p:a.ra a 'J!lll'e,paração do lei,t@, e. feHo· 
o empedramento na extensão de 110 braças Hnea:re~,. t.end·o :r.eeebil~@: em pres-
tag.ões mensaes a. sGmmà t<l•ed:1:·6J07$390. , · · . 

Ha'a naVar ·CJil!le @, eJt-elinprei:~eir0 Franco, na OJcc:asião d·e ser resn-ci<l'ido o 
seu· contrac~bo .. ·em Maio cl@ anuo' pas·sa.do·, r.eeeibetl'. o qu.e s.e lh.e de;via: para 

• 

\ 

/ 
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p~rf<Izer àt somma de 25:a~o~0;$0:(:):0, ·em que forain avaliados os: s:ervi1çGJsfeites , 
somma llJUe: deYeaddicionar~se ás despezas desta. secçâri\>J. 

Colll:sidte:rando a ne.C;;essicl):de de macadamisar, de um mo.do conveniente, 
579· ;J:/2. hra.ças lineares,y e~1treg;nes aiD trÇJ.t~llsHe. entre a encruzilhada d@ .. Man-
gal e o ribeirão do Corvo, prati.ca.ndo na mes.J.ílíla occasirão ahi varias .IDJfuras. 
para pôr este pedaço de estrada .em cOJndiçõe:s igu:aes. ás do .resto da ser-ra , 
atbellldi à irsta o:o. orçaJ:lílento, e é. nest:a éonfgrm,idade que sã a avaliadas em rs. 
15:672$400 as (i)!il>ras para dar comp~emento á 8 .. • se.cção. . 

a, .. • Districto- As obras novas des:~e distri.c:to <Wtwent.raram-se, n:o mai@fr 
n.tullle ro., na ta.• secção~enlH~ o riadw da Campi-na e. a Borda do Campo~ 

Fóra dahi, não se fez seni);m a acquisição de l!nade'iras. para constn!l!Ír a m.<iwa 
pont.e.do Capi~ary, e r~novou-se urri JX<M~tilhão sobre o J:i:acho da Volta Grande . 

Eis., e.rn resumo, as <:Jibras effectnadas na 13. • seGção:1 . 

Excavação em terra, braças cubicas.. . . . . 
Obras d'al ve.nra'ria- l!loefros e nmralhas, braças cubi.cas;. 
1\'la.ca<ilami.sação, bra.ç·as lfneares. ., 

' ' 
E a ponte de madeira sobre o riacho dos Pinhaes . 

. 2:22,U>: 
3.3,50 

54.8,50 

. Tiveram por fi,in à,s, re.feriàas obras ligar entre si alg,inis pedaçGS · d~ estra-
da regular, anteriormentE) feHa, que ne;;.ta secção existiam.! interrompidos.po1· 
longo!!i. estivados de um transito difficH e conservação muitv OIJerosa~ . 

ProsegUJe-se na substi-tuição destes estivados: por mn empe.<h:ameuto ec<;~
nomico·, aprove.it.&ndo: o enseio war:a eortar , como em muitos logares se tem 

·praticado, as tortuosidades do antigó caminho. Entre e lias 'nota-se .a ve.!,ta cla 
· Campina, cujo des''ÍO já exploradcr e, demarcado, c.om a vantagem de re.duzir 

a 6.00· b1raeas o· deS'envolvime.nto de 800 da linha abandonada. · 
Em tud@ q-a;mto se tem executado. no 3." .districto gastou..:se a somma ,de 

1Q:9.62$200, cmnprehe.ndendo tamhem o .custa de pequenos trabalhos de 
conservação, que não foi possível descrimi.Har. . 

4: Districto-No caminho do campo, como no d:e serra àbaixo, por te·r mn 
e-. <Hitl1o de serem abandonadps loge que se verifique a construcção da estrada 
nova, tenho evitado o mais possível levantar obras a não se.r onde o traçado 
da linha de rodagem deva coincidir com. o da actual. Gomtudo, afastando-.me 
de~te modo de proceder, p.ropuz a construcçãa de duas pontes nos rios) ?al-
mital e Atuba com os aterrados c9ntiguos, por estar mui perto' de cahi.r em 
rui nas o pouce> que restava das velhas, quas.f i-ncapaz de ser res.tau rado . 
. Nestas pont~s tem sido applicadà a somma de 4:250$.000:. Estas constru-

cções devem ficar concluídas com despeza inferior á de 2:000$000 , 

CONSERVAÇÃO. 

A conservação do caminho, ag(i)ra utilisado, é dos se.rviços mais one.rosos ' 
a cargo desta dire:cç.ão,.. · 

Manter sempre viavel um caminho mal construido e com erros irremedia-
ve·i·s, onde a fôrma, as dimensões e o .s.ystema , da construcção a cada passo 
variam, que facilmente. arrui.na-se porJalta de esgotos e solidez .d<:> Leito, e 
está sujeito ao-transito continuo d.e ce.ntenas de .animaes ; clar prompto reme.., 
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ôio à os estragos produzidos, ás vezes em logares muito distantes, . é ser·vico 
difficil e complicado, que consome muito e nãe produz obra que va·lha. 

E quando estão em andamento trabalhos importantes, que reclamam uma 
attenção constant'e e a ooncentração deJodas as forças d'um pessoal numere-
so, ter de dissem~nar o disponível para acudir aqui e ali ás exigencias d'a 
conservação, causa ·graves transtornes. . 

Carece--se para dirigir varias turmas ambulantes de grande numero de 
feitores, os quaes, longe das vistas de se_us superiores, nem sempr~ trabalham 
com acerto e acNvidade ; e, entretanto, desorganisa-se o pessQal da obr(l p.rin-
cipa, , sem convü completai-o c.om feitói'es .Hovos, por não ser -facil obtel-os 
habilita·dos e ser temporaria a ausencia dos outros. 

