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MEMORIA. 

No relato rio do ministerio do imperio de"l2 de Maio de 
~ 870 se reconhece a necessidade da creação de novos 
centros administrativos, e no de 8 de Maio de rn72 cha-
ma-se a attenção do corpo legislativo para a necessidade 

, de dividirem-se algumas províncias, e altera_rem-se os 
limites de outras, corrigindo-se, quanto fôr possível, os 
def13itos das actuaes circumscripções. 

A estatística em seus diversos ramos ainda está entre 
nós em estado embryonario, e portanto não póde faci-
litar a organização de um projecto de divisão de provín-
cias, que consulte perfeitamente as necessidades actuaes 
de extensas zonas do Imperio e já bastante povoadas. 

Com tudo, convencido· de que era preciso dar-se o pri-
meiro · passo, bem que parecesse manifestação preten-
ciosa de minha parte, prometti organizar um plano que· 
servisse de ponto de partida para estudos, aproveitando 
·os dados geographicos e estatísticos que pudesse obter ~ 
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Um projecto de divisão de províncias corno ·simples 
materia de estudo, e organizado não com limites deii-
1üLivos, mas com aquelles que não affectem por demais 
os interesses de influencias, que se lhe opporão por 
todos os modos, não deixaria ainda de soffrer difficul-
dades nascidas de um mal entendido espírito de provin-
cialismo, e mesmo da falta de conhecimento das van-
tngens que hão de resultar da creação de centros admi-
nistrativos. 

Não me importa o jogo de interesses políticos, que se 
. faria com o especioso sentimento de bairrismo para tor-
nar odioso na actualidade o autor do projecto no animo 
dos habitantes dos municípios desãnnexados, senão da 
província de que o são, como se .esses municípios de-
vessem ter como dogma receber ordens eternamente 
de urna cidade capital da antiga província e não da nova, 
e a esse dogma devessem sacrificar todas as vantagens da 
civilisação e. do progresso, que lhes proviriam de novos 
centros administrativos, ou con-io se deixassem de ser 
cidadãos de uma m~sma patria, o Imperio do Brasil. 

O projecto que oflereço dividindo o imperio em 25 pro-
víncias, inclusive a do Rio de S. Francisco, que pemle da 
decisão do senado, bem que em não muito remoto fu-
turo possa e deve ser dividido em 31, attentas as exis-. 
tentes e as suas grandes regiões ou bacias, parece-me 
que satisrai ás necessidades e interesses das zonas já 
bastante povoadas, e bem assim que nelle se cor-
rigem, quanto é possível, os defeitos das actuaes circum-
scripções. · 

Antes de dar uma idéa geral de quatro novas provi 'n-
cias e do retoque de outras, permitta-se~rrie que trate 
da de Minas Geraes, de que me ufano de ser fiJho e re-
presentante, o que não me autoriza a condemnar zonas 
inteiras della, afastadas do seu centro administrativo1 a 
continuarem privadas dos beneficios de uma administra-
ç.ão, que estude seu presente e o des_envolva, e promova seu . -~ · , . 
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futuro , já que .sou arguido, para jogo de interesses parti ~ 
darios; .a ·prestar-me a mutilai-a com prejuízo de sua 
importancia política e augmento da de duas grandes pro-
víncias do norte, Bahia e Pernambuco; como se esta não 
tivesse perdido, por acto de 7 de Julho de 182q, a maior 
parte que tinha ·na margem esquerda d.o Rio S. Fran-
cisco, e não concorresse para a nova província do 
mesmo nome com tres extensas comarcas; como se 
,a.que lia não concorresse lambem para a mesma nova pro-
yincia com a di.ta margem esquerda, que a segund<!. · 
perdt:u por acto de 7 de Julho de 1824, e ella ganhou por 
actode15 qe Outubro de 1827, e ainda com quatro vasta!'j 
comarcas da margem direita1 quando Minas apenas tem 
de concorrer coq1 duas comarcas e pouco mais, e a Bahi~ 
~erá de ficar privada de sua parte sul que pertencerá a 
1.lma das quatro novas províncias projectadas . 
. A província de Minas, limitando-se a oeste pelo rio de 
S. Francisco, a norte pelos Altos Montes que, conform~ 
a bulia Candor liwis, dividiam o arcebispado da Bahia 
da diocese de Marianna, e a sul pelo rio Sapucahy, des-
prendendo-se assim de regiões, que estão além desses 
limites, para formarem parte de novas províncias, ficará 
pouco mais ou menos com_ sua extensão primitiva no 
seculo passado; porquanto quasi toda a margem occi-: 
dental do Rio S. Francisco não lhe pertencia nem ao seu 
bispado; as minas de Paracatú do Prinçipe, descobertas 
em 174.4, por alvará de 7 de Maio de 1815 formaram uma 
comarca; e por alv_ará do 1. ºde Abril de 1816 lhe foram · 
,a.nnexadas, sendo separados de Goyaz os julgados d.e 
a lém do rio S. Francisco, que actualmente constituem 
diversas comarcas; não pertencia pois o territorio ·cta 
primitiva comarca de Paracatú em sua mór parte aQ 
bispado e capitania de Minas; parte era do bispado d~ 
-Pernambuco e hoje da Diamantina, e os julgados ou as 
diversas comarcaa._ em que se convert.eram pertenciam e 
ainda pertencem ao bispado de G.oyaz. 
· As Minas Nov~s do Bom Su0cessq de .Arassuaby, co.rno 
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declarou a provisão de ide Fevereiro de 1730, bem que, 
por ordem de 2i de Maio de i729, no que era r..elativa 
<io judicial, p~rtencessem á ouvidoria do Serro Frio, no 
politico e civil eram subordinadas ao governo .da nahia, 
é foram annexadas ·em f742 a uma ouvidoria creacla na! 
Bahia, na parte do sul, cuja séde era a villa de Jacobina, 
distante mais de 150 leguas; e representando os povos, 
foram as ditas Minas Novas, por decreto de 10 de Maio 
de 1757, desannexadas da Bahia e unidas á {capitania dé 
Minas Geraes, o que confirmou quanto ao fnilitar e aó 
civil a resolução régia de 6 de Agosto de 1770, e con-
tirrnou a pertencer todo esse territorio ao arcebispado 
da Bahia até á data da ·installação do bispado ·da Diaman-
tina. 

