


BRASILIANA 
5.• SERIE DA 

BIBLIOTHECA PEDAGOGICA BRASILEIRA 
Sob a dirw;?io de Fcrna:ido <lc A.zncdo 

VOLUMW3 PODLICAD09 

1-J.lM'Tl.fT,\ Prrii;tru.: [."ii:'lff""R ,fo 
lrn1•~rio" mnn,,. cn,.nil>O! - :!.• ,:,J\,;~o. 
2 -~•.,:,,n,4 CAt.01:11:11,1s: O ,ilurqur.t 
1!11 IJurl1t1~<1nn - 2.• tditZa. 
3-At,<.'ll>~ Gr~'l'TI:,; .h ;,1(11~ ,lo 
All><:fl<> T«rrr,. (~yntl,,:,o çom ;,,Jicn 
ren,•''"Í-
·1-0u,r,p,o. V1,o.~:,:,1.: lfoçn o ,\,.,.i
mll~pio - (,I.• nliçiia :iJJ;:r~~ntailn) 

5-,\,!(]l)",l'O lltl l":"-t?,,,S.illL\Jhi.;: St•
i;:,mtlll Vb,;o.,m do lllo ,!., Jn11~;.,, " 
:'i11n,,,. Gornu <> n S. l'.,ulo (IS2Z) 
-Tr.i1:. o prcl. tio Affol?10 ti~ :Z. Tnu• 
nay - 2.• nli~llt.>. 
13- D,,J'l1STA. I'J::l(f;JILl : Yu:\OJt r, rpi
•odiu,. ,!,., Hn, .. H - z.• c,H,;:,,... 
1 - :lAi'Tl5"T"- l'r.,WIIIA; Ilhccnl~,-~ Jo 

~;1~it1~!zr::'.,.2.~t.li~~~JfldQ l~~M W 

8-{Jl.l\'f'.l!lA \'J,\'I'.'"; l'n1,uln~Ür~ 
l\krh.lionnr,. tio llr1u.l ·- 1.• c1li~;:;o. 
O-~::<., noor,iaui::s: o. ,\rri,·111n,,. 
no IJrn,.;I - (Uo,i~,io C rrdadri Ua 
Ilomcro j';re,,}. J"rnfVMr:!Cb(~ ;:'uJ(rodo 
-z,• ~di~iiO, 
JO-<?i.a·i;mA V11,NNA: J::1·0!,,çí,n ,lu 
l'u,nflr,.,.;I,.,fr<>-J.•L'<li~:.o;,ll,,!lt:\<h). 
JI-Li;it D.\ C,t_<r.<111, C.-.!lCCr>lL! 0 
Cur><.lo d'J-:u - Vol. illu~lr"'1o 
l:!-W,.m:r.l(LtT P1."<rra· Cu•tn" 1!11 

l1u1,""'"t"r J•,.,lrn li crn """'" ,k Co• 
lco!,!lp<> - \'oi. iJlu~!rinJo 
13 - V1:-1:'<TI> L1~1~,ô C.<1,00•0 · ,\' 
,nnri;<:<"1lnlll•lorl11t.l1>Jfru.~il-'.!.•c(.l 
M - !'F.ono CAMID!II : 111~10,h, J:, Cl
.. a;~.ntJu llrn~il.,jr11 - 3.• et.liçilo. 
16- ..,~1,·01!. C . .i.oocn.,.s: Dn J<~~r.11-
d" 1\ rJ1naln ,lu llo9n~ - :,.• volumo 
cfa ~~rir.i "Ilclnçõ!:3 l:3tcrior~~ ,lo Dra~il"'). 
JIJ- ,\1.,.1:nTO To1111Y::1; A Or~~"l"ncJ<> 
Nu~a.,,,,.'l-3.• L"<.lição. 
17 - ,\Lui:t•TD Tonnr-11 · O r,....1,1,,.,,,. 
K11dou.,J llrnMil;lro - :!• ,·Uiçiin. 

JS - \'15<,;(l';flJ, D& T.,11,uY: l'c,lt<.> J1 
-2,0 (.Ji<;!lu. 

JCl-,\n·o:fso D?. E. T"tl~,.r: ,•;~itn11-
t,,.tlo llt11~ll c .. J.,nh•l tS,...,, XVl-XVItíl 
-2.•ctl,çüo. 

:!0-.\1,ni,nTo nc l·'Mll": ;'111111(, (com 
!r<"'i! illuJtr:i,;uC! {ór:i. do w1t.o). 

'.!l-D,._1..-1~-rA I'r:ruwu: l'rln nr11~i.1 ,rn,nr. 
22- :.. nocux-rrr.·Ptttro: F.n•ulo~ ,ln 
.\11tro1,olurilo llrn•il<m•1t. 
~, - ~:v,\ll18TO hr. :\'.on ... 1:~ ,\ Cij,,fh• 

,i,l;r,. .,frlcnn,, '"' ltr.1•1/. 
H-r'.,'sl>Ú. C1,i.oor.11AS: J'rc,1,1(:IIW~ 
,J" ,\<l1ninÍ>1lrnçi'i"o. 

:?:í-:\1.rnrn :\l.\11HOQl/l~•= Ali<11;1>:l,J,. 
l'-<u,l""l"· 
~0-ALDl.:<lTO R ... :wi,1,; JJ,.,.,,, .• n 
l'rr~f•ulin1~. 

:a -;\!.rr,r..1,0 Eu.,., J11,;1~n J'a111•ln· 
~;;.,. 1',"•U~tu~. 
.!!S-G,:i,;r:rt.lL Col/70 N:. :st.,a~w,tu. 
VJ,..:,·11, 11,, ,\ru;-it1np, .. 4.• e<.liç,1o 

jQ-J~r;{; 11r; CMcrno: O 1,rnhl~,u" 
,r,1 uli,.,c,o"t:lu "" U•u~il - I'r~fo~í,, 
tlo 1>r<'f, PeUr11 1::~~LltlNO. 
JCI- c ... v. l,',11:m::ruco ,\. íla:,ir,oi;: r..lo 
Jlr,-~n C,•>nrnl - E<lillL1..11t,s,!.<i. -:?.• eJ. 
'!l-.'\i1.vr,no ,\11~n,..r.1 O 11 • .,.;1 "" 
uh,· n~1unl. 

:J:!-C, Dll Mi:LVI-J,,-rr,'l: v;.;ll\ulr• 
•h J•r.,.,dro J,,.,,.,n., · 1-~d. illu~(,.1</ri 
(c1>1nlJliKLir:J!), 

3J -J. vr. S.\l/~.ua J'L:IIILU': .\Ir111~r,, 
roloi;ii, Unu,llrir11. 
3-J,- ,1..-;ira:.·i; Con.,: In1ru,lu~,io l'i. 
,\rcl,rol,,i:in Uru•l!~im - :,:.<l, ill11~lr:11!/\. 
:u;-,\. J. S.u1r1,rn · Pl,;,toi::~o~r~11hin. 
,1,., 11,nMII - Ecl. mu,1r.11h - 2.• ~dic!to. 
.1()- <\i.,·n1:no J,;1,1.1 , Jç•·r"l<: O f1<1n· 
,lrhiNU>t> l'<><>ll•l<> "" lfr~uo t.ln r,I.,. 
r,i;,.,,,,- :i.·~Jir," 
J';-J, F. UIJ ,\L:1~111,._ !'1 ,uo: {'r). 
,r,rfro~ r ... ,-... ,.Jor~,r ,k, lfn,.u - (l•:,1. 
illu!tr:W!l}. 



:!8-llur Th11o~A; ;\lod•ln,lo n J;.{i. 
lio (Cnrt ,e i11,,~dit11t (l'rdnde1dM 0 .1r>
J1otnduJ r,or ,\m~riço ,lncobino. r..,coo.bu 
- EU. !ilW!lto:b. 
:líl-E. UCQIJ&.'I"c-Pt\'To: llor,d,,uin 
- 1.• c<liç}o (r11.1gmccitncln. o il\u~truil:i). 

0
•tO-P1:n110 CAl.)10~; lli,.totõ11 Sn~j.,\ 
do llro,,H - 1.~ 'Como - J·'.~1,ir;t.-. ''" 

.SudNi11,!o ÜJJnniul - :?.• ~Jição. 
-11-Jc..~l-:-.1.~l,iA 01;Ll,O ! A int"llic;cn
c/u ,Jo (ln,~·,_ 3.• ,:,tliç,lo. 
i2-1'.u,::HÁ CALOO!:n.\~; J-'r,rmu~:ro 
Ui•loTic" dn l!rn~/! - 3.• cdiç1[o (com 
3 mnppil~ íó,a do lc:\to). 