Estes e outros embaraços succedem frequentemente á: administração da 
estrada; e tornam da . obrigação de prover os co,ncertos do .caminhe entregue 
ao transito um verdadeiro esborvo ao seguimento regular das novas cons-
truçções. . .. . 

E sobretudo na conservação do 1:. 0 districto, entre Antenina e o rio das 
Pedras, onde a natureza do terreno é pouco favoravel e o cam•nho carece em 
geral de regul,arídade e solidez, que o encargo dos concertos se tem tornadq 
mais pesado. · ' . 

Em vista de reduzil-o á proporções menos custo!:las, tenho-me empel_lha-
do ·em tornar mais firme e duradoura a form(lçã:lil do lejto, substituindo os 
estivados, qüe abundavam, per um empedramanto. Este set·viço p.rosegue 
presentemente, distrahindo um consicler~vel pessoal 'das .obras·cla serr.a:, afim 
de acabar de uma vez 'coin os estivados, que em compridos estirões embara-
çam o transito na parte "da 2.• secção, situada s.obre as v.ertentes !!lo rio Sa-
pitandnba. . . 

Desejando isentar o pessoal d,a administração da estrada de dispersar-se 
frequentemente, para occorrer aos cencertos de camin~o utili$ado, com gra,ve 
perda de tempo e de dinheir0 em continuas m.udan93-s, e consideravel prejuí-
zo ao bom andamento das ebras da serra, peço licériça a V. E~. parra .propô r, 
que a conservação d'ora em diante seja praticada pela fórma, que v·ou desen,... 
volver. · 

O 1. 0
. e o 4. 0 districtos são os que actualmente ficam mai? afastados do cen-. 

tro dos trabalhos ern actividade. 
É tambem nelles que oicamitrho existente é menos regular e onde não eon-

vém applicar trabalhos valiosos para aperfeiçoai-o, pois é muite p.rovavel-
tarde pouco . que tenha de ser .abandonado, para séguir dirl3cção adaptada á 
construcção da estr~da de rodagem. . 

A c0nserva-ção destes distriçtos, deve· por conseguinte consistir sómente 
em mantel-o·s sempre viavei~, ' nunca deixando progredirem os desmanchas 
causados pelas intemperies e pelo transito. 

Parece-me que similhante ser.viÇo poderia ser feito 'com mais economia do 
que presentemente, si fosse dado por arrematação, ficando o contractante 
suj.eito á inspecção dos engehheiros da estrada e ás clausulas de ~m contra-
ele, definindo precisamente as obrigações a seu cargo, sa·nccionadas por · 
multas e outras penas. · 

Este systema ·de conservação seria applicado ao 1." e a.o. 4. ". districtos, 
confiado cada um separadamente a um empreiteiro, qHe assim poderia 'pôr 
todo o cuidado em prover os reparos, que occorressem. · · 

\ 
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O caminho velho da serra, esta~do proxime das obras em curso de execu-

Ção; e tendo de ser logo substituído pela, estrada nova, pôde continuar a ser 
conservado , pela administração, como até agora. ' 

Qtlanbt> a'@, 3. o: districto,, ('),nde a:s eom.cl1i~.ões da esVr,ada1 são em·muiLas .part'es 
regaJI,ar~s :e trabalha-se e1m ge·ne~Falisal'-a:S!1 aefuára·conveil·iente liJ.tl!lese·énsaiasse 
ahi o sys.te~na de eonsérvação preN'eJilltiv,@, ·rucl·@ptadG· nos p:ai,zes cultos, eomo 
semd,@ @ níl:a~i·s . pt"oficuo á ~ermaneneia' da vialílHiclad,e: com a majou e:eenomi:<h 
- .Na ap.pl1éaç.ão des!be systern:a ao eruso pa r.t.ilculaJ.: de que· se t.11ata, d.evei ter-
se em vista não só manter o que e:xíshl e·m· b.0m estarl@r corno. meli).oramento 
p:l"(')gresshto,1 come i'f reeonstruj:ntlil'O muHas lo:gares, q,ue. se: tem: armin1a:d·o, 

.. pava· ee·u·seg:uir pôr (j) todo em identi.d·rud'e de .cQnclições nerm-aes. 
De·s·t1a sorte elil'lp.r~hendicl:o·, , O· serviço do a,p,e:J:feiÇ.Garment~ d.o 3 ~ o dist,rieto 

C(')m1prehenderá duas operações distinctas: . 
- A pr@prirumemte da c;@userv:a~ç:ãp .e.a.da r·ecoostru.cç,ae. · 

Esta se-rá incumbida á. emlp,r.ei~teir:os Olll á turmas-cla adminis-tração da e;s-
trad·a, corno se· f6ra_; (i)•br.a nova;. en·tretantO' que aq:uel,la'i c.ompet.ir.á;á um. pes-

, soal prop:rie.; a:dslric-t@' aos trabalhes. ceu!lstantes de mão d~ohra, supprido. dos 
malteria:es ·necessanios, . p0r mei@ de fome@iroeato~s· fe·itos fl.OF emnreitad.a.,_ ou 
pt>r ad.müílfstr-açãr@,. . · , 

Nas secções, em qu.e esbá di·v·idid~G o· 3.,0 distriQtó'; p:ód\e,..se e$té;l.beleceT· de's,. 
de já ze:lado.r.es (ilermaneu~es• sob as vistms ~e" um feüor, , a~ ii!Ual lambem fi-
caf.á,êncar.regada umattirma vola•nte d.ejorna!eiros al,lxi!iai;e,s, para proced:e1: 
ás reconstrucções necessa·rias, e, pela: c.or,nbinaçà~· des·te. ttra.ba,lho com-o dos. 
zetade.ues· ir lev;andfu á es.trada a:o estado· de, nãe~ c:a ~ece.r d:epois~em.suat c-Gn-
servação~senão do serviç,0 <q.uoHtliano· de,s:u•ppr,i;r com S:u.bstaHeia JJ.O.VlJ. a que 
·o iernpw e o: transito eo:ns.umem .. 