Conservam-se ainda os limites entre os bispados de 
l'lrarianna e-de S. Paulo, que eram os antigos limites da 
capitania de Minas Geraes, q1rn lhe foram marcados por 
assento de 12 de Outubro de 176õ. 

Monsenhor Pizarro, nas ~uas rneniorias historicas, 
cita em nota a ordem de 23 de l•'evereiro de 173i man-
dando que o governador dos Geraes com o de S. Paulo 
ajustassem os limites das duas capitanias pela parte dos 
montes, que ficam entre as villas de Guaratinguetá e de 
S. João d'El-Rei, dando conta do ajuste parn se approvar, 
bem corno a ordem de 30 de Abril de 1772, que resolveu 
finalmente que a terra devoluta, entre as duas capita-' 
nias sobreditas, fosse dividida com igualdade e'ntre 
ambas por distancias imaginarias; entretanto no texto 
diz que a capitania de Minas Geraes aparta-se de S. Paulo 
na serra de Mugy-guassu e da Mantiqueira. 

Em uma carta chorographica da parte da capitania· 
de S. Paulo que confina com a de·Minas Geraês, em que • 
se mostram as diversas divisões que em differentes tempos 
se tem feito entre essas· duas capitanias, estão traçados 
os limites entre ellas por tres ra,ias differentes, vermelha• 
arnarella e azul , com a respectiva explicação. 

A raia amarella, que acompanha a serra da Manti-
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queiro alé ;i.baixo da cotlfluencia do Sapucãhy no Rió 
Grande, indica a divisão que mandou f.azer Games Freire 
de Andl'ade em 4749; a raia vermelha, que acompanha o 
Sapucahy, desde sua nascente até sua confluencia no· 
Rio Grande, e ciue é o limile dos ·dous bispados, indica a 
divisão constante do assento de 12 de Outub1•0 de n65, 
em tempo elo Conde da Cunha, por ordem régia de 4 de 
Fevereiro do mesmo anno; e finalmente a raia azul, que 
começa na serra da Mantiquefra, e depois· dei la se afasta 
ao sul ate ganhar as nascentes do Rio Pardo e o acom-
panha até sua confluencia no Rio Mogy-guassú, e este 
até o Rio Grande, se diz na dita carta que é a divisão 
que actualmente se observa, a qual fica á pequena dis-
tancia de 44 leguas da cidade de S. Paulo. 

A raia azul portanto representa apenas a posse, que 
já não subsiste das nascentes do Rio Pardo em diante em · 
grnnd·e parle, onde estão situados os municipios da 
Franca, Casa Branca, Ilatataes e Araraquara, que per-
tencem á província de s. Paµlo. 

A' vista do exposto, os limites de Minas Geraes com S. 
Paulo, constantes do assento, são os da raia vermelha, 
e não os da raia ama relia, que lhe foram dados por 
Gomes Freire de Andrade em 1749; são os mesmos 
dos bispados pelo Rio Sapucahy. 

A provincia de Minas reduúda aos seus antigos limites 
é ainda assim a mais populosa das 25 do projecto ; pois, 
segundo os dados estatisti1~os actuaes, constantes do 
quadro respectivo, contém uma população de Lt20.138 
almas. 

Não passa de especioso pretexto da parte dos opposi-
tores do projecto de uma melhor divis<'ío das províncias 
do Imperio a razão por elles apresentada de dever-se 
esperar que os povos espontaneamente a reclamem, e 
it1diquem a que mais lhes t:!onvenha. 

Palia que os povos se estabeleçam nos pontos actual-
mente reconhecidos· muito vantajosos em condições e 
l'ecursos naturaes do vasto territorio da Imperio, que 
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a.inda permanecem quasi inteiramente dcspovoadõs, é 
preciso que sejam rodeados de garantias que o governo 
colonial nunca deixou de ter como o principal, senão o 
unico .movel para a fundação de suas capitanias; que em 
relação.á população de então eram dez vezes mais num e.: 
rosas do que as actuaes provincias, e centenas ele vezes 
em relação á producção cla<]uella épõca comparada com 
a da presente. -

As quatro províncias cuja creação se propõe além da do 
Rio S. Francisco. são: 

Primeira._.:_A ~rovincia de Santa Cruz. E' a restau-
ração da capitania do Porto Seguro com os novos limites 
que vão inçlicados na carta e nota juntas; sendo na costa 
da barra de S. Matheus a do rio dos llhéos, contendo urna 
população, segundo os dados actuaes, de 319.000 almas, 
das quaes 121 .000 pertencem aos municípios do sul <la 
Bahia, 195.000 aos municípios do norte de Minas, e pouco 
mais de 3.000 a uma parte do município de S. Matheus dd 
Espírito Santo; a povoação importante mais approxi-
mada ao centro geographieo é a cidade de Arassuuhy na 
confluencia do rio do mesmo nom e com o Jequitinhonha, 
e na costa a cid(lde de Caravellas. 