,JJ- ,\ . .',.,oOI"A L1M-\: All,ortn 'l';,ru• 
o >11u1 nl,ru. 
·H-.G:rrc,·.\o l'1i."To: o .. 11,tfi;:,·,""' 
,lo Nonlc~L" {cnra Uj i::rtwurn!l a ''ln,1-
l"·"A) - 1.~ ,·ol1ano. 
~6- D-1.1,uo 1>E M,,'lALnÃ r.,; L"<rwn ~
,.,,., Gcn.;r,. 1,J,irll ,1,, JJrm,!l Cvioninl

lO - ~li;:<.UU ilh:;1<nO~<;A: ,\ iní! .. .-11-
d:, ufrfr,1/HI no 1mrl1Jl,'.U<·,: ,lo IJralfiJ 
-i~J. illustr:idn. 
47 - ;,,r,1..'for:1, Dom·1ir: O Hm~a -
Com un·11 nota Cl!•lic:.livn <.:,J Cc.rlc:i. 
.l\(nul 
IR-UnllrnO VJA11s-.\: Unr,<lcirnM e 
.,,rlnu!!ltnt l111y1u1no. 
~o-- Ci:.i~-:-,.·;u lh1mo.io; 111•P,rii< Mi• 
Hn•r 1/n Jlrn~,J - Ed. i!hi~lnuh, i,orn 
50 ,:r!\>\irn., '-' n·,npDn~ - 2.• cdiçilo. 
50- ;'-t.~n·a ,.I\.\l".,!'.I O~. l'rujr,,-710 
C1111ti110,ulul ''" lira~\\ - Prc!I\ci" Li~ 
r,rndi:1 C:1l·.,;:cr.i~ - :t.• cdlç.ilo r1mpli:d~. 
:;1-0c;T,,·,n l'HJ Fl<EITMI: D0c11ct1~ 
11 frlcunn" no 11~11811• 
62-Gr.:O:El'.\L Couro Oll i\[A<].HU:..J:~; 

~in
11ct~~ft~,,,;;;ílr1'1~i;.~'I~~:;ª~;:: ict'.l, 

53-A .. T. OE !';.\l.lP,\10: Uio.;c"l:r"• 
11hlu diu,urõc:n. 
M-,\'HOS!O GO:-<Tl)O nc C/'.n~"\L0<1 
-Cnln4ct~~. 
5fi - HnD;:unt.~110 ACCIOLY : 0 H"• 
conhc:cimcnto ,1., llu,~il 11rloA E•· 
t~,{<>>1 Uuida>1 ,lu ,\11 .. ,rltu, 

Ml-CuA""LU Ihri!.,LY: MuU,crr11 o 
Co11tuor1c11 ,J., nu"il - 1'r:1d11cç!l:i, 
prcfa.:iin o ri:l!n~ do G1,atlío Pcn!lkn. 
57-I11.,,\t·81~0Jtomt1ni;1;i,•,1.1.t,r• l'lr
"'""'º~ ,ln Fu!klurc .,,,.,.;c.,I Brnol· 
ldrn. 
[,8- ,\Oô!Hl? Dr. S.\l!-i'l'-f!IL.\lflll: Vfa~ 
l(rln á Prn•judi, do S:,nt" <~<·.tl1n,jo~ 
(IBW) - T,,,Jircç.io do C.,rlo~ J.~ C~tri 
Pc?cira. 

6'l-Au•111:no ::"t.t.t5 Ju,.,m,: o~ t'rl· 
uwlrn" Tr,,.,cu11 l',11,1[~111" ,; o e .. ,.,., .. 
UlrTltn J-:>tro--,\u1<.r"enuu. 

tO-E)111.•o ~1.-.1.ll.sl:A.U: ,\ vl,ln 1.fo~ 
lndiw, Gu:iyc<u·n1t - Ediclo !llu•lrnd,., 
OI - Co:-:1,,: D'Eu: Yiui:o::m Militil1· 
no !Uo Gtm1<lc ,lo Sttl (Ptcfuç:o o 
10 c!lrtns d.; l'rinc>pn ,l'Orlr:\n~, cor,,. 
,n~nln,fo~ I"'' .\Tuc nciu~~) - F..<!kli<> 
m .. ,trndll.. 
fl2-AoPIQf\ AUOCI/TO or, ~ÍJ(l",l','t>A: 

O lllu :-;;;o Fnu,ci~en - EUicUo ,ll\la
!radrt. 
03- RAUIUl-/l>O ~ÍOh,\l:S : Nn l'h1nido, 
1'.1u,0L<1uicn - .j_• edii;-,lo. 

GI-G1Lurinro fr 1:1111:: Sollnulo" " 
:\fucun,1,o~ - Dc,:,n,J~ucin ut1triurd111I 
rurnl 110 nr~il - Edici\o !llu~(rnd. 1. 
Gr.-Jo.to OOWAS l·'11,uo: Sil,·u J,,,. 
,lim. 
ílll - PJ1n1rr:vo ;\(o.,cy11: A r,.~u·ue{ãi,, 
c o l11q1<·rio l'}ib><tlioo, f'Oí!l n 1,i~l 1dn 
de cdu("n~,io no Br119il) - l~:?3·18.!i;J -
I.º ~-n!urnc 
07-P,.:;ur.( C~LOM,nA~: I'roLIO.,n"" 
,l., Gorcrno-:?.• c·li~,lo, 
OS-Aoau;;r.;, l>i; s ... 1.,"l'-ITU.Af!lt:; vi ... 
,..,n, f,ft N , ~cN,lc" ,ln llin S,io Fnu1~ 
rl~cn " r,-lu l'r"~;,,.J,. ,J,, Goy,,~. -
l.o lO!l'.10 - 'f•1{ ctlC' ü IIOtn~ tlo Cl~J~ 
RiLciro ,...,."' 
fi':1--l>n.,IJO :\!,.,.... A1rn•·c1, iln 11>~• 
lorlu N11,·nl lh·1•ilcirn. 

70-ArFOJ<!D,\h!.•o1m;),.fr.a,1.o F,lA!'-• 
cu, é,wc<ellO dn c;,;u.,,t,1<' llrual
l<eir,,. 
71 -F. C. J!Ol':H:sr: -Ho1nnln1" .\;.!d• 
cuh1•r11 ntJ lhuHi! no Sctlllo XYl -
(t'C'S{Jlti~n~ o co11lril>11içú-t•t1). 
7'.!.- ,\um:,.-o 01; 3.,1:iT•Illl~\m>: - S, -
t:nn<lu ,in1:•''" 1,n lut<!dor ,ln !lr.,~il 
- ··~epír:t'l S1rnlo' -- Trrul. do r_:nr• 
l" • ;\ludrirn. 

73. -T,1;cu :,,.:,Du1:1..-"1;ncm,.._: l\lnd,11-
,lu de AM~i-~ - íl·:111rulu Crftko-ll!o
i:;ru1,hi<o) - E<iiçê",., i!iu~lrnd!l. 
i-1- rA1-a11Á C:111,ov1:1u~ - l~tu,lo, 
UiMlodcu" " ruHliro~ - (Tirl, N...: ~
trn .• ,) -2.• c,'ic~c. 
76- Ar10:,;so A.~~ Fm;rr~: ,·ucal.,u. 
lnrio ;'ól,1-,,,,1,;·,t,,• (•;e:1nnrulizndo p(:[O 
11nrt11K11e:, fr.l·1du 0/11 S. T'mdo) - Lrn
i:un Tu11v-i:u:ir:,ny. 

7U-G1.;nwo .3AI\IIC~O: Hi~1nd" "~
<·r,·.tu ,ln Jh,,~it- t.• D~tlc: "l)o <lt·,
col!tiincuto II nbdicJç<lo da l'c-dru 1" 
-Ediçüo illu~tru,'a. - 3.• «liçílo. 



77-Ç. Dll ;l.!r.LL0·!.1':'.':'Al'.I: Znolo1:ilo 
,ln flrn .. il- Ediç~o ilh1 slr11dn. 

iS - ,\or.u,To Dfl S.\l?\'T•llll,,\111& ! \'h,~ 
i;.n11' (,.1 llRH<-lllo:~ ,h, J(lo Siiu llruq.. 
d~"" " I'"'" l'nnind~ ,lo G<>yn:11 -
:!.• t11mo - ir~tlueç,1o o nofo~ <le C!mlo 
Hi~iroL~n. 
iO- Ciuvr.,no Crn.., · O \'l~eoJ\<lu 
,lo Slniml,11 - • S•.la V1il., <J s,m 11etnn
e.1,, m1 poli!kn 11:ie;'IM) • -1810--1.'JS!) 

110- 0 ~W.IJ,D0 1\ CA1,n.1L · Su11t:i 
C,,th,.dnll ·- l~di<;'~<I tll<11<!r~clct. 

fll -· T,r,)10.1 Un,rro: ,\ Glndu~n S,>
tnl,m ,ln l'rirnrin, lmr>,,rio - 1''rl'i 
Cn1>rtn - 2d. ;'\uh,t;i.<líl. 
62 - e. 1,r. )h:u.o•Lr.11".i:o: O Jlw~íl 
Vl"to 1 .. ,10,, I111,:!,.-.:.-"· 

~J- P.i:0110 C1~1n~: n:"p,rlu Surinl 
..:lo nrn,iil - :?.~ l'; , - .. :,11,hitn <1,, 
,S,xk,l,.Jo lm11~riul. 

lH ·-0111..1.i-'l'J .\L C11w.1TJ.!O: (•rul,l,·• 
"'"" 1,·111<1,,,,1<•ni,,,., ,f., ,Hi11•lcl1,lu -
'Edit•ll'l il\u~trn,fo 
85-\V,1"1>r;uu,T l'1Sli(': Col~'1,:l1w ,, 
,..,o tnm11n - E<.:. i,lu!lr3(h, 
8!1- .\um,1.10 T'is11,;1r'"J; A' l\loq:rm 
,lo A,,u,r.un11~ - Ed. !UMlnufo. 