MI'IHG me· a~o·n~aria, se' ent1ràsse nas parti.cularidadee de1 p.roce·sse d·a co;n.-
servaçãe. preventiva, e ma enumeração: de suas grandes·, vant·a.g;ens .. 

Convem experimentar o quan~@ pmd;e. ser proveHoso en1tre nqsr;:e-o 3.0 dr~
t.ricto Ida Gra.eiosa,, a. ql!1e se juntai\éÍr em bre've a· es~rada da serra" offerece 
loMt: aprr.o·p'fiaclG á suà. insbitu1ição. ' 

E eerto qu.e· as est.Ila.das regu!ares ~depressa se:ar.minam,. sem. os. cu.idmd;os. 
de; uma ca.nse·rvação i•nte,lligente. e· constante; porque, einrfraHaAeUa, atteram-
s·e as fôrmas symetrica·s do leito, inutilisam-se os esgotos e, os accessorios,. 
que concorrem para malílte•l-'a livre da p.ermànencia das ag·uas, orig~Ii} princi-
pal da nüna de.suarviabilidacle. 

·. A oFgal'l'i'saçãict de urn1 sy.stema de conserv.açào deve;, p,0.rtanto, seguü·de 
perto á construcção de qualquer estrada ~ e é no intuito de ver praticado este 
priíncipiQ, Jíl'a da Graeiesa, q.ue chame a ~Henção de V. Ex. pata as conside·r,a-
ções, que; ficam expos~as. ' . 
. Co,nduirei, resumindo o que. preponho _EJara simplificar:, e regula.risar a 
conservacão desta estrada. · 
· 1. o Se.i· adjucli~ada por arrema.taçào· publi:ca á q,uem mais.v:mtasens offe-
recer a conservaeão clo 1." e do 4." di·strictes. 

2.. o Continuar á da' 2. o á eaTge cla a.dministr.ação. · 
3'. 0 Instit-uir no 3. • zeladores permanentes cem os necessa:rios j,o,rnaleillos. 

auxiliares- todos sob as ordens de um só feitor . 
4. o Estender ide·H·tica ins+itt~içãe ao <JistrictQ da· serra, a e ·f> asso: q1!J.ie ahi'for . 

sendo, e·mtregue,él!G: tr:wns.U.o: cada um. a· das secções da e:str.ada nov.a . · 
. . . D 

(J 

u 
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-POLICIA.· 

Simulta.neamente com a i'nstallacão da conserv-acão methGdica d'uma estrra-
da, convém providenciar .o regulâmentG da policia de seu transito.; medidas 
que concorrem amba·s igualtmene para tornar C(i)nsta·nte e perdur~vel'a vjabi-
1idade de seu curso; aquella reparando sem aessar;os effeitos das intemperies 1. 
e do transito, esta impedindo que se aggFavem 'pelo qso de vehiculos de tmns- . 
por,tes· de forma e propGrções inconvenientes ·' . . . ·. 
· E tempo de· cuiclalr em regulamentar a roda·gem nesta estrada, poi-s log(i) que 
fique prompta-a serra, os carros polilerão descer de Curityba á Ba-rreü·a, 
aproveitando o leito mais ou menos rodavel. do 3,o distriato ~- as facilidad~s 
nalumes do caminho do c.ampo. · · · 

Para obviar aos abuses, commettidos frequentemente pelos tropeiros; via-
jantes e moradores, que muito influem na ruína das o.bras, os agentes -da 
conservação devem ter attribuições especiaes para, nest'e ramo do serviço 
da policia, prMtarem-'Se como auxitiares ás autorid-ades c.GRslituidas .. 

Mas, no q.i.Ie se refere aiDs ü1strumentos de tramporte,são os ~regulamentes 
das barreiras, que sanccíonam de um modo positivo e efficaz as 'regras esta-
belecidas, por intermedio das. taxas e imposições nelles·instituir:las. ·. 

Des't'a:rte -per.mittem.e acoroç@am eom taxas:nH!1d1ieas o uso de cert@s vehi-
culos normaes, i:estrigem com onerosas o lile outr.as 'menos collvenientes, e 
com excessivas. sobrecanegam (i) d@s que são pemici(i)sos. · . . .. . . . · 

Este systema dá Ioga r á 3 especies de. taxas itinerarias nas tarifas de. bà r-
re·iras :-as ordinarias, as r.epressivas e as·prohibitiv·as. · 

Depende a applicação destas taxas da esc«;> lha lilos typos normaes dos vehi-
crilos. de rod'as, e paFa fazer-r.àsoavelrriente sirililhante escolha .deve-sê pres-
tar a maior attenção ás circumstancias e~peciaes do tr·açado, do nivelamento; 
e á solidez do leito da estrada de que se trata. . . . 

Seria ma i extenso abranger to'das as cMsiderações,-que, no caso par.t,icu-
lar da Graciosa, exercem intluencia .em tal objecto até chegar.ã deduação fi-
nal. Limitar-me-hei, portanto, a apr~sental-a, descrevend@ summariamerite o 
typo normal dos carros, que á meu ve.r devem ser admitlidos em seu trafego 
-sem· restriccões. · 

Carros de 2· e 4 rodas, puxados por 1 até 4 animaes. . · . . · 
Eixo das rodas fixo, nunca tenfiQ mais de 1, 70 m. ou 8 palmos de C(!)mp.rid@ . 
Trilhos das rodas de largura nunca menor do qu·e.11 centimetr~s ou meio 

palmo. 
Capacidade par~ conduzir cargas, não ex1cedendo ao peso de 3000 kHo-

. grammas ou 200 arrobas sobre 4 rodas, e 1500 kil. ou 100 ,arrobas sobre 2; 
cabendo, assim, 750 kil. a cada roda, e menos de 70 a cada centímetro de lar-
gura dos trilhos, para a mínima de 11 eentimetros. 