Segunda.-A província de Entre-Rios, composta de ter: 
ritorios na margem esquerda do rio de S. Francisco, 
desde ·sua primeira vertente sul a limitar com a nova 
provineia do Rio S. Francisco, d'uma parte de leste de 
Goyaz, e provisoriamente; poi· conveniencias adminis-
trativas, do município de Santa Arrna do Paranahyba, con-
forme a carta e nota junta, com uma população dé 
200.000 almas, sendo pouco mais de 4-.000 de Santa Anna 
ao Paranahyba, 21.600 de Goyaz, e 174.000 de Minas-
Geraes; sendo a cidade de Uberaba a povoação que 
parece dever s~r o centro da administração. 

Terceira.-A província de Sapucahy, composta do terri-
torio comprebendido entre o rio do mesmo nome, o 
Rio Grande, o Tieté, a serra de Araraquara e o oceano, 
conforme a nota e carta juntas; contém, segundo o quadro 
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i~· ualrn e nto junto, uma populnr;.tio do 55'2.000 lwbila11Les, 
sendo- 2G7.t)OO do norte de s. Pa l.'._ IO, 27·1.300 do su l de 
Minas, e cerca ele 1 LOOO de Paraty e Mambucalrn do Uio 
de Janeiro. 

A cre;H(<10 des ta nova proviocia impor la a restauração 
ela anti quissi ma cnpitania de Santo Amaro, situada entre 
a do llio de Janeiro e ele S. Vicente, depois S. Paulo; se• 
gundo o quadro junto, a som ma das rendas propriamente. 
provinciaes das estações-li scaes ela parte de Minas, nos 
tres a_nnas ele ·1868 a •1871, oscillou entre 300 e 400 contos, 
e da parte de S. Paulo entre 250 e 280 contos, nüo 
incluindo -se a de exportação do café. 

A creaçiío clesla província, parecendo tnutilar a de S. 
Paulo, além de allcnder aos interesses do norte dell <1, 
qu0 estão ' ligados com os do sul el e Mi nas , e prnndel-os 
ao litoral, tem por lim attencler ás -ma is urge ntes ne-
cessi dades dns pontos os mais remotos el e sua actpa\ 
vasta circumscripçii.o, dividindo seu Le_rriLorio por dous 
centros administra ti vos. A província de S. Paulo ficará 
a.ioda com uma grande esphera em qu e; além de po-
pulações numerosas concentradas, ha maior desenvol-
vimento de commercio e de industria, e muito a fazer 
em vastas e ferti lissimas terras, que es tendem -se ao 
occidente até ás margens do Grand9 Paraná, e, ao su l, da 
Ribeira e do Parapanema. 

Quarta.-A provincia do Araguaya deve c0mprehender 
. a parte norte da provincia de Goyaz desde o municipio 

da Natividade, o valle do Paranaguá da provinda do 
Piauhy, as comarcas da provincia do Marnnhão situadas 
nas margens do Tocantins, e parte da província cio Pará 
entre o Rio Tacaiuoas e Araguaya, conforme a planta e 
nota juntas. 

A necessidade da creação de nrn centro administrativo 
naquella vastíssima região habitada por cerca de 100. 000 
almas, não incluindo as numerosas tribus indigénas, 
salta aos olhos, e terão de para ella concorrer a pro.-
vincia do Piauhy , com pouco m_ais de 30. 000 habitantes 

2 
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de dous 1J1UlHctpLos, a do Maran lião, a que pertence a 
~idncl e da Carolina nn mais vantajosa posição á margem 
filo Tocantins, com pouco mais de 33. 000, e a ele Goyar. 
com pouco mais d0 34. 000, c;onforme o quadro junto. 

As provineias cujos limites são alterados, n:1o e.m vlr-
tucte ela creaçiío dus novas provincias, mas para se cor-
!'igirem, quanto é possível, os defeitos das circumscri-
pções actuaes, são : 

' Prirneit'a. - A província do Piauhy, que, conforme a 
planta e quadro juntos, perdendo o municipio do Prin-
eipe Irnperiat., entranhado · na do Cr.ará, tira desta no 
litoral uma superficie quasi igual, ·comprel.Jendendo os 
nmnicipios de Granja e da Viçosa, e os seus limites ficam 
sendo os constantes da nota jünta, e sua população de 
232.133 segundo o respectivo quadro, porquanto se perde, 
pa:ra a nova pro·vinGia do Araguaya, dos municípios do 
Bom Je.sus e Paranaguá 30. 763, e para a do Ceará do mu-
nicípio do Príncipe Imperial 9.632, ganha dos munici-
pios de Viçosa e Granja 36.806, ?. iterações que não podem 
influir no numero d0s representantes de qualquer destas 
f)rovincias. 