67-PJU.l!lft\'O i'>ÍCJACTn: ,\ ln11tr11c-,:,i10 
,, nJ.,,1,.•ri> - (S,1l,· lio11 i,11r11 n. lJ;-. 
(oril1 ,i,,. F'.;:lur:ir;.~r, nTJ Ilrnsi{) - ',.!o 
\'ohunn- n,'orr,,.edoonffino- \fl.,1-
lSSR 

1'19 - Il1'.r.io T.o,,c.; Un, \'"rilo da n..,.. 
ru1l,lfrn: Fcrn,m,ln J.n(.,,, 
8!)-Cont.s1:r, 1::. LoonJ\'AL OJJ l\lou• 
n.1; ,\11 Forçn,o ,\rn1.1d:,8 ,. n Ur>1ll11n 
Hl"torit1> ,1,, TI•u-U, 
fJO-ALrnr.no l~u.111 Ju:-1or,: ,\ E.,.,h,
çilo riu l~tDL1<U1<in 1'ouliftlll "· " """ 
e,,.,."''· 
{il-Ont,.(SDO;o,.f,C.,nV1LnO: 0Uindu 
UnM,.,J., 1",ocfnr"d ! O S.i'o C·'r,,n~i•cr,. 
-·F<iiçn:o illu~trnrb. 
!JZ-Ar.,11n.1'.,'T1' ,\NTf'J:-ilO A1,1·~~ e .... 
. ,c,111..,: ~r,~ai<> ~1,l•.n, o~ Con~lr11•ti'i~• 
:•h1>'1<t·.• fn1li.:rrrn,. ,lc, llrmrll - 2.• 
edli;!ioi!h,,trnrfo., 
IJ.'l-Sr.1u,.rn1.ir 1,i;rTr.' l'u,-:inm< 1fo 
llioti,rin 11<> lka~il. 

111-s,.1.01,to nr. \"a1.~cn.'.-cr.u,o,· o 
I-';co - i',li"I>" ~ "" Mi,.,·lro~ ,ln J.,. 
ilrn.,mlrurifl - J:'JiçiiP j1J,1slr:i1h. 

05-I,t:it ,lO.\~~IZ 11 Er.,~ ... nT.lll C1n1· 
Ao..,.,,1z: Vi""'""'"" llrn~il - l80l<, 
\8!\0-T,••I. ,ln :~d,:1,ri.l SuM.,k]nd de 
Mcridonsa - Ed,çlo 1IIL~lr,,1la, 

OG - Orn,.,10 0,1. nocn.1 D1mz: A 1'o· 
lltí,;:u 111>u Con1·<!m "" llrn~II. 
ili - T,nu P1oor.mi,Dn: Oc,.lo l'<1r1t• 
m1<"n11u - l::diç,io !l!uslrnd11. 
ns-F1:1r•1:soo IJE Aim"EllO: ,\. 1"":.lU• 
cnç:io l'ul,lí~n c:u• S:Co l'nulo - Pro· 
t,l~tnr.~ u 1l"!c11!\l1Ue:1 (hqucrl\o r:m• •'O 
1',tu,lu 110 S. J>,1ulo" cm Hl~G). 
'.l-C. 01: !ll1;1,LO·Le1TJ0: ,\ il'nl1111iir 

"º Jfr"~;l. 
l()Oc !ü[f.,\ - HouEHTO S1~10:<'1&1'':1 : m~
ior-/" Et,momkr1 ,r,, Ur11"U. - 2 >LJ1~ 
101 - Hi:Hlll<'tT' {IALDI.J~ E11~niu11 ,h, 
f-:rlurnl,•1tI" l!ru~ifclru - l'n'Ínc:() do 
,\ff,,MCI <la E. Tl'lullnY. - Ed. illuNlr;n.l:i, 
'.O'.! - S. F11~r.~ ,\11Ht:l1: ,\ ri,1110:t<>. 
.,,,,.. .- .. ! ,tn n ..... 11. - Edic,lo il\u~l•o<d:i. 
J{J:J-Scr.""ZA C.u,~i:rno: ~lltlrn• /\(ri• 
~"""M ", ltn•H - F,di1;i10 ilhl!tr11,]:1, 
lOl-,\11AtUO Lo!.\ - A,.,w,.uhho -
,\ Ti,rr, no 11•111\l'n, 

l(J.5 -- ,\. e. TM',\IIC.S B.i.sro,: A , •• ,,. 
\'lnci;o - 2• r-.Jição. 
J01- A. C. 1·,.1·1<n&:1 Il.1,rn.>s : O ,•,.i., 
du Amu:1:nn;1 .. - '.!.• e.Jiçllo 
[(),' -· J,011: llA c ... :-1 ... n.1 C,\9C1J<IO' 
O ~tnr>ru, 7. ,J,, Ollucln ,, ft~u t.·m1u\ 
:P~l~'·!S70) - ló:diç,"io mu.dr:itfa. 
1()8- I'.-or,l; ,\:;To:.10 Y11:m.1: l'"r 
Hru•;J o J',;r1n;.:nl - f'Ultlii~ com,nc!•· 
tn<.l,,.. 1'>'1• l'nlro Cnlmou. 
:o?-Grom~l.;.j R.ut,,:11s: U. l'~,lro 
li ., o c,,,.,1., ,to Cohl•uw<i (Cnrr"~· 
pnn,l~uc'il\ <-,diln). 
llO-:S:r:,;,1 fl(ln1110or.1 ; ,\,. tnçn~ ht1~ 
'"'"'"" " n n,~,,,,.,~,.1,n;t1 .. ,1., J"'""' 
nn llro~il -- C..m 11m <'~ludo ai~ Prof. 
Afinnio P,-:.,,c\o. 
l I l -1\'.,s111i;m:o:- Lo,i: C1wll1mlu 
,lo s;r,, l'nu!u - C!lvcrno do Rodri110 
Cc,11r d<J '.\fc 0 1·1r~ - 2.• ('t!ic,10. 

112 - E ~T'1;,•;i,:, 1'1/.'TO; 0 11 h1oJlF1~'"'!! 
,Ju No.,l,,.tu - é>.• Ton,o (O,•'J\r ~n
~i'iç, • o,:r,--tnr:l ~oci11I doa lni.li,c:cnM Jo 
llilr·hdo i-rn:; :~frf') 
113- a~,-r;i:o Cnuu: A ,tu,11roui<1<100 
0<1 Vi - Ql,id<J, - Tumucrunn,1,,~ -
]'rcf11tioilollori,1c-tlC>-l'inlc-Illu-lr!l;0 
-2,•l'lli,.fo, 
lH-C.\t:r.o~SL'f.Jr.10NDt>t:M1;s110Nç,1: 
S}·lvi" ""'"''rJ) - S1m P11ri,i.rcii" ff!· 
t·'"ct.in - ;sr,1~1ASO - Cnm umu 
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O autor deste livro 

G TJ5TAvo Lmz Gurr,nF.m·rn DonT foi um dos jovens 
~ngcnbefros alemães que o bnr,1o de Cnpn.ncma 

contl'utot1 HO Velho :rvlundo pnrn os serviços do nntig'l 
minisLC!rLo da Agricultura ~ pnrn n. construç:1o ele liI1h!ls 
tclcgrnficas. Dc<lican<lo sun viclu no Brasil, Gustnvo 
Luiz. G:ulhennc Do<lt nnturnlizou-sc e nuncn ruais 
voltot.. é. Alcmm1bn. Err. nm howDm u.tivis:;iimo e <lc 
gmnde hrntrnçüo. Aiem de eng;enhciro, do·1tor cm fi
losofin prla. eclchre Univr,rsidude de Ierni. 

Nnsccu a. 14 de mnrço ele 1831 nn ci<ln.de de Dnn

ncnberg1 :10 antigo Reino <lo lln.nnovcr1 filho legitimo 
de Henrique Frederico Dodt e sua mulh~r, Guilhf'.rmi
na. .Joana vou Lnuzt'chr, d.~ nntign e noJrc estirpe de 
,vnisro<lc. A 6 de julho de 185\\ cnsou-se com 
Eliza Cri!;:inn von l\IocLlclbrock, originnria <le Danti1ig1 

no. Pomernnin. Do <.;onsorcio nasecr::i.m duns filhns : 
Ana Guilhcrrn.i1rn. Dodl e Emn Wfat!l<lc Do<lt. A pri
meira., di/omn<ln com distinç11o pc~a Escola Norm~l 
<le Hn.n:r.burgo, cm _18801 cn.sou cm Fortnlei',n, cm 1884, 
com Antouio Felino Burroso, e ali inkcr.u cm 1889. 
Ern minhn miic. O ~r. Do<lt mone,t cm Hl03 como 
engenheiro nposcntado d!l Rcpnrtiçiio Geral <los Telc
grafos, r.!l ci<la<lc de Blumcu:u1, onde jnz sepultado 
"do rnr<lo mnis moclrr-;-to possivcl", c::informe pc<lin 
no sc·.1 tcstnmcnto. 
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A rn::i.ior p::i.rb de sua dda. p::issúrr.-a no interior 
de sun. novn. p:í.t.ria.. Vivera. :1lgum tcir.po cm Juiz de 
Fórn1 cm Nntal, em S. Luir. do lvforunlüfo e em Fortn
lcza., Pcrcgrinára Jo~grmcntr:1 cxplocnndo rios e tcnai'J 
eor.struinclo linhtis 1.~lc~r~hcn.s por qnn..<:.l lvdo o Norte, 
dexorn .. ndo mtliS nos sertões do Cearci.1 do Pio.u( e do 
Mnranhü..o. Foi u..o Tocr..ntins e 1.10 An.q;uaia. Alem do::, 
seTviços que prestava ?Or força dos cr,rgcs que cxcr
cc'J. no Governo Imperinl, os goven.:..os provincinis o 
cnca.rrcµ;:wnm de estudos de portos e t:omunicnçõcs 1 