Aos canos, fóra destas condições geraes, ou por serem puxados por maior 
numero de animaes; ou por não satisfazerem ás outras prescripções, impôr:.. 
se-hão as taxas repressivas a uns, e a outros a's prohibitivas, . conforme á gra-
vidade do damno, que possam causar á duração da estrada, oü á seguridade 
do transito. · · · · · 

Quanto ao valor das taxas, póde basear.:.se ou i10 peso das cargas ou no 
numero dos animaes. Daquella.·fórma, as taxas 'são mais precisamente fixa-

\ I 
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das, mas sua cobrança exige a averiguação do pes.o em baianças apropriadas 
a esse fim,· montadas nas repartições a·rrecadadoras; o que evidentemente 
demóra e complica a respectiva operação. · · 

Do outro modo, :basta a simples inspecção e conta dos artlmaes para o cal-
culo do. valor da taxa .; processo, que por mais prâtico e corrente é o usual 
na Inglaterra nas estradas publicas-: e, em· minha opinião, é o que deve se1· 
adoptado ·na estmda da Graciosa, aQ menos emquanto a abertUFa de todo o seu 
c.urso-como via de rodagem-não permitta dotal-a de todoê o'S apparelhos, 
que soem h a v e r onde a viação tem 'ádquirido todos os aperfeiÇoamentos uteis. 
;. São estas ide ias; · que julgo dever ex pender sobre o assumpío .tratado, para 
consequentemente requerer providencias $Obre o regulamento da policia dos 
transportes nesta estrada', exigido camo o ·de sua conse1·vação, tanto mais 
.quanto ella for se erguendo da rudeza de caminho de cargueir-o a tomar. as 
proporções civilisadas de estmda de carro. · 

DESPEZAS. 

O q.uadro annexode n. ta,presenta a synopse das despezas, feitas nas obras 
da: -estrada desde Setembro de·18U, em que a&sumi 6 exercício de sua dire-
cção até 6 fim do an1no passado. · : · · . . . · 

Falta para cómpletal-o ajuntar a importancia ·de 11:980$86,4 rs., concer-
nentes aos venc'imentos dos engenheiros, durar~te o mesmo tempo, e a de rs. 
750$000 da prestação para esc;ripturação e expediente, p&ga pela thesoura-
ria prt~vincial. ' 

Aduicionando as I'efei·idas quantias á de U6:06õ$737 rs., samma geral do 
quadro n . . 1, acha-s·e que montam em 158:796$601 as despezas, feitas sob 
minha direcção nesta estrada até o fim de 1865 ; salvo algumas quantias om-
mittidas nos apontamentos da respectiva escripturação. 

Sob o titulp de cada districto e.secção da estrad'a não inclui, senão as des:.. 
pezas com obras inteiramente novas, e .algumas de eonservação, que não se 
poderam disc.riminar. · 

Atter~ta a importancia primaria das obras da Mrra, apresentei em separa-
d? as ~espezas de. cada uma de suas secções, e em sgguida o conjuncto-de 
todas. ···· . · 

Não comprehendi nas da s.a a quantia de 25:300$000, paga ao tenente 
coronel Manoel de Oliveira Franco, pelas obras de sua empreitada; par te 
antes de eu dirigir a est.rada, e parte por occasião de ser rescin(lido o seu 
contracto. 

S,ob a rubrica -material-não foi possivel considera r, senão o adquirido 
por compra no mercado, sem tratar do fabricado nas officinas da estrada, cuja 
mão d'·obra vae envolta nas ferias mensaes dos operarios . · 

ORÇAMENTO'. 

Ao lado do quadro do que .se ha despendido até o presente, cump'ria apre-
sentar uma avaliação do que se tem de empregar, senão em toda a estrada, 
ao menos na conclusão das obras de mais vuHo,. agora em andamento. 

Fui. este o motivo que induziu-me a.organisar o quadro de n. 2, que mostra 
o orçamento das obras; que faltam para o ac.a·ba:mento uniforme da estrada da 

.. 
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sena, f:lin toda· extensão, comprehendida e.ntre o rio Mãi-c.atira ou Hupava , 
logo abaixo da Barreira, at.é o ribeirão do Ce>rv0, com o des.envolvi.mente de 

, !>383,2 bracas=11843 metros. · 
. €ensiderei neste orçamento que se da ri á a· tGda a estrad.a a.s mesma.s,&(im.: · 
dições nlilrmaes,, com que agora 5e exec.utarn a õ.a e a 6.~ secçêes, reforman-
do para jsto a;Jgmnas va.rtes feitas p:recedeatemente, e macadarnis.and:ó de '' 
algum m:odo regtJla r o que eS;tá entregue ao tvansite>, entre· (i) Corvo e a en-
~ ru~ilbada dot Mangal. -
.. A avarliação fiundou-.se nGs .p.re.ços de unidades d'oJ:>rà, hoje se-guidos nos 
pagam~a.tos mensaes e nos ·contraetos em execMçãé ; e as cubaÇões e medições 
'!PrQximaram-se da exa.cti!ilão-tanto quanto era pe>ssivel. . 

Par, a occor;re.r aos trabalhas da ultima de mã(i), antes de entregar a.es·trada 
i! O ~n~nsito, á. com1pressão dG.e:mped rament@ com cylit~~ros adequa!dos; á cops-
trucção de para-peitos-onde a recl·arne .a segura,nça., :e á de outras o):n:as 
accessorias e eventuaes, ajuntou-se em cada secção uma parcella de obras 
complementares, computada a 3$000 _po-r braça linear. 