Segunda.- A provincia do Espírito Santo, depois eia 
annexação do município de Campos á do Rio de Janeiro, 
ficou tão, reduzida que ainda hoje a sua púpulação· não 
excede a 70.000 almas, e convém restHuir-lhe o dito mu-
nicípio que, actualmeµt'e' rli:vidido nos de Campos, S. João 
da Barra e S. :Fidel'is, contém mais de 102.000 habitantes, 
bem como annexar-lhe o de Muriahé de Minas que, com a 
freguezia de Cuiethé, contém cerca dé· 30.000 habitantes 
Conforme a carta, nota, e qLladros ju·ntos, ficand'ô' SUff 
população elevada a poueo mais de :200'. 000-hahi:tantes" 

Terceira.- A província do Rio de Janeiro, pe·rdendo 
Campos, S. Joãoi da Barra: e s:. Fidelis pa-rn a: província 
do Es.pirito sa,nto, Parnty; e M·am:fu,u.eaba p'ara a de Sacpu-
<tahy, ganha: 0S mmlicipios· dr(i) Bananal, Arêas e· Q.19.eluz, 
que. evidentem,ent.e lhe. devem. p.e'l~tencer. 

Quanto á representaçã© nas camaras , o scgu ndo 
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dislriclo do Rio de Janeiro dari -sómente dous depula-
dos, a.ccrescenG!o um quarto ao nrnnicipio da côrt•J, que 
se dividirá em dous dístrictos ; e assim ficará a côrle e 
provigcia com 12 deputa dos correspondentes n seis sena-
dores, e os collegios do B1nanal, Arêas e Queluz perten-
cerão ao quarto districto·. · · 

A província do EspirHo Santo dará tres deputados em 
vez de dous. 
· A província do Araguaya dará dous deputados e um 
senador. 

A provincia ele Santa Cruz, com 318.409 almas actual-
mente pertencentes : 
ao 1. º districto de Minas.: .................. . 
ao 6. º clist:ricto .......•.... ....... ... ....... 
ú Burra ele S. Matlrnus . ... ................. . 
ao 5.ºdistricto da Bahia ................•... 
ao 3. º clistricto ..... ' ..... · . . ...... · ..... ...•.. . 

' . . 

!)5 .128 
128.400 

3.824 
23. HíO 

107.907 
parece q11e deve eleger quatro deputados, sendo dividida 
em dous districtos eleitoraes; 

A província de ~ntre-Rios recebe: . 
cio 3.º clislricto ele Minas .................. . 
do 4. º ........................•............ 
cio 7. 0 

••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••• 

de r;."oyaz ....... ...... .- ......... .- . .. : ...... . 
de Mato Grosso ....... : ............. : . : .. , • 

17.880 
80 .623 
76.530 
2·1.6ÓO 
4.230 

e como estas duas ultimas quotas não fazem clifforença 
que possa alterar o numero de representantes das duas ... 
províncias, a nova deve dar 3· cleputa~às, sendo 2 de-
duzidos do numero dos de .Minas e um attribuido ao 
grande au·gmento da população naquella parte. 

A provincia de Sapucnhy te.m. 55~.638 habitantes, dos · 
quaP,s actualmente pertencem: 

a Parat.y e Mambucaba ... .". : .· .. · .. ..•....... 
ao 5. º districto ele Mtoas, ....... . ........ . .. ~ 
ao 3.º ...•..... ;; ... ,,, .. , .. , .. , ..•..•........ 

. ao 3. º de S. Paulo ..................... ·. · 
ao 2. º .....•.... : .. , ...............•........ 
ao L. º ..•.....•.•..•.• . ....•.. . . . . .... • . ... . 

13. 797 
1.90.170 

811 . . 150 
82-:B~ 

"70.796 
H.31i 1I 
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D-eve, portanto, eleger 8 deputados, sendo 3 do 1>. º e 
1 do 3. º de Minas, _3 do 2. º e 4 elo 3.º de S. Pau lo, 
convindo comtudo que esta ultima, que dá 9, não dê. 
menos de 6, dividindo-si~ ell a em dous districtos para 
desfazer o desequilibrio que fica l~avendo entre . o t.º 
e o 3. ºque se reduzem. 

A província de Minas será novamente dividida em :s 
districtos eleitoraes, bem como a ela Bahia. O ullimo 
senador escolhido por S. Paulo e os dous _ullirnos por 
Minas pertencerão á província de Sapucally, que ele.:. 
gerá sómente mais um. 

A rep resentação das 25 provincias será a seguinté: 

MinfüL ....•....... : ....... . .. . ... . 
Bahia ............................ . 
Pe rn am buco ......................•. 
Rio de Janeiro ................... . 
Ceará ............. .. . ........•.•.. 
Sapucahy ...... . . . ..... ,; ......... . 
S . Paulo ....................... .. 
Rio Grande do Sul. .............. . 
Maranhão ..... : . : ...............•. 
Pará (conforme o projecto que passou 

na camara) ..................... . 
Pari:thyba ......• .................... 
Alagoas .. .' ... : ................... . 
Sergipe ............... , ...•........ 
S. Francisco . ..•.. . ...... , ....... . 
Santa Cruz ....................•..• 
Piauhy ........•.........•......... 
Entre-Rios .................... •..• 
Espírito Santo .................... . 
Paraná ...•..•.•....•......••...... 
Santa Cattiarina ...............•... 
Rio Grande elo Norte ........... .. 
Amazonas ........•................ 
Mato Grosso ......................... . 
Goya:z .... · .................. ......... . 
Araguaya .. , ; ..•......•......... , .. 