da Joc·1lir.nçfio de cn:onir.s ngricolns e do kvantn.mcn~o 

de ph=i 1.u.'l e Jh[l.\1aS. K}scs trabalhos col1scnn..m iü,ó 
os d: .. :.:=i: llc hoje o .::en vn.'or ti'.!f'nici:i, '.\ii1•lil. os entendi
dos. Sobre ele~ cs~rcvia_ minuciosos \·chto1ios, cm que 1 

no pa.1· das questões cicut.ificas e dos d::i.Jos sobre enge
n',turia, agronomin., geogr;.ífa, geologia, hot.nnicn 1 e:c., 
t.rnusp[1.1·2cc a nlm:i. dn doutor cm filosoíin. Süo rcln· 
ti,•anH.Hfc bem c~writo.s, sobretudo pa[a quem usnva 
umn lingn:1 de adopç:10 1 tiio diversa tln sua mo.terna. 
Es~::lo cheios de Vll.tfaJas observnçõc.:s sobre usos, cos
tumes. lendas e t:adiçõc~ elos habit.anl-.cs, sobretudo 
dos irdigenas das rc~i{R.:, percorridas. O Dr. Gustavo 
Dodt foi um dos mclhor~s íolcloristns (~O Brasil. Um 

clcc, primrirns n, notu.1· annlogins e similitudcs de nossa3 
11mu'.fcs~nçõcs dcnro1o~i:::i.s com .'lS de outros povm:. 
Escrcvin n propósito intercssnutissimn.s c~,rtn.s n, Coulo 
de lvfogulhãcs, cornc:1Ln:1do treclios do 1'0 sclvngcmn 
Silvio Roméro nf;o se csquecín de cit:í-Jo uo prefacio 
dos '1Contos l)opulo.rns" e de rccorr<'r {u; suas ink,r
Jraçücs. 
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No tro.bnlho que a.pr"sento :'l.qui, de nutoriu do 
Dr. Gustu.vo Dollt, sobro os rio:; r:irnn.fün. e Guru.pi, 
0, ~arte nrnis curios~ é justamente. á. 1·cfcrcnte ú. vida 
dos '1rcgo.tões11

1 n.os costumes 1 usunçns e lendas dos 
índios desses scrLuc.s, no folclore. Vê-se bem que uma 
alma ,{0 folclonsta. vibrava no Mrpo do Vé!llio cnr,c
n}:.éiro a.lcmüo. Dni snn pa.ix:to pelos objetos de arte 
sc:;trmejn e indig::nr., a.nnus, utcnsilios, ccrnmica. Ilc
uniu grande colcçüo, riuc culdnvn com 1.ksvelo nos 
últi!uos n.nos de S'J.fL vida, cn, seu tctll·o ele Dlurncn~\1, 
e que ]rgou ao seu. nmir,0 1 Dr. Eugo Gcmch. 

Fnleccu 1 ílp6.c, lonr.;o!:I e 1l$p0ros nnM dfl serviço 
público pelo intcriol', cm v.nrnde pobrf'zn. Ern dumn. 
honcstidn.dc pessoal ng1·cssiv:1- cm materin de dinbciros 
da. l13ÇÜ.oJ dccL1rou-mc uma foita o Dr. EuGliclcs Bar
roso, que foi seu auxiliat e, <lcpoii-1 dirc~o:- i;crnl <los 
1'dc.grnfos. Corroborou ~s'.'5C tcsleurnnbo o senndor 
An 1~oni:io Freire, qn~ o cnnhcc('.U d(' ~rto e n (lUC'l\l devo 
um rrJntorio utttogrnfo seu ao ~ovcrno prnuíensc 
sobre a iustu.laçii.o dum:i eolonl:'.l. agric:ola. Kiio possuí!L 
outros bens nlcm do pequenino pre<lio, n:indo. hoje exis

tente e qunsí nrruiundo, que hnbitnv:i. cm Blumennu. 
Rou!n, livros, instnnncntos cicntiflcos, mobi\itl. Eis 
a nrba do seu tc,tarncnto referente :1- n1irn: ''A n1eu 
rv,to Gust::i.,1 0, o aurl de sinr!l~, que u!3ci scn,prc P. ci.uto 
se ndm hn. sécuius 11'.l. Í!ltndi3." Um nro g,ro~so de ouro 
muito polido e gc.stc pelo· uso, com umn corna:ina oval 
cm que se vê, grnvn.<ln. n<lmir::i.vdmcntc, uma cabcçn. 
<l~ mu!ber ú. autig:l, ).foior rlquc:m deixou-mi"! no seu 
velho e purn e,;io~uc gcnnnnico c01D o amor do~ cstu-
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do.:; serios 1 rJ pendor pnra o. fi!osnfin 1 n ctnogrn.fb, o 

rorc:orc, o culto dn. trndlçâo e cln terra, n. inc'.inr1çJo 
par:1. co:1~tn:ir Remprc, n. aspirr.ç:"lo :,elas cansil.s noLre:s. 

Xo rJto duma. colinn. 60mbr('..idn de :trvorcs do 
vale do It:~Jaí, H' c:-lemk o cf:ir:itNto c,'::ingclico de 
Illumc,wu. Dorme 11li o sono eterno, 1H\ Paz do.Se11h0r, 
o ve:1:.i() rur~vnl.teiro que pc:rr.otrch qua~í to<lo o Br:..;.sil, 
dos ü!t:1~108 t~mpos ela. I\:onnrquiu :1 pri1ncir:~ década. 

repub!ican,1. Seu hunnlo jnzb e:n nbnnclono, qllo.:,do 
cm 1035, meus amigos pe~sor.is e comp:rnhciros de 
BhHiwn:1u gr:1HHOS!lrrtcntc o 1·P.iormúrtnn, conscn·~ 1·do 

.i,. :3imp!ic.id:ulc que e]P. l''Jí!liN'il'lt cJn sc:u t~:Jto.mcuto : 
uma M.pide <:om <"'ste .c.i11gd1J díc;t.tco e:u1 lrtrns de b1 JJnzi; 
- Dr. Doc!t. A~:,:.im o conlif'ciam e veneravam u..i. 

A obia que publico :iqui foi 1Jdito.d:1 a primcirn 
vez c:r, 18'3. nn. Tip. M. F. V. Jlfrc:;1 S:io Luiz c:o }fo
rnnh:1o. Tonwu-se owito rnra e, como contem um uo
ttivc.l :,•11Jsidio parn. .1. ~cog;nfia, :i e:tao!!;r:lfi:.L e o fo!cb
rC' de po•1co conhecida. r~~iGo do Brn~il, é juslo que 
;:cju. de novo pogfa no nk,mec dos ,.;slucliosos dns cousas 

Ltnsilcira'>. Ao mesnw tc-anpo q·1c, ;i.s~irni se rendo cul

to n it:u. grnnde Lrnsilciro adotivo, CJlll! muito scrYiu 
A nô'>!-:a. palrin., l:!U o rendo !l. nv,moria. de meu nvô mater
no. 

GusTAVO IlAnnoso. 
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Ao leitor 

Sendo possivel que nos relat.orios por mim 
feitos sobre os r~os Pm·nahybn. e Gun1py, e o 
porLo <lo Maranhão se encontre '1.lgtuna cousa 
'1.proveitavel, julguei conveniente reunil-os no 
presente volume. 

NJ.o rcc01nmend11. a C'sscs rcla.torios J)em o 
,·:i1or scieutifico, nem o merito httrsnrio. Es
criptos pela maior parte durante as commissucs 
de que estn.vn. incumbido, no IDcio de penosos 
trabalhos, pnm <1presental-os logo que fossem 
eI..!r.s te:-minadnsJ nüo dispondo nern de tempo, 
nem dos meios c:ue a scirncin. cxig-c para :ma
Jyses completas, !;ão muitas as impcrfeiçües q':.te 
nestes e.scriptos devem ser notadas! e eu sou o 
primeiro a reconhecei·. 

E' o Bm.sil pais quasi desconhecido elos 
seus proprios naturn.es. Regiões extensissimas, 
cortn.da3 por cauc:lalosos rios que atravessam ter
renos fcrtílissimos, silo verdadeiras solidões, onde 
o homem jama.is esteve, on1 se esteve, de suJ.. 
passagem niio deixou s.ignal, e 1nuito rnenos no
ticia algumn,. N estus circumstuncias todo o 
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cscr:pto, fiel e consciendosn, narração elo que se 
observar - cnso cm que cst:i. o ql:.e se lê nos 
meus rclatotios - deve ser bem acecito, porque 
sem1H·c terá um lado prn!:ico que f->C aproveite. 

E' assim, concorrendo cncla um de llÓs com 
o r1ue puder, qnc conscg·Uremos aproveitar n.s 
forças inactivas deste portentoso solo, que con
seguiremos dn,r " este venturosos paiz o i1npulso 
do, que precisa para o mais breve passive! che
gar á posiçffio que lhe c..sf,á dc.stinach. 