Em resultado, o orçamento montou ao total de 12!):636$600, quantia que 
pense-Dão será exced.icla para a Gompleta, promptificarção da estra!ila da. serra. 

Sob·Fe este melh0mTnento, tão almejado, outras obras· h a, qt~e .d!e·vem en-
trar nos calculos das despezas provaveis no anno corrente. 

Sã0.,. aeh:na da . 'Serra; as que hã·01ile eomple·tar a estra!ilra de. rodagem do 
~. o district@, as eJn· execuç_ãi@ no campo pr'@~Üm·a·s d@, fim, e aos da C;@:nse:nv,a-
çã@ de tomo. e cami·nho si!Jje.i.to ao tJ:ansito. . 

Guiando-me p~l@s p.recedenf.es das despezas do anno findo, e por ovçarneE-
tos definitivl!)s e aproxima:dt>s de. algumas obras, cuj-a constm.ação é recfama-
dª-, avaHo qu·e. cem viria d·isp'l!)r a e.stra:~!a, D@l CO·Frente amw da s0mma de lis· . 
. 169:656$6•00,,' assim di.s-~ribuicla :~ 

. r 

€onclu.são da estrada da se;rra . 
OliM'a·s do 3. o district.o . . 

>> do 4. 0 
'' . (aconclui r) 

Ca!ílservaaão e eveutuaes. · 
Engenheiros. .. 

.. ,Som'Jina 

CONCLUSÃO. 

12õ:656$.6í@;0 
t 5:000$0oo 
2·: 000·$:000 

" ' 1õ:0·00$0i00 
' .112; 000$.000 

169:656$600 

Os. cl~lfe r eu t.es aJ'tigos d·a p rese:nte exposi·çã0, e a:final. o prece.d.en te . compu~ 
to tem demonstrado a. Vi •. Ex .. as· necessid.wdes da estr:ad·a da. Graciosa. e o pla,_ 
no de trabalhos, que proponho, e muito a.nhelára levar a effeito no decurso do 
recente anno. . 

Concluir a estrada da serra, pôr o districto que se lhe segue~scrra aci-
ma-em· boms eon~(ilfi:ções d:e viabU:iid·ad:e,. sãOt'@'s: pri!ilGi~aes pr.oje'cb@:s.nelle. aen-
tidél's. . 

Deserriba:raçar a admdllil'Í1Str.a~ão, dit CGU:ser.vação. doi 1r.0 e ~ .. 0 d.is:trie.tos., 
ag.or.a JTI~LÜ af:astados clo ce:líltT0 dos t.~abalhos ;: iinstHuir. a, colíls<rv vaçã(l) prieYv.en-
tiva ·do 3. o el:istr.i:cto,. simul:t:ane·a:mrente· c-oVJ: su~ re·stauraçã0 pwgwessiya·, s:ão 
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medidas accesso.rias concorrendo ainda para aplainar a senda áquellas aspi- · 
racões. , 

'Emüm, completar os estudos do traçado de toda a Unha de rodagem, abran-
gendo em seu, curso as povoações de Porto de Cima e Morretes e estender-
serra acima- um braço a S. ·José dos Pinhaes para alargar mais a esphera 
de sua utilidade . 

Possam as ideias, que aht ficam mal traçadas neste escripto, merecer o 
assentimento e apoio de V. Ex. e medrar e desenvolver-se sob os auspícios 
de seu benefico governo, já tão assignalado nos fastos da província, pelo muito 
que ha praticado no aperfeiçoamento desta estrada, e no reconhecimento exa-

. c to da navegabilidade dos affluentes do grande Paraná, que abrem caminho 
facil.á indefeza e desvalida província de Matto Grosso. 

Cu ri'tyba, 29 de Janeiro de 186 6. 

/1 

Antom·o Pereira Rebouças filh o 
Engenheiro . 
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PORTO DE CAN ANÉA. 

l. 

Inm.. e Exm; Sr. 

O Porto de Cananéa, com a regtao fluvial po?' elle 
dominada, é por sua importancia estrategica a chave pa1'a 
o preâominio politico nas pr.b!Jincias Sul-Brasileiras, de 
Sa-ntos ao Rio da Pmta, 

Tomo a iiberdade /de passar sem preliminares a explicar· a prec;edénte affirmação. Abste-
nho-me de reflexões sobre a ·estrategia seg~aida na presente guerra contra o Paraguay. Só-
mente pretendo -chamar a _a:ttenção de V. Ex. pari}. uma parte de.sua província·, que, embora 
negH.genciada ha · centos' de anRos, é destináda p~la nattJ.reza a representar um importante 
papel na política do Brasil, se este um di'a quizer assumir exclusivamente o encargo, de sua 
propria defeza•, e conservaçí10 de sua integridade. 

Peço venia, pois, ·a V. Ex. para assistir á execução de uin pequeno plano de guerra contra 
o Brasil, operado nesta localidade. Não em.trarei em especialidades; limitar-me-hei a expôr o 

"que considero como fitetbs: V. Ex. póde, se quizer, mandar averiguai-os. 
A rapidez d0 .movimento ~e um exercito · eni guerra, é uma das .condições essenciaes para 

com poucas forças produzjr muito eJl'eito. Frederico o Grande defendeu·se com esta tactica 
contra a Eur@pa. ' 

O Brasil é quasi em todo o seu littoral protegido contra as'invasões de fóra pela formi-
. davel Serra d@ Mar, sõ cwm inuito custo a:ccessivel, e na· qual ú.m punhado -de gen.te póde 
es:rp~gar um exercito aggre~so;,,, quasi ~?em gastar :polvora. ' 
· ' Nesta' imponente fortalezá, pbrém, a natureza deixou uma breçha, que o:fferece commoda 