Deputados. Senadores .. 

14, . 
>J,l, 
13 
12" 

8 
8 
(j 
(). 

6 

G 
5 
:s 
4 
4, 
4, 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

7 
7 
{) 
{j 
(t. 
4. 
3 
a 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

138 . 66 
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Os Llados estatisticos da população podem set' recti-
ficados em breve tempo á vista do recenseamento geral, 
e então segundo ell~ alter:H·-se o quadrn sup-rn elo nu-
mern dos representantes c1-as provincias. Fic<Üá fóra ele -
questão a verdadeira populál,fãO de caJa uma, especial-
mente das novas, e o governo cuidará de fazer reunir 
inforrnaç.ões exactas de toçlas as estaçôes fiscaes cio -
Irnperio n't1m triennio par~ se conhecer o conjuncto 
das rendas propriamente provinciaes ele cada nrna, e 
especialmente das que pertencem á::; novas circum-
scripções, J) em qLw, qualquer que fór a escassez dessas 
rendas, não será molivo bastante para deixar-se desa-
tisfazer a necessidade - da creação ele novos ceni:ros 
administro ti vos. 

Quando a navegação, as estradas, a colonisação e o 
commercio tiverem povoado bastante DS provincias de 
Mato Grosso, Atnazon::is, Pará e S. Francisco, as regiõt"S 
do S. Lourenç.o, Madeira, Solimões, Bio Grande das 
Mortes, Oyapock e do alto S. Francisco, tendo este por 
çentrn Januaria, hão ele constituir necessariamente novas 
circurnscripções, que pela sua vastidão, arterias fluviaes, 
e algumas dellas pela sua posição nas f'ronleiras, exi-
girão centros adminislrntivos á medida q'ue se aug- _ 
mentar a população das republicas circumvizinhas, e o 
Imperio do Brazil, respeitados os direitos das actüaes 
províncias, e das cinco novas propostas segundo as ne-
cessidades ela época presente, se dividirá enlão em 31 
províncias, conforme o plano constanle da carta n.º 3, 
salvas algumas alterações nos lirniLes, que as conve-
niencias futuras ou emergentes aconselharem. 

Talvez conviesse que nessas regiões, que ainda não 
têm os ·elemenios _necessarios para constituírem provin-
c:ias, masque hão de tel-os, se estabelecessem, attenta sua 
vastidão e afastamento dos actuaes centros adminis-
trativos, administrações especiaes como delegacias de 
presidencia, embora não gozassem de representação 
poliLica sepnradá , corno prnvincias. Essas g randes 
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regiões receberiam mais alguma vida do que aquella que 
çle longe lhes é dada, porque sob os cuidatlos de ad-
minislrações esp·eciaes cerlarnenLe se desenvolveriam 
elementos precio~os para em futnro proximo lrnverern 
de constituir novas provint.:ias. 

Muitas considerações póderiurn ser aclcluzidas para 
j1Jstiflc-ar a nec.:essi·clacl·e da creação das provincias pro-
postas, além da do Rio ·S. Francisco, mas as .omitlo 
porque organizei o projecto unicamente como object0 
para estudo, e de cet;'to modo como estimí.ll0, a fim de 
que as aclrninistrac;ões das proviucias, guiando-se pelo 
dedo da Providencia que lhes aponta os recursos creados 
p·ela natureza, não se transviem cio verdadeiro caminho 
do progresso, dominadas pelo pensamento ou pllantasia 
d@concentrar interesses em pontos para que não podem 
crear meios ele transporte, sen.ão·gastanclo esf'orç.os, tempo 
e dinheiro, que seriam melhor empregados, quando 
não se]arn intéiramente perdidos; e se compeneirem 
da. maxima que--:-administrm·.; ainda qu.anclo se crêa, é 
aproveitar os elementos da natureza e não contrariai-os. 

·Concluo offorecenclo tres cartas coloridas, uma da di-
visão actual do Impe::rio ,' outra clella em 25 províncias, e 
finalmente a 3.ª em 34 futuras, devendo -se levar em 
conta os detalhes das cartas parcí aes para supprir em 
parte inexactidões daquellas a que tive de recorrer para 
abreviar o trabalho. 

Creio bem que meu plano é . imperfeito e pócle 
mesmo ser defeituoso em alguns pon~os, mas nã0 é 
isto motivo para que o deixe ele offerece r á conside-
ração do governo corno ma.teria de estudo, tendo apenas 
em vista, assim, manifestar o desejo de . presfar um 
serviço ao paiz; e a consciencia disto para mim é so-
brada recompensa. 

Rio, 2 de Setembro de ,1873.-ANTONlO CANorno DA Crruz 
MACHADJ. 
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l.IMITES DA NOVA PllO.VDICIA ·ng SANTA CUUZ. 