Animado deste desejo, e conbnd0 com a 
bcucvolencin do leitor 1x,m as faltas, algumas 
inevitaveis, é que dou á cst,unpa estes imper
feitos trabalhos, dos quaes alguns j{, foram pu
b'.icaclos cm dive,·sos periodicos, acompanhados 
ri.e p~1..lavr:::i5, animadoras rlas rcspectivns rcdacçõcs. 

:.>eço por ultimo toda :1 indulgcnc~a, pois, co~ 
ni1ccendo pouco a lingun portuguczn, é natural 
que tenha commetido frequcr.tes enos. Podia, é 
\'Crd:ide, ter incumbido a conceção do cscripto 
a .'.\16umn. pcssôa. llnbilitn.da ; mas isso, li:;;;onge.'1n
rlo apenas a n:inha vaidarlc, pouco adi,mto.ria 
p~ra o fim p,·incipal que tinil:1 em vista - fa
zer entender o que dissesse, e isto c1cio que 
consegui. 

~Iaranhiío, l.º de maio c;e 1873. 

Dn. Ges•t'Avo Lmz GmLHERME DooT. 
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O rio Parnahyba 

PELO officio datado de l l de dezembro ele 
1868, do Exm. Sr. Dr. Augusto Olympio 

Gomes de Castro, presidente ela provincict cio 
Piauliy, recebi orderr, de aprcsenkr uma plun
ta do rio Pamahyba desde suas cabecei_rns !tté 
sua fúz, que devia representar com exactidüo, 
não só o curso elo rio, co1n suas ilhasi corôas, 
cachoeiras, recifo.s e outros obs~n.cu1os {t livre 
navegação, mas tambem as embocaduras dos 
seus confluentes de ambos os bdos, e que devia 
tratar cspecificadamcnte dos di'fercnt"s rios e 
riachos, que fonrn:i.n1 ns cabcccirns elo rio, c:,e 
modo a conhecer-se qual delles devia ser consi
derado como sua verccadei.ra nascença. Em todo 
o curso do rio deviam-se determinar as posições 
geographicas dos pontos principaes e ele outros, 
que fossem precisos pam dnr a todo o trabalho o 
cunho da cxacticliio, Além disso, devia-se pro
ceder a sondagens e medições da velocidade cb 
correnlcz:i para poder-se avaliar até aonde po
deda ser estendida a navegação no inverno e 
no verão. A respeito dos obstr..cuJos á livre 
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navegação devia ser da2o um pilrecer - se 
elles poderiam ser removidos ou não, e no caso 
affirmativo apresentar mn orçamento da des
pez:1 provavcl. Todo o trabalho devia ser 
acompanhado de um relataria minucioso, in
dicando-se ncllc tudo que fôr ele interesse, não 
só cspeci:1l, mas tambem geral para o melllor 
conhecimento das terras que o Parmi,liyba per
corre. 

Em cnmprimcnto de,ssas ordens, tr,:i,tei em 
primeiro l11gar ela p:irte do rio entre a capi
tal e a cidade da Parnahyba, occupando-me 
neste serviço durante os mezes de janeiro, fe
vereiro e mnrço de 18G9, e interrompendo-o 
por causa, da cstaçüo chuvosa, que tornou qual
quer trabalho impossível. Depois estive sempre 
occupado de:itro da capital e por isso não pude 
recomeçar aquclle trnbalho senão quando me foi 
determinado pelo officio da presidcncia da pro
vineia ,!e .5 de maio proximo passado, que con
tinuasse com o levantamento da planta, do Pnr
nahyba. Em conscqucucia dessa ordem segui 
no 1.0 de julho proximo passado para as cabe
ceiras do mencionado rio. Tomei meu caminho 
pelas villns de S. Gonçalo e ?vian~a cm procma 
da barra do Gmv,ueia, d'onde segni acompanh,:i,n-
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do quanto possivcl " bcim deste rio, e passni,do 
pelas vil:as ele Jcromenha e Bom Jesus at6 a 
barm elo Pamhim, a fim de CX'11l1Ínn.r t1t1nbem 
estes rios. D'alli procmci, passando pela villa 
de Puran:..:gnci., as cabeceiras do Urussuby no 
S. Felix, do Gurp;ueia, do Urussuhyzinho e fi
nalmente do Pnmahyba mesmo. Descendo de
pois pela sua beira e ntrnvessnr.do o Boi-Preto 
e o Boi-Pintado nns s1.H1s bnrr:.rn, procurr,i n 
bante do riacho dos Tnborns, onde se acho. " 
maior cachoeira que existe cm todo o cnrso 
do Parnahybn, e nõ.p podendo embarcar alli, 
como tencionava., por cn.usn, das numerosas cu
chocirus, q'..1c tornam o rio comp'.ctnmentc iima.
vcga.ve1, cliril!;i-me ao Brcjüo na 1n:1.rgcm do Par
uahybinlrn, onde cmbnrqaci cm uma balsa, de 
talos de burity e desci por este confluente a1é 
sua bnna com o Pumahyba, no lugar denomi
nado Lo.byrintho. AlE desembarquei, e subi 
outra vez por terra até a barm do Urnssahy
zinbo no êdundé, onde fiz construir uma balsa 
pequena, a fim de descer o Pa.mahyba des.<e 
lugm- pa,a baixo. Effectuci esta dc~cida, npc
zar dos perigos que offercceir. as numerosas ca
choeirns entre as bmws do Urussuhy,,inho e 
Parnahybinha. De volta no Lnhyrintho, coe-
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tinuei n, viagem 110 Pcirnnhyba r1t6 a ,·iUt1 de 
Snnt11 Philomenn, onde dcsembnrquei, n, fim ele 
percorrer diversas t2rl'as que podiam servir 
p11r. uma, colonh agl'Ícol:.t, ele que dei conto. em 
urr. relatorio cs11ccir..1. (Annexo ·1. 2). 

Terminados esses exames, vo~tei a Santa 
Philomeon., e contir.uei na minha viagem, exn
minnndo o rio e colligindo os dados necessnrios 
pnr,i, a orgnnis,i,çíb cb pbnta, e cheguei no di:t 
17 de novembro proximo pnss:1do á c:1pitnl. 
Gastei dest'urte ,J: r!)czes e 17 cEo.s nessa. viagerr~. 
que c:e certo foi muito penos:1, visto ns diffi
culclades que encontrei no tmjecto por terras 
em grande parte incult:i,s, e em tocl:.t :1 p:1rtc 
coill falt!1 de recursns, onde se tor:1:1va diffic:
lima ~ o..cquisição dos mnntilnentos necessa.rios, 
onde mn muita. ::iarte não se nehn.vr,.. pasto pa.iL 

os nn.i.Ino..cs e a.ioda mcnosm ilho para supprir 
esta, falta ; onde se devi:L romper Jins e di:i,s por 
ch:1padns ermns, mbertas dca um matto rastei
ro e fechudo 1 denom..inado a.Ili 11 carrnsco'J, ~em 
que se tivesse encont:ado caminho ulgum : ar.de 
se Jcvi:1 :1trnvessar brejos,· com atoleiros terrí
veis, e os rios, que, não dando váo, cxigium que 
se passosse " bag:i,gcm em balsinhc.s fcibs 
p!'cssa de alp;uns talos de burity, emqua,nto a. 
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gente e os anin1a.es devimn atrn.vessal-o a. nndo ; 
onde finaLnente se encontrnv:un hcleirns tão 
íngremes que os onimaes mal podiam subir 
descarregados, c1evendo-tm pn.ssa.r a bagagem na 
ca.heçn. dos nrrieiros. 

A estas cli:ficulclades uniam-se outros irr
commoclos nêlo pequenos, devendo-se supportar ele 
din um calor que pelas duas horas da to rele subia 
a mais rle ,10 gr:íos (ceutigrnclos), e de noite, urna 
temperatura., f"Ue descia. a 1 O grám:;i a,companhu.
cla de um orvulho abun,bnte, rine penetr,wa tudo, 
pois ern qtmsi sempre nece.:;sario acampar ao n.r 
livre. De ot:tros incommoclos provenientes cios 
carrapatos, elas mutucas., cios mosquitos de dif
fcrent.es qunldar!es, etc., não quero falhr, ape
zar ele ser muito vexa,torio, riuando estes bi
chinhos roubam o descanso depois ele feita uma 
vingem maçante sob um sol 11brazador, sem que 
se encontrasse urna arvore sequer, que desse 
sombra,. Tuclo isso, porém, dcvi11 desappareccr 
em comparação com os inconunodos que clava.rn 
as chuvas, que começaram no meiado ele setem
bro e surprc!1e11cleram-nos algumas vezes no 
meio de chapadns ermos, longe de qualquer 
cas!I. ou outro refugio. 
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Vencidas todas estas difficuldo,des, e de 
volta ,í capital, tornei a emb:U"car no dia 
2 de dezembro proximo pn.,;sado a fim de descer 
até as embocaduras do Parnahyba no Oceano 
Atlantico e completar o trabalho começado nos 
primeiro, mczes de I8G9. Todavia devia '.i
mitar-me a colligi.r os dados, que ainda falta
vam entre a capital e a cidade da Parnahyba, 
pois neste ultimo lugar não havia embarcação 
nenhurr.a, cm que se podesse afíront<:lr os peri
gos do rüat' nas barras mesmo, onde 11 rcsacu. é 
muito forte. A capitania elo porto, mesmo, 
que tinha ordem da prcsidencia da província de 
fornecer-me uma embarcação pro:1ria para o ser
viço, não dispunha naquclla occasifto senão ele um 
escaler pequeno, cm qne não cr.~ possível sahi,· 
das agaas do rio. Por isso voltei para a capital, 
e tendo, entretanto, resolvido o Exm. Sr. minis
tro elos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas remover-me cb província do 
Pianhy pJra a do '.\faranlião, recebi ol"dem ela pre
sidencici da prnvineia de seguir para o ºlugar do 
meu novo destino, onde devia acabar o traba
lho. Achando-se este presentemc,itc acabaclo, 
venho apresentar os resultados dos meus exames, 
e pam poder tratar melhor e com m,,is clareza 
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delles, ser-me-lia licito dividir todo o assumpto 
da fórma scgdnte : 

I -- O c1;rso elo rio Pnnrnhyba. 

l. º .As cabeceiras do rio, especinlmec.tB 
com a refcrcnc.:in. :i questão de limites entre as 
províncias do Piauhy e :'lfaranh:fo. 