·-·:. eritrad~ à'o inte~í0r, 'e dJ1 ' facÚ ace~~so ·p~ra,' ds''Úrrportantes dep~sítos do Estado:"ll. ··. ,, . 
<~•Jr .: '' • .A. ;:serta' d~'>Mar-'iillo ''~xfste -·nd"t><littorai . dcj.;:mliriicipió' de · Càbi;\;néa. õs: fu~dos ··· die.sta' são 
· '~:·~fr'ttve~~ad~s ··p.of 1iÓs1.iàihBs tlà'·'serbi N~~·t.ã~ qrí~ 1sEnlespienae d8: Gfaci@sat é·segué. comdJJlgu-
~ .. exilas ' int'errupÇõ~s quâk . até '1gtià;pf{:í"Et deskas . i:O:teb!upÇ&es que . sal:Íefri . 'rios ,( dei Cartanéa des-
~ ~. p~ja"Q.àd suas ;1 aiu~·~ · n0 · mal'~ l anl se~ .. ; ·á.cham 1 a::! entra:â.as'' nàturaes p'ai··a o ~ interi0r. · wnra~ da 

. ' Serr~ coiiteÇá ihím~diatarrrehte a 'rêgiao fluvial ·():a ·:R[beira:· a{:Ig-üape: I Eli)ta -CÜI.'ré n'U:ma: Bacia 
,w. ·· ~~tehs~; ·descêhd.ó cÍíi:Serra Gre~ar corii uma distancia -tectil!iiíea d:e 1.8léguas aproximil:damente. 
h em Úm terreno declinàndo sriccessivameri.te a1!p0nto de pernllttir a cl!escida d"e canôas desde (j 'àlto çl~ 

· $erra. · O iert:e~o qae percôrrem 1 os prinoip.aes t;ibú.tarios " da Ribeira acha:.:se em .condicões 
,. -'·p~~aétiinieil:t~t:'analógas. Está condição d!t forma!çãb .do t'errenojá deixariasuppôr uma facil:idadepara 

. ~ (/ estabeleciblepto ':de CGmniunicâÇões; ' sf'esta circumstaiicia favoPavel jã: não estivesse verificada• 
. ' () portb de: Cananéá ~- ãccessivel para nav-ios de grande calado; 'OS pratiC@S affirmam ser 

a barra de 24 palmos .d'agua· eni maré baixa. A barra 'não 'é difficil e não · depende de pra-
. tjces, quando balisa:da. Os varioj; bra~o~e ·mar, por entre ·as ilhas e a terra'· firme até Igua:pe~ 
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o:fferecem um ancoradouro seguro e extenso de 24 leguas de comprido, e de 200 a 800 braças 
de largo, com fundo sufficiente em toda parté. 

A entrada da barra e sua immediata continuaç!lO p~:~ra o interior, é defensavel da maneira 
mais facil e e:fficaz possível, por simples . baterias de praia, feitas do material mais proprio, 
de arêa, revestidas de faxinas ou cestos. 

A ilha do Bom Abrigo o:fferece um ancoradouro seguro, fóra da barra, e se acha ainda 
debaixo da protecção das .baterias. Ella é ao mesmo tempo um excellente ponto de vigia 
sobre o mar. 

Sou, pois, uma potencia qualquer; acho conveniente, ou tenho necessidade de fazer a 
guerra ao Brasil. Disponho de '20,000 soldados, so:ffrivelmente exercitados e disciplinados; 
tenho ju~tamente o numero de navios de gu~rra e transportes para conduzir o exercito' a 
seu des~ino. Conheço a topographia do paiz, para :fins estrategicos, melhor do que o 
proprio Governo brasileiro, porque acho o porto de Cananéa á minha disposição, indefeso, 
e nao encontro em terra uem um soldado, nem .ao menos um~ milícia organisada, pará 
oppôr-me alguma resistencia. ·., 

Minha pequena esquadra entrou nó porto sem di:fficuldades. Desembarco a gente, e as 
peças distinadas ás baterias; e de hoje para amanha está o porto · seguro cohtrá 'toda a 
sorpreza da parte 'do inimigo. No corrér [do dia as obr.as de defesa progridem e podem re-
sistir a qualquer ataque regular. Desde esse momento cessam os receios, e não ha necessidades a 
arrostar. Tenho excellente ag·ua potavel, peixe · fres~o em abundancia, e vinte e tantos mil 
p1·oductores silo bastante felizes por entregarem-me os fructos da ;:;ua lavoura. Possuo tambem 
uma especie de Alabama, que avista da ilha Borrf Abrigo tantos navios mercantes brasileiros, 
quantos vão ao Sul ou vem d'ahi, e que ach'a occupação proveitosa abordai-os . e rebocai-os . 
ao porto. O Alabama prosegue infatigavel nesse trabalho. · 

Despachei um corpo de 2000 soldados para Paranaguá que dentro de 4 dias ali se apre-
sentam, sem que se saiba d'onde vem; seguem por terra e surgem de repente, provavel-
mente, em Guariquiçaba. Apoderam-se dos artigos bellicos · que ali existem, levanta~ . uma 
contribuição moderada que recahe tambem sobre Antonina, e arrazam provavelmente a fortaleza, 
porque não vejo que me possa ser de utilidade. D'ahi por diante nada entra ou sahe sem 
minha expressa licença, e deixarei ali sómente um pequeno corpo de observação que com-
munique diariamente com Cananéa. 