Ao No1·te. - O rio dos llheos desde a sua l'oz no ocea no 
nté ú extremid:ide ela sua ultima vertente occiJental, 
des tn uma linha até á barra elo rio ela Ressaca com o 
do Gavifio, es te atÉ: sun ultima verLente na serra dos 
l\Jon tes Altos, ésta até á primeira verlen.te oriental dÓ 
Hio Verde Peq ueno na das Almas, e este até sua barra 
no nio Verde Grande. · 

Ao Siil.-A margem esquerda do rio de S. Matheus 
desde a sua foz no oceano até á extremido.d e do brnço 
sul, deste uma linha á primeira vertente do rio Tam - · · 
baquary, este alé sua confluencia com o Urupllca, este 
até o Sassuhy-Grnnde, es te acima a°té á barra do rio 
dos Cocaes , este nté sna ultima vertente .na serra do 
Arnbrosio, esta alé ao Arassuahy na extremidade da serra 
do Gavião, o mesmo rio Arassualty até ó barra do Rio 
P.rcto, desta uma linba em direcção a O.N.O. para 
a.\cançar a de Sn.nta Anna no Jequitinhonha , o rio Santa 
Anna acima até á extremidade da sua vertente a mais 
occiclenta l na serrn de Curimatahy, da dila exLremi-
dade urna linha até sua contra-verten te, mais proxima 
na mesma sena ao rio Gamelleira, este abaixo até sua 
confluencia com o Jequitahy, e este até sua foz no S. 
Francisco. 

A Leste. - O rio S. Francisco da barra do J eq uilaby 
até a do Mangahy, este acima até sua ultima vertente 
oriental a ·á. lcançar a barra do rio Capivary no Rio Verde 
Grande perto da povoação das Araras, e este abaixo 
até sua confluencia com o Rio Verde Pequeno. 

A Oes.te .. - O oceano entre a barra. de S. Matheus, e 
do rio dos llheos ao norte. 

Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 1873. 
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LI\UTSS DA NOYA Pí\OV!NCIA .OE ENTR8··RIOS. 

A Leste . - O r!o de S. Francisco ela barra cio Uru-
cllya até ao Porlo-Bea l, clcs le urna linll a nté ú prim eira 
ve rLonto do rio Capiliogn, e o:>le a lé sua barra no Rio 
Grande. 

A Oeste. - O rio Paranallyba da sua confluencia no 
P;naná até á barra elo CorumbD, e este até á vertente 
a mais septentl'ionnl do S. Dartllolomeu m linha divi-
saria das .agllas, um pouco ao norte ela vi il a Formosa 
da Irn pero triz. 

Ao Norte. - A li olt a divisaria até à serra de Santa Maria 
t' do Paraná, a m\~ :> ma serrn até á vertente pTincipal elo 
Urll cuya e a margem esquerda deste nté sua barra no 
S. Francisco. 

Ao Sul. - 0 Hio Grande ela sua confluencia com o Rio 
Paranahyba até á barra do ri o Capilinga. 

PerlencerJ provisoriamente á mes ma província o mu-
nicí pio de Santa Anna do Paraoahyba, cujos limites süo: 

Ao Sitl. ---,A porte dos rios Paraná e Paranahyba com~ 
prebendida entre a barra do B.io Pardo no primeiro, 
e a do A puré no segllndo. 

A Oeste. - 0 Rio Pardo e seu affluente o Vermelho até 
it serra cte Santa lliarlha. 

A Leste.-0 rio Apueé até a. mesma serra. 
Ao Nor·te. - A mesma serra que divide esse município 

das provincias de Goyaz e de Mato Grosso. 

LIMITES DA NOVA PROVINCIA DE SAPUCAHY. 

Ao Norte.-0 Rio Grande da .sua confluencia com o 
Paranahyba a lé á barra do Sapuca.hy. 

Ao Sul.-A parte do litoral comprehendida entre a ponta 
ela serra ele Mam bucaba e o rio Taquary. 
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A Leste.- A serra de Mambucabi: .1lt' á do Mar, na sua 
juncção com a ela Bocain::i, esta até a primeira vertente 
do Rio Portella, este até sua barra no Parahyba, deste 
ponto uma linha até ao Picú, deste a set·ra até á vertente 
a mais meridional do Rio Ba,ependy, este alé sua con-
fluencia com o Rio Verde, este até o Sapucahy, e este 
até sua barra no Rio Grande. . · 

A Oeste.-0 Taquary até áserra do mar, desta á linha 
de divisão das aguas do Parabyba, das do Tieté até á 
serra da Mantiqueira, desta á linha dos limites actuaes 
entre as províncias de Minas Geraes e de S. Paulo 1lté 
á serra Negra, esta até ás cabeceiras do Mogy-Mirim 
na serra de Araraquara , esta até o Tieté, á margem di-
reita deste até sua barra no Paraná e este nté á con-
ftuencia do Rio Grande com o Paranahyba. 

LIMITES DA NOVA l•ROVlNCIA DO ARAGUAYA. 