2. 0 
-- O cmso supel'ior do rio, das suas 

cabeceiras até a bana do Parnahybinh!L. 

3. 0 
- O cm·so 1nedio elo rio, dn. barrn. do 

Pm-nahybinbs, até a cio Cani:ld6. 

,1.0 
- O c;Hso inferior do rio, da barra do 

Gnninc!é até s, bifmcação com o Santo, Rosa 11a 
ilha dos Poções. 

5.C' - As bnnas do tio 1 (la. hifnrcuçüo com 
o 8an\a Rosa ntó o Occcno Atlantico. 

H -· Os confluentes do Parnahyba. 

III··-· Considemções gem2s. 
Devo tambem notar, que todas as distan

das, indicn~las no seguinte trnb1!ho são conta
das lh nascença elo rio, e que as medidas da 
lnrgurn, profu;iditlade e velociC:ade se referem 
ao estado cio rio, sendo impossível dar os mes
mos dados er1 reforcncin. ás enchentes que 
variam extraordinarimnente. 
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I. O CURSO DO RIO PARNAHYBA. 

1. º - As cabeceiras do rio, especialmente com 
referenda á questão de limites cnfre as pro~_ 
~1incias rio Piauhy e 11'! ntonlulr,. 

O l'io Pmnabyba nasce de dous olhos d'agua 
ao pé d(L serrn da Tabatinga., que tambem é 
cl cnominada ás vezes Tunp;11tinga ou :Mangn,beira, 
n,imb que a denominaçiio de ;\lfanµ;abeira com
pete com mais cxaciidiio á có1apa<la que forma a 
cor.tinuação daquclh serra ao poente das cabe
ceiras do Riozinbo, que é confluente do Parnaby
binha, como este do Parnabyba. A mesma 
serra da Tabatmµ;a 6 o despenhadeiro ingreme. 
da vasta char,ada alta (plateu.u) que divide as 
aguas do Parnahyba das do S. Francisco e 
Tocantins. A rmuificaçiio da mesma, que sc
parn as aguas do Parnahyba e S. Francisco 
estende-se at~ perto do Oceano Atlantico, dcs
crcvcr:do um arco grande, e fornrn a divisa da 
província do Piat:hy com as da Bahia, Pernam
buco e Ceará, tomando nos diffcrentes lugares 
denominações locaes. Tanto do tronco pl'Ín
cipuJ, como dessa. ra.mificaçã.o, pa,r~en1 muitos 
br:1ços la.teracs 1na.is ou menos import.:1ntcs, que 
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separam as aguas dos confluentes, umas <las 
outras. Em muitos hgares acabam a elrnpac\'1 
e suas r:nnificações en despenhadeiros ingre1nes 
e formam neste caso serras para o belo de baixo ; 
cm outms lugares perdem-se cUas· cm declives 
mais ou menos slmves, que conservam o carnctm· 
de clrnpada. No lugar das cabeceiras do Par
nahyb[l dá-se o primeiro destes casos, e a serra 
da Tabatinga é um tallrn.do a pique e inaccessi
vc1J p(;]o 1nenos em toda a extensão e1n que eu 
a vi entre U::i cabeceiras elo G·,1rgueia e as elo 
Riozinho. Ella tem pouco mais ou menos 880 
metros de altura sobre o uivei do mar e 400m. 
de n.lturn sobre as cb.padas que rodeiam seu p6. 
Estas ultimas não formam p:'."Lnicics, mas on
rlul::tçõcs com altos e baLxos, ainda que pouco 
importantes. Nas cabeceiru.s de uma destas 
bab:as, bem ao pé de ta.lhado da serra em ter
reno enxuto, coberto em parte ele pedregulho 
e pedras soltas, com um rnatto rasteiro e muito 
trnnçado (carrnsco) nasce o P:ufüthyba de dous 
olhos cl'agua. Parece qtte fui o primeiro que 
penetrou até esse lugar, que é de um accesso 
bastante difficil por cansa do mencionado car
rasco, que se apresentou tão fechado, que me 
foi preciso atr:.vcssar o ultimo peda~o descalço 
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dentro do leito mesmo do rio, onde as pedrn,s me 
dilacenwam os ::iés. Ao menos todos os que me 
informaram a respeito das cabeceiras e disseram 
que j:í. tinham penetrado até !{t estavam cm 
eontradicção entre si e c0m a locoJidadc. Al
guns fizcra.m nascer o 1·io ele umn. lrt.gôa, outros 
de um brejo, outros de um olho d'n.gua no 
meio de uma vargcm, etc., dando todos ás cabe
ceiras mesmas mn vohnnc considc~T1vcl d'agu:1. 
Tado isto provn. que cJ:cs nunca foram a nas
cença elo rio, que se acha na localicbcle que 
acabo de descrever. Por isso, e para poder me
lhor distinguir a localidade cm que nasce o Par
nahyba dccominci-a !'(to-cheiroso. Os dons 
oll1os d'agua distam poaco mais ou menos 150m 
um do outro e cm uma. distuncia. igual reunem-se 
os regatos que dcllcs tomnm s~a origem parrL 
forn,arcm o Parnahyba do F lar ou Floriano, 
assim denominado do primeiro morador na fa
zenda Surubim, qnc dista das cabeceiras 19 a 
20km, e drL qua'. esta Jl<Lrtc cio rio a.t6 a ban;i, 
do Boi-Pint,ido é as vezes denominadrt Surubim, 
cbndo-se, porém, d,i, dit,i, b<Lrra par,i, baixo, ao 
rio sempre o nome de Pi1rnahyba. Que as c:ir 
bcccims indicadas são · cm verdade as elo P,i,rna
hyba, mostrn o primeiro golpe de vist'1 sobre o 
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mappa que deL,a rccuuhecer que to<los os ccm

fiuentcs cutrnm at:·a.vcssa<lamcute reste rio e 
perdem su::i. direcção primitiva.. Além disso 6 
o volume <J'agun. 'llle o Parnn.hyb:i. conduz ~cm
pre superior a o ele cada. UlT! <lo<; confluentes, 
de corte que o:io pode haver duvida parn quem 
se colloea.r na. b:i.na. de cada. um do$ ~ouflucntes, 
qual dos dous "ios eleve ser cons'dern,do como 
rio prin cipal. l~ma unica. CXCC) ÇÜ.O pode haver 
u respeito <lo Boi-Pintn<lo, que na, rlistanei:,, de 
2.3km :,e uuc a.o Parn:ih:rbn. depois <lr. tc-r per
corrido uma clistr..:11.cia. i~ua.l do logJ.r onde nasce, 
e que se a,cha quo.si m mcs:11:1 distancia da 
nascença do Porncihyba. Desta scrte fórmo. o 
terreno comi,rcl iendldo entre os r1ous rios um 
Lr:c.ngulo equilater0 rlc 2GO k :!0mctros quad1a
do.-. de supcrficie. Xa.sccndo ambos no mesmo 
terreno um perto do outro, e percorrendo elles 
.1 m.csmt:i. distancia é1 n:1turallnc1:tc, sua. la.rgur~l· 
r:omo profundidade e direção qna~i a mesma, 
e com o mesn:o direito poclerin ser tomado 
qu::ilquer c.lelle1:' pelu rio principn.1, se a circumis 
tancia de ser um dellcs dcnominr,do Pnrnahyb~ 
e o outro Boi-Pin:odo desde o ter:1po que si'io 
conhecidos, não fizcs5e decidir a. questão a favor 
cla.rpiel1e, cnjris cf!.beceiras arima. descrevi. 
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Tecla a duvida sobre n venkdcirn. !lascençn 
do Parnahybn, foi s·tsci1;adn. por eausa elos limi
tes entre as proYincias elo Pio .. uhy e ::'l•fo,rnnhão, 
negando-f\e de rnn ::::.dn, '1_Ue se pudesse ciisel'imi-
11:1r com ccrLe-1,a o ctL% superior cio l'i~rnahyba, 
e portar.to qual dos c0nflnentes devia ser consi
clcraclo como a verd.:i.d..:::ira <:!1 bcceirn. delle. O 
melho!', c:.ue se tem dito a este respeito, encon
t1·n,-se no officio, que o Dr. José J\fanoel de 
Frcitns, rlun..nrlo j11-iz :1r,1nicipnl de Paranaguá, 
rlirigiu em data de lO de janeiro de 18Gl :10 

presidente ela provhelú e que foi rr,procluzido 
no re1atorio com qne .5en a.utor abriu em 21 cie 
julho ctc 1868 a a.s.sem:,[éo. legislativo. ,irovincial 
eorno viee-prcsidente cln, provincin., e que nessa. 
occa.s:f:o foi n.compan 11udo de um n-:n1Jpa fign
rn.ti\'O or;i;n.nizndo :1r.r r.lim sobre info:·mações, 
que depo:s reconheci :e-rcm sitlo errone.:i.s, e que 
por isso é totalmente falso, e não mostm a menor 
semcllmnçn... eol.Il a planta, que orgru1izei depois 
de minhas proprin8 0Lservn.çücs e medições. 