Um corpo de dez , mil homens já se poz em movimento para serra acima, e sua 
vang·uarda chegou com oito a dez dias de marcha, pelo caminho que abriram, a Castro, 

, na província do Paraná, interceptando toda aJ communicação do Sul com a província de 
S. Paulo, e munindo-se particularmente ·de montarias, fazendo excursões até Curitiba d'um 

, I lado e ate Sorocaba d'outro lado. 
Deixei de proposito um corpo de oito mil homens em Cananéa, que cuidam nas fortifica-

ções dos pontos mais importan~es e fazem o serviço de sua profissão até Iguape. . 
Receio tudo da mobilidade das forças brasileiras, (a exemglo das do coronel Drago) que 

se vão formando em S. Paulo, e vou encontrai-as talvez além de Sorocaba, senão for para 
:fim mais proveitoso, ao menos para difficultar sua marcha, destruindo na retirada as pontes, e o 
~ais qué se o:fferecer. Não sou, porém, inimigo que se retira por cobarde; desejo só conservar o 
meu adversario no lugar conveniente, na altura · de Castro; quero que d'ahi n'ie persiga ainda, 
para entretel-o. Quando chegue com o grosso do exercito a Castro é que principiam meus 
movimentos decisivos. Mando, com antecedencia de dois dias, um corpo de dois mH homens, para 
abrir caminho para a capital de S. Paulo, e dentro de oito dias apresento ás portas daquella cidade 
nm corpo de doze mil soldados, intercepto a via ferrea e mando, por uma pequena força, defender 
ou guardar a estrada da Serra. Talvez que faça uma visita a Santos. Em todo o caso, ,o 
regresso de um corpo, dos que foram a Çastro, e que seja su:tliciente para attacar-me, será 
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-diffi.cultad0 pela destrUição das pont_es em · b~stante distancia, que ·ordenei. Mém disso o caminh? 
por.· que vim é meY. ~ exclusivamente . e posso retirar-me · no momento mais proprio, 
porftue não desejo: sa·crifiear-um só · soldado meu inutilmente. O inimig·o, si qui:l:er battyr-me, 
ver-se-ha na rigorosa neeessidade de procurar-me em Cananéa e deve procurar-me por 
t.ei'ra, . porque nãó lhe será possível forçar : o porto, ou desembarc&r tropa alguma, com o 
menor' proveito. 

· Elle virá pelos caminhos 'qe,e abri, que · se ac~am , em bom- est_;:tdo, porque- tenho de 
ser.vir.:.me . d:elles até o. ultimo . moment0. 

O meu estal;>eleciment0 em Cananéa, tem, porem, a~enas duas · entradas, feit,as de propo-
·sito pela nature~a, formando desfiladeiros ext_ensos, que ·foram bem guª'rneeidos, co~ baterias : 

Dunef din{n, -foslrí Jaffn mugb nw kommon, 
Fr {uswt kain ánd'vnw Wny mzes Kustnach. 

' ' WiLH~ TELi. 

Si ~- munição das ~aterias não se acabar, as entradas não seri'lo forçadas e si Q 
numero do . inimigo for infinito, os cadaveres tornarão a entrada quasi i,mpossivel. 

Dig-o que não ha fundamento ·para admittir:-se qne .a minha posição : seja tomada, e meu 
a~gressor terá a necessidade de retirar-se, não pensando que já m,and~i cercal-o,:. e se acha 
com a retirada cortada. 

Após -esta vietoria, renovam'"se as expedições ao interior para attrahir-de p.ovo ,a inimigo. 
Si nllo se atrever_ a atacar-me· ainda E{m Ca;nané~, deve elle ao menos proteger o interior 
contra minhas continuas .. in,vas~es, e entreter para esse fim uma força, pelo menos quatro 
vezes superior á minha, em uma 'linha de defesa de cerca de cem leguas, isto é, d.e S. 
_Paulo até C'uritiba. Mas em ponto nenhum desta · linha · está elle seguro contra meus con-
tinuas ataques com Porça superior. A rasão é clara : alcanço qualquer ponto de sua linha com 
20· leguas -de marcha; a rapidez de meus movimentos, em consequencia da comparativa 
facilidade do terre:q.o, me, permitte sorprehende~lo onde menos me -espera, e sem. lhe 
deixar tempo de reúnir . maior força; 

Elle será continuamente batido, sempre com considerav-el perda de· material de guerra 
e prisioneir0s. ' ' ' , : . ·. 

· Por .mais· attento ·qp.e examine ~ : mirrha posição pelo lado do maf , nllo vejo lim só ponto, 
onde o meu agressor possa atacar-me, coín a possibilidade d'um resultado favoravel. 

A esquadra · brasileira •(inimiga) podia talvez bloq-qeiar ·o porto· de Óananéa ; ma~ ao 
mesmo tempn de"e tambem broqueiar o de• Paranaguá, . se tenciona -fazer-me algum mal 

I effi.ca~. Felizin~nte-- tenho FlO recinto em que domino o ferro, o chumbo,. o ,carvaó ; bem 
CQIDO nãO faltam QS ingrediêntes para a pülVOra; OU 0 que a SU~Stitua. QuerQ a.dmittir, pOiS, I 

conçiescendentemente, que . a esquadra brasileira effectue um apertado bloqueio d0s refe.ridos 
dous p~:rrtos. Mas . V.- Ex. lembrar-s:e-ha qüe com esta medida me. faria amigo de seu pro-
prio :povo, :porque seria elle quem sentiria particularmente .as consequericias do bloqueio, e dnvicl.:1 
V. Ex .. _ qu!'), declarando indepenJente esta parte do Impl3rio e pondo á testa da nova Repu-
blica um . dos . homens,_ . II).ais eminentes e bem quistos da actualidade, o povo ' hesitaria 
em acceit~r '? Este mesmo resultado· nil.O se dará, si o inimigo não for capaz de expellir ·me de 
minha posição? ,Estaria eu · entíio no. caso de alargar Jl:!inhas vistas. . , 

· Obnsiderei-p1e, 11té ·agora, sem alliado. V. Ex . . digne-se, :gorém, de lanç~r um olhar sobre 
o niappa do! )mperio e verá que, de Cananéa em linha rectà ao Oeste, e portanto, no caminho 
mais per:to que é possivel do_ littoral,-se acha o inimigo dt> . Brasil, que hoje, em sua ridícula 
posição, comparando-a com a·. nossa, por um puro capricho exhaure ·as forças materi~es do 
Imperio. Imagine · V. Ex. um só momento que a Republica do Paraguay ou qualquer 
outra do Sul, é minha alliada ; e a sorte do Sul do Imperio ·não estará em minhas mãos 
irremissi<Velmente ? 