Ao No1·te.-Da confluencia do rio das Balsa.s com o Par-
nahyba aLé á extremidade meridional do Gurnpy, n linha 
divisoria das aguas das Balsas e do Tocantins das dos 
affiuentes dos rios que desaguam no litoral do Maranhão 
entre a foz do llapicurú e a do Gurupy, da extremidad.e 
d.o mesmo rio uma oulra linha ate á confluencia do Ara-
gunya com o Tocantins, e á margem d·este até f'rontcar 11 

barra das Tacaiunas. 
Ao Sitl.-A Serra dos Duuc;; Irmãos a partir do ponto 

de divisão das aguas do Piauby elas cio . Gõtgueia, a 
serra do mesmo nome e a do Ouro até á primeira 
verlente cio Manoel Alves da Natividade, este até sua 
.barra no Tocantins, este aci~a a.t6 á doe S. José, este 
até. sua ulL.i.ma :v~r· t.~nLe a Oe$le, e de~teu)timo ponto uma 
linha E. O~ .alcan~;ando !l bnrra do rio dos ChaVH L l rs no 
braço pequeno. 

3 
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A Leste.-.-Do ponLo de divtsão das aguas do Q:orgu~ia 
dàs do Piauhy na Serra dos Doüs trmãos a Hnlta di-
visoria das aguas destes ·ríos até a extremidade me-
ridionál do Rio tvlacambira-; este até sua barra '!)O 

G@rgueia; éste acírná até á barra do S. tou.renço, ·deste 
p.ónto umà linha N. S. rtlcançando a cabeceira da Estiva, 
este até Urussuahyassú, este abaixo até sua barra ho 
Pal·náhyba, e este até su:a confluencia com o das Balsas 

A Oeste. -'-O Rio das Tacai unas d-a sua barra no To-
cantins até á do Paraopeba, este 'até ás 'contra-vertente. 
dC> A-quütliy.; este até á s1rn barra no Araguaya, este 
acima a.té á ponta septentrional da Ilha d·o .Bananal, e 
desta o braço pequeno do mesmo rio até á barra db 
cl'üs Chavantes. 

Ao Nor-te.-0 Rio Docfl dn -barra CüieLM até ~ á ·no 
Ufopuca, este até ú barra do ·sassulty Grande, este acima 
até ·á barra do s-eu affiu:en'te b RPo dos éocaês, este iÍté 

• • -,Ir 

sua i1Ül~ma vertente · na serr.a do Ambrosio, esta atê âo 
Arassuahy na ex'trerh·ittade norte da serra. do · Ga'iião~ 
o -mesmo Arassuàhy até á barra do Rio Preto, d·esia 
uma linha em riirei'.<_<ão o. N. o. para alcançar ·'a ·dq 
de Santa Anna no Jequitinhonha, o l.liu d'e'S'anta An'nn 
acima até á ext1'ernidade tia suã vertente a mais ac-
cideotat na serra do ·Cur:ii1il'atahy, 'da dita_ -extremidad·e 
uma li1nha até o Ri0 ·GarAelleira, sua ·'conlra-Yertente 
'ªmais p'roxüea 'fl<l' ü1e·sma _serra; '-este : rio alé sua ·con-
íluen,cia no ·Jequitahy,;e estre:·ate sua: foi iio s. Frnncisco. 

Ao Sul.-ORio Panrtiyba da l:farra do Po'mba àté'á ·do Rie 
Preto, este acima até saa vertênte a füais occidental -na 
Serra da Mantiqueira , e esta até o Morro do · pj~ú . 
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A, Les,te • ...-0 rio do . Pomba cl,c'sde . sµa barr1:1 lJP :Pa-
ral\,y·ba·. até á d:o s . .Jo~o~ e~t.~ iiLé ~ $!':.çi:;~ .i:t0 JilJ~&ffiQ 
nome, e em seguida as das Perobas, dos Fogos, dl!. Ca:-
bell.u.9a. e a_ d.@.s h'm~os Wé alppn'.íaf a xei:~ea :teil·J mnis 
m~rid.,ionat qo rio Cui~thé , ·e es.itr a!l-é sua barra Ifô 
ruo· DG~e. · 
_ A. Oeste.~A serr~ da Garoarr:a do Mor.c9 d.o Picú ailié á 
vertente a mais mer.idion.al do rfo BaepBndy,; este arg·sua foz no Il-io Gtan:me, .esM ,até: fJ barrà db r;o ~apitíng<.ct ·, 
este acima até sua extremidade ·norte, desta uma lfoha 
até ao Porto Real e deste o rio S. Francisco acima até á 
barra do Jeq1.ii1ally na su·a margem direita . 

. - - , 

1.rntTES DA PRon:-<cu no' ESPÍRiTo SANTÓ ,. -· ····. . i j 

~ - ... 4 • ~ 

40 Nor.te. - A mµrg.e.m esqu~rda .cio .1jo d1e s., ~;a.H;i.,~,µs, 

d.e sua .foz &té suá vertente mai~ , p.roxim~ çl~ l'~O Tf,R)b~\; 
qu.ary, perto da lagôa dos ínhau,mé!s, e?Je rio até ,SU.il 

. • . . • . .• • ~ ' ,, , J, .. - e ~ .. 
barra no Urupuca, este até sua confluencia com 9 .. ~iR 
Doce e este abaixo até ao rio Cu,iethé .. . ,. +~ §~~:;.~_:~argerri <lfre'ft~,~-~ 