Para. poder-se, porór.1, fazer i.:ma. :usta apre
ciaçfin rla.s i:nforrr:uções cont.idrl~ n<1 rneneiona
do officio .. deve-se to1.I1ar em considernç:Io, que 
seu a.u:.or não percorreu ns loea.1:cln.tles de que 
trata, e que se '1eham muito rliskrntes do lu-
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gur onrle residia, de sorte que tinhn ele basear 
sur..s informações sobre noticias, q'J.e outros lhe 
forneceram, e quem conhecer, 1.le sua propria 
e.-xpe:·iencia, os sert:::mcjos n[o pódc admirar 
qur 3~ noticias, que cllcs deram, não fornrn 
exactas. 

O resumo daquelle olficio é o seguinte : 
,:qu~ndo sé estu.beleceu o rio Pa.r~ahyba como 
divisa ent.re o Pinuhy e o Tvlara~hfio, não foi 
d!e conhecido s~não até o lup;ar denominado 
SGrra ela Limpeza, onde se formavn..1 como 
dizia, Constancio na sua Historia do Brasil, rlc 
tres ribeD:a.s, s~udo mn:1 dellas, que tomc.!·a, 
depois o nome de Paruahybu. e as otttras o 
rio Urussnhy e d:i..;; Balsas." 

Convcm notar Jogo aqui trcs circumstau
cia.s, sendo !1 pri.mcinJ.. que ] ... 1felii;mente não 
existem mn.is, como c:iz o Dr. Candido lvleudGS 
de .Almeida nas suas notas para. ;:::eu atlas do 
Impe6o do Brnsil, cs decretos de 20 de agosto 
de 1772 e de 3 de mo.ia de 1774, que se referi
ra~ aos limites entre .us duns me1:ciorn.ulas p~·o
vircia;:;, mas o decreto n. 773 de 23 de ngosto 
de 1854 marcou como divisa entre Maranhão 
e Goya.z uma linha recta entre as cabeceiras elo 
rio Manoel Alves, qt:e é um tributaria do To-
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c:mtins, e as do Parnahyba, Porbnto foi reco
nhecido o direito da provi~cia. elo Tvfornnhfi.o ús 
tcrrns nas nmrgcns do Parnahyb:i ató as suas 
cnbcccíras. 

A outrn.. ~jrcumstancin. é que da. dicçüo da 
noticia tir:tda da llistoria do J3rnsi1 por Cons
tancio se deve concluir, que tinh:1 sido acaso ou 
capricho, porqllc se deu o uomc de Pn.rnn.hyba 
n. uma. elas ribeiras, podendo crula uma clas ou
trns pret0,ndcr a ('};te nome: Cl)ffi o mesmo di
reito. ~Ias nilo (: nssim, o rio cl:u. I3nlsas é muito 
bem caracteri~ado corno confluente, e nindn.. mais 
o Urussuhy, de sorte que se den o nome de 
Panmhyba, que o rio já tinha abaL~o claqucllc 
lugar, á. ribeira a que competin. 

A uttim.:i. circumstancia. é rJ.lIC a Se1·1·a da 
Ldmpezl'I, se .acha 173km acima, da barra <ln 
Urussuhy 1 e esta uindn. 13km acima da. do Bal
sas, de sorte q1Je se eleve distinp;uir n. localidndc, 
onde o Balsas e Urussuhy cntrJ.m I!O Pnrnuhybn. 
daqm:Ua onde se acha a Serr~ da Limpc?.a. 

No mcnr.ionaclo nfficio contí11•'u1.-sr a dízcr: 
"Que dar1rwlle lugo.r (Serrn d" Limpczn) pn.r:i 
cima, entrnm muitos confluentes no Pnrnnhyba, 
que ·nnsccndo todos no pé ela Sc~Ta du Tubn.
tinga, confundem o leito do rio de tnl fórma, 
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que quanto mais apn,ximarmos das wber::eiras, tan
to mais nos achamos envoliti.dos em grande laby
rintho, acabando po>' acreditai· q,w todos esses 
co11Jl11entcs são o pn1prio Parnah7;ba". 

Como já <lissP- acima, isso ni.i.o é exacto. Na 
ha.rra <le cada. confluente conhcce-~c perfeitn.meH

te, e sem que possa haver duvida, qual o Parna
hyba e qual o confluente, devci:da-se notar além 
disso, que só o l;n,ssuhyzinho do lado do Piauhy, 
e o Boi-Pintado, Pu.n:ahyuinha e Medonha do lu
do do l\[a.ranhào na~ccm ao pé daquclla. serra, to
dos os mais daquclles, fiUe entrar:1. no Pai·nahyba 
ac:imu ela barra do Tialsas tomam oúgem longe 
della, até em uma distancia de 200km. Tambem 
a uss2v13ração de que :i Seri.-a <la, Limpeza fosse 
a me~mn serra da T:1br1tinga carece d'3 uma mo
difica1üo1 pois r...sb serra que já se pe;rde em ~1-
guma distancia. no j)oentc das cabeceiras do 
R:ozinho, e dalli por cliante fórm,i a chapada 
e!.~ ~Iangabeira, ma.nela uma ramüicação desta 
chapada na direção elo norte, que divide as aguos 
c'.o Par1:cll1yba c Balsns, desappare0enrlo perto da 
barra. d~te. DessJ- rtunifica.ção prhcipal ap:ir
tam-sc braços latcraes que tomam sun, direcção 
pt.rn. o Parnahyb[l, e s0param as aguas dos dif
foxent~ confluentes, cl<is quaes os 1wíncipaes são 
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o Medonha, Pedra Furncln, Pureza, Marccilino, 
B,,,bylonia e Limpeza. Estes braços btcracs 
acabam as vcws em despenhadeiros ingremes: 
que formam serras, e uma dc3trlR 6 a Serra da 
Limpeza. Por::J..nto, nüo é clk tt mesma ficna 
dn. Tabatinga, mas uma ramiilcação secun<lrnia 
cleUn., se se quize:· :::onsiclerar n. chapada da. ).fo,n
gabeira., como n, sua. conHnun~ão. 

Porta.nto 1 se o Dr. Freitas conclue : 1 'Quc 
por cuusa da m)st:.1r:1 dos rins e ela inr.8rte1.n. dr, 
qual rk:lles scj a o Purnahyba, se devia. cor.s:Uerar 
ci Sena d:1 Limpeza e depois a ela T:;batinga, 
como a divisa natural das L.uas províncias'\ e 
se ell2 allega m,1is em favor desta prctençfi.o : 
11 Quc só as uutoridarlcs do l1 i:why, tanto civis 
comn ecclcsíasticas t,8m C)'.el'cido alli sur1 < lll'is
di,!çfi011, n:1o lJUSS'.J concordar com r.lle, visto que 
essr. mistura ele rios e [l. ccrtmm, subsequente de 
qual dcUcs seja o Parnuhyba.1 níio existe, e que 
'1 ci,-cumstanch de autoridades do Piauhy alli 
terem exercido a.s vezc:; sua juris<licçf!o, :n:1<la 
pócle provar ~m tr.nenofi per~enccntes ao mc~mo 
Irnperio, que ijnda hoje são quasi incultos e 
ei·mos: e que se acham em dist:i.ncias grandes <las 
povoai;ões maiores do :Vlaranhüo. Além ele que 
com rthus:o.s nito SD pode argumentar. Convcm 
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mencio::rnr que me consta que o viga.rio da. fre
gnezia ~iauhyense de Sa.nta. Phi:omena. tem for
necido o pasto espiritual aos povos que moram 
no outro bdo do Parna.hyha.1 em virtude de 11mn, 

provisão especial do Exm. e Rvm. Sr. bispo dn, 
diocese rlo ~1laranhãoJ por cctusa. da distancia 
extraortlinr.ria em que e1les fica.m da séde <ln, 
parocbia de S. Felix das Balsas, donde foram 
declarados parochianos. (1) 

A 1t:speit.o das nutoridarlr..s civis tem sido 
considerada a.quella parte como pertencente á. co
marca. rnara.nhcnse de Pastos-Bons, e a.inda no 
anno passado foi cre.oda peta presidencia do :lfa
ranhão lU11u. subdelegacia de policia na povca.ção 
de N oss,i, Senhora da Victoria, que se acha situada 
ua mnrgem c:::.querda do Pn.!'nahyba1 17km acima 
da villa de Santa Philomena. Finalmente tam
bcm a respeito do. convcniencia do serviço publi
co n5.o nrn pnrece haver motivos para modificar
se uma divisa que uão é s11jcita. a duvidas, subs
tituindo-a pol' outra que não póde ser traç:.idu. 
com a mesma. certeza, pois se sc allega que :.:s 
tonas que demoram entre o Parnahyba e l'ar
nabybinha ficam 400km distantes da séde da 