• 
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Já mencionei que alcanço com uma f~rça qualquer a altura de Castro, província do· 

'Paraná, com 8 a 10 ·dias de marcha,- calculando diariamente 2 a 2 1/2 legaas, abrindo-se · 
es~rada commoda ao mesmo tempo. A distancia, pois, d'aqui a Castro, é de vinte e :tan,tas leguas: 

Pouco distante desta localidade já começa a região dos rios que a:ffiuem directamente 
ao Paraná, e ca:lculo que haverá . menos de 20 leguas ao lugar onde o mais vantajoso tri-
butaria do Paraná fique navegavel, sem mais obstaculos. Si o Paraguay é meu inimigo, 
quero attingi-lo por este caminho. A marcha diaria de um exercito operador, em. circum-
stancias ordinarias, é de 3 leguas. Daqui ao lugar do embarque gastaria, . portanto, 15 dias 
e o trajecto rio abaixo . se effectuaria talvez em 2 dias até ao Paraná. 

V. Ex., considerando a nossa posição, aproximando-nos ao nosso actual inimigo do lado 
onde elle é fraco e onde nós, . pelos recursos á mão, estamos fortes, concordará que ape-
nas dependemos desta communicação para reduzir aquella . Republica ao nada, e para fazer 
sentir em qualquer emergencia aos povos do ·Rio da Prata o poderio do Imperio. 

Hoje ataca-se o Paraguay pelo lado mais forte, o E).xercito acha-se em paizes estran-
geiros, e a · sua manutenção, além de cara, não reverte em provej.to d:b paiz. Os exerci tos 
operadores foram quasi· sempre os iniciadores das grandes estradas; si a guerra se fizesse 
por nosso intE)rior monume~to,s ·gyan~iqso~, ~ei~oã~~a ~1 civilisação. Ainda hoje, e depois de · 
2,000 annos, servem-nos nl'!: All~p1an~~ as/est:u~das !~QS Romanos. . . 

U ' ' J -lii \ i\. t '' d1'' fr< I# I ' P. -;J • P á ' t'd t t ma commumcaçao, pors·, uo· por 0'· e -·uananear'-ao r1o aran e, em sen 1 · o .es ra e-
gico e político, de extrema conveniencia, senao de absoluta necessidade. ·Ella -eclipsa em 
importancia e utilidade todas as mais que por ventura se possam fazer, pJtra levar o domínio 

-, . brasileiro ao Rio da Prata, e será a rr~iS)'leurta e menos dispendiosa. 
Considerando esta communicaçllo p~fado de sua utilidade para o desenvolvimento da 

lavcmra e do commercio, nllo apresenta um resultado menos satisfactorio. 
Partindo do porto de Cananéa, atravessa em linha diagonal a vasta extensão de terras 

devolutas que jazem entre a ·Ribei-Ia,g_~a=Se.l'l'-ª'=N~.ra, atravessando os varias ri<Ds que affi:uem 
á Ribeira, e chega com a distancia de 10 leguas á povoaçilo de Bom-Successo, serra aci-
ma, que se acha sobre a divisa da' Província. Dahi continua alternativamente 'em campos 'e 

· matos, povoados escassamente, e atravessa os territorios medidos para a colonia .do Assun-
guy, e vát~p'éir-I;ig~~esíflõ ~íl:Io~S ·ile -&i~~ª 0tfi{V1fli'!;íià'itegá'ião ~db1~:iloi .i.~~bagi, ou outro que 
melhor se preste1 as varzeas desses rios logo se animariam com a lavoura. A Proyin~ia de 
Mato-Grosso acharia ali sua natural estrada. Em certo ponto da estrada, 6 a 7 leguas 
distante de Cananéa, ella somente se acha . a 5 leguas do ·Ipora:Qga, e está, portanto, em 
contact,o com as povoações ao norte da Ribeira. E' inquestionavel que, si esta communicação 
já existisse, nella se estabeleceriam sem hesitaçllo os emigrantes americanos, porque não ha 
terrenos em melhores condições. 

Concluo esta suGcinta exposição, observando a V. Ex. que G que levo dito não é · 
baseado em meras conjecturas. Ha sete annos que faço os estudos ~ desta l0calidade, par-
cialmente eni serviço do Governo,, e em mór parte por distracção. Atravessei o · sertão da 
Colonia do Assunguy a Cananéa, sobre a linhaj recta entre os dons lugares, bep1 çomo 
explorei o. de S. Paulo á Rib\Olira sobre o rio Juquiá. Estes dou~ cai:ninhos são as arterias 
princípaes para a viaçno. 

Se me atrevo a 
1 

assignalar a posição estrategica de Cananéa como eminente,, é apenas 
com a autoridade de um velho soldado da artilharia prussiana. 

Deus guarde a V. Ex. Porto da Colonia de Cananéa, 6 de Fevereiro' de 1866. -Illm. e 
Exm. Sr. Conselheiro Dr. Antonio Francisco de Paula Souza, dignissflno Ministro dos Nego- · 
cios da Agricultura, Commercio- e Obras .Publicas. -Julio Grathe . 
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