1

~â~ô~.Yéi~J,?·?i~P)~L~qJW 
a hga a9 'Lago d~ J~sus, a ll)_argeni d1.reiJ~ .(i~~~e at~ ,a. 
e~i~é~~â~~e d_~ su.a ,W;a:iorr,e~tenl~n~r~ s:e~fa,~lRM-~-111}~1'.r~! 
esta ale á do Imbé, esta ate a p.nn.c1paJ veríe.r;iJe i lo .rw 
~aca,p~, es~.e. até su~ ·p,ar~a · n:o ~r~ ~~ªRªG: · ~.sr~. '~té ~SA 
c'onfiuencfa 'coin ·0 Negro, eS:te ate .a âltura da {frrr'nêira 
vertente ~io r·ib d'Agua Pf'ét~,"este· até·;~u~ iiádá tiô Pà't~
H,ioa, e.ste àté a bálra ~o ·l>o'~b~ ; e·s:t~ à(~ ~e~ ~.tpu~Qie · ó 
rl,Ó c:re s. João, este ~te â serra' . ~o ó)esmq 'no:dre e és tá 
até á .da's.PeroQ.as. _ . - · .. · ' ' 
· Á ·odste' . .-:.As· seri·as aas fe.ro~a~,' dos ltÓ,gg~,, e(~ · .c.~

belluda e a dos. Irinãó'~ até ~Ücançai· a ~e'fteY1'te . mais 
meridional do rio Cuiethé, e este até sua barra no Rio 
Doce. 
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A Les'te.-D oceano da boca do Jaguai·y na Praia do Fu-
rado, até :.á .barra do S: MathetÍs n'uma li)Xtensão de 75 
leguas. 
· Os limiLes sul da provincia são os da comarca de 

Campos com· as . do Cabo-Fl'io e Cantagallo, ficando . per-
tencente ao município de Leopold ina, da província de. 
Minas, o· peq 1rnno territorio com prehenclido entre- a 
111argern esquerda cio Parahyba e a direita do· Pomb<1, 
que boje· l'az parle da provineia do Rio d.e Janeiro . · 

LIMITES DA PROVINCIA DO PIAUliY. 

Ao Nol"te.-A parte do litoral comprehendida entre a 
Barra Velha do Parnahybà e a 1do rio 'Ti'bahú perto do 
morro de Jacarecuara. 

e.Ao Sul.-:-A serra, dos D.ous frmãos a partir do ponto 
de . divisão das aguas cio Gprgueia das do Piaully, e em 
s·eguida a Serra Vernielha até aos limites de Pernam-
buco. ··, ·· 

A Leste.- O rio Tibahú até sua ultima vertente ria serra 
do Mocuipe, esta até á confluei1cia do rio Tatpú com o 
Cajá, este até sua ultima vertente na Serra Grande, esta alé 
á do Ibyapaba, e esta até á den.;,minada Vermelha .nos li-
mites da provfocia d~ P()rnam buco. . . 

'A Oeste.-O rio Pàrnahyba da Barra Velha alé á con-
tluepcia cl,o Urussuahy-assú, este até á bar.ra da Estiva:, 
este até sua ultima verteúie, rlesta uma IÚ1ha N. S. alcan-
çando a barra dos. ·toúrenço no Gorgueia, este aci~a alé 
á do Macam bira, este até sua ui ti ma vertente a lés te; e fi : 
na\ mente a linha _diviso ria das aguas do Gorgueia das dó 
Piauby até á Serra dos Dous Irmãos . · 
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LIMITES DA FUTURA PllOVINCL\ DA JANUAllU • . 

Ao Norte. --o Rio Guará desde sua nascença na serra 
da Tabatinga até sua barra no Corrente, este até ao Rio 
S. Francisco, este acima até á barra do Rio das Rans. 
este até sua extremidade na serra de Montes-Altos, deste 
ponto urria linba a alcançar a primeira vertente do Rio 
Gavião, e a margem deste até á barra da Ressaca. 

Ao Sul.-0 Rio Prelo desde sua nascen·ça na serra 
das Araras até sua barra no de Paracatú, este até á barra 
do Rio do Somno, desta uma linha em direcção á con-
fluencia do Rio das Velhas . com o de S. Francisco, este 
abaixo até á baITa do Jequitahy, e este acima até á ex-
tremidade do seu affiuente o Rio Gamelleira na serra da 
Itacambira. 

A Léste. -A linha divisoria das aguas do Jequiti ~ 
nhonha, das do Jequilahy e do Rio Verde-Grande à 
partir da serra da ltacambira até á Branca e á das 
Almas, ·~ue dividem os affiuentes do Rio Pardo dos do 
Rio Verde-Grande, deste uma linha á nascença do Rio da 
Ressaca, e este acima até sua barra no do Gavião. 

A Oéste. -A serra das Araras a partir da extremidade 
da nascente do Rio Preto, a serra do ·Paranan e a da Ta-
batingua até á nascença do Rio Guará affiuente do 
Corrente. 

O territorio cornprebendido nesses limites tem do nas-
cente ao poente 86 leguas, e ,(ie Norte a 8111 70, ficando 
assim reduzida a nova província do Rio S. francisco 
a uma extensão de 120 leguas, em lugar da de 230 que 
ella alcançou eom a emenda do proJ.tcto, e por conse-
guinte muito mais em relação com sua maior largura 
que não excede a 70 leguas. 
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