O) Por umu. lei prnvinci:il mni·1rnl•e1~c dt! 1S71 foi crcudu 
umfl ll'lV!l. írri:;uc:.dll nu. poYon,;:IO ,IC' .fo551, Scflliom du Vic~nri'l. 
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conrn.rca de Pastos-Do:1S, e que por isso a acção 
da autoridade é difficil e morosa, deve-se tam
bem lembrar que o mesmo acontece cm relaçüo 
á coma.rcn. de Pal'~Dilgui, e que tnmhcm no 
Piauhy não existe uma vilb ou povoação maior 
em menor distancia, sendo a villa de Sr1nta 
Philomenn tão insignificante, que apezar ele ser 
creada em 18ô5, ainda não poude ser inaug~rrncla 
por falta. rlc numero ~nfficicntc de p1?ssoas, que 
possam 5ervir de vereadores e jurndo.s (2). Se 
se quizf'..ssc, não olJSt'lnt.r. csLns ~ornüclerações, 
modificar a divisa, Ge\'ia-se n.bstraUr da serra 
da Limpeza e escolher ao menos a Linba das 
vertentes entre o Parnahyba e o Balsas como 
limi:e novo, por ser uma linha de mais facil 
demn.rr::i.i;'to. 

Confnrme o qu~ deL....:o e..,posto, podia haver 
duvida se o terreno entre o Parnahyba e o Boi
Pintado pertence ,\ provincb do Piauhy ou á 
<lo iV!aranhüo. Aindn rine son ela opiniã.01 pr~las 
razões acima indicn.cb.s, que clle deve pertencer 
ao ~fo.ro.nhão 1 cumpre- me dizer, que esse ter
reno. não tem importnncia :ilgum[t, suo. árcn 
supBrficial 6 insignificante, como ji mostrel 1 e 

(2) l'o~tc1·inrn,t•ntc íni nsl niclu [KIT u·n3 lei provinciol 
piauliy~-n,;c n ~·ill!L cio ~!'tnb l'hilc,:ncn:i. à povour,;iio. 
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compGe-se de chapadas estereis e uns brcjin.hos, 
que mal podem servir de rcfrigcrio a algum gado 
no rigor dn. estação seccn.. Por isso tambem nüo 
het r.lli um só morador. 

2.º - O curso superior do rio, das suas cabeceiras 
até a barra do Parnahybinha. 

O rio Parnahyha, cujas cabeceiras acabo de 
descrever e que se acliam em L. 10° 13' S. e 
Lg. 2° 18' O começa como um regato pequer.o. 
Snns aguas crys~a11inas correm com muita velo
ci<laclc sobre um leito ;,edregoso, procurando seu 
caminho em mil voltas capric::osas. O volume 
d'agua, que ellc conduz, aug;menta, porém rapi
clam~nte, brotar.do esta cm toda r, parte do 
fundo e dos bdos do leito. Sua r:irecção geral 
vui pt,ra, o norte com pequem·~ inclinação pa.ru 
o oeste, e tendo percorrido apenas 3Ian recebe 
Jogo o primeiro confluente elo laclo elo Maranhão 
- o Boi-Preto, q,.1c é cio mesmo t,nmanho. Uni
cios formam elles um riachinho bonito de 3m de 
lngurn e lm de profundidade, :ir,nnelo ai.nela 
o leito pedregoso e apertado em uma baixa, que 
deixam as cbapadas entre si. Na distancia de 

N. - L. Si~nifir,1 a. 'atitude e Lg. :t lon~;t•alc C'lntmhl (ln 
Pii.o Jc Assucnr no Rio Je Jo..uCJJ·o, 13" 8' 30" O, de Grccmvich. 
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12:,rn, porém, :i!o.rga-s~ essa b~i.xa e o valle do 
rio fórma uma plonicie ainda. que estreita. Al:.i 
se tornam tnmbem as beimdns abrcjodas e appa
recem os primeiros b1.1ritysei..ros. Deste ponto 
pnrn baixo até a bíln:1 do Gru~~uhyzinl10 con
serva o valle do rio cm geral o mesmo carncler. 
As beiradas abrnjudas suo cobertos ele umn vege
tação viçosa de arvores ~rundcs, como pindn.hy
ba, sapucayn. do macaco etc. Esta zona., que 
é sempre muito estreita e tnlvez nunca exceda 
a ,ana lnrgura de 40m 6 Mompnnh,ula ele ambos 
os lados por planieics arenosos cobertos elo rnpim 
"nmCTrm-vcado", pr.ivaclas de arvores e arbustos, 
e de 20 a 40m de lnr~urn, que süo clenominadns 
"veredas", e scrvmr. de p[tsto a.o g2.do, quando 
o capim comcr;a. a crescer depois de ser quein10.do, 
pois sendo ellc mais crescido n:1o ha n.nimn.l (I'.le 
o coma. Ao lado dos veredas cncon tra-se o pé 
das chupn<lns, que se elevam com declive muis 
ou meJ10s sua.ve. Onde as chnpadas formam 
.seio encontra-se quasi sempre no fundo um rh
cho, que repete o car:tcter do valle, e é denomi
nado nlli nbrcjo". Esse riacho que ten1 muitas 
vezes confluentes e todos elles "'presentam o 
mesmo caracter com a difforcnça que ns dimen
sões diminuem sempre 1na.is. .Na.tnrttlrnente n:lo 
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excl ue isso o clesapp:irecimento cl:i matt:i alagadi
ça aqui e acoJú, e neste caso cncostn-.se a ~,rereda 
directamente ao rio. Ta.mbem esta desapparece 
ás vr,ze.s e n. mesma chapr..da forma a beira do 
rio. 

Nos brejos b.t.er:ies predominam 11:1 vege
tação o burityseüo e encontrrun-se :i.lli bmitysacs 
immensos. 

Onde o rio rnLrn.. na zona das veredas, que 
aco.ho de descrever, perne com o declive rapido 
do :C'rreno a velocid:1cle grande, que te:-11 perto 
de sua uascenc;a. Começa entüo a. correr mansa
mente e recebe de ambos os lados as aguas de 
diffenm tes 1·iacJ10s ou brejos, aug1nent.1ndo dest' 
ar+-.e seu volu.mr. rxtrn.ordino.rimncntc. J,t no 
lugar denomi:iado Surubim, 19km distante dos 
cubeceiras, tem elle 13m de lü.r(';ura e 2w, 2 de 
profuuclidade, e na distancia de 23km, onde 
entrn do Indo do Maranhão o 13oi-Pintado, cresce 
a :arg:urn a 18m r a profundidade a 2"', 5. Ainda 
qur: as dllnensõr.s podiam parecer sufficientes 
para adlnittir urna uavegaçüo ao menos de botes, 
~cri~ esta inexequivr.l por causo. das muitas 
voltas estreitissirnas que o rio d:i e tambcm por 
caus" das clifficuldades, riue se cncoutrnm mnis 
em bui,o. Pois, clrnganclo :i distancia ele 80km 
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encontrn-se n. primeira cn.chomra. denominada. do 
T' áo 1 que é lnsignificn.nte1 mas seguida por mna 
outra n:1 distanci:1 ele 84kn: na cmbocaclma cio 
rincho dn.s Tabocns, que é a maior clns que exis
tem no Parnahyba. 

Alli se despenham n.s n.gu:.i.s <le umn. altura. 
de 8111 1 sem formarem todavia. cascn.ta., porque 
a diffcrc!lça nn. :iltum .. se reparte em tnnfl. exten
são de 1 OOm ponco mais ou menos e as ag:.rns 
caem dcst:1 fo1·ma de pe.drn. cm pedra. Com 
estn cnchoefrn comP.ça. a zonn. dn.~ cachoeiras e 
corredeiras, que deste ponto até a barm do 
Uruss,1hyzinho (L. 9° 7' 45" S; Lg. 2° 55' O.), 
que G o 11:imeiro confluente grande do Indo rlo 
Pia.nhy na distando. de 12Gkm., se seguem qua.si 
sem intern1pçJ01 tle sorte que crnbarca.çiio .al
guma, nem mcs1no balsas, potle descer e portan
to ainda menos .subü. Da bana cio Urussuhy
zinho até a do Parnahybinha, na distancia, de 
153km (L. 0º 17' S ; Lp;. z·, •H' O.) torna-~e 
o rio 11m pouco melhor. As cc.chociras e corre
deiras fic:un mnis cspaçr~dns e lrn muitns pu.rtcs, 
onde o rio corre sern o menor obstaculo. 

Todo.via c.xistem algumas cachoeiras, como 
as do Bci}:l-müo, tlo Costa.., <los Tres Irmã.os, 
e o,1tr~s que impossibilitarn toda a rnwegação 
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e seria c!ifficil J'Cmovel-as. AJem disso, ha diver
sos lugares, e principalmente logo acima ela bnna 
do Parnnhybinha, onde o rio é muito raso e 
niio tem mais de 0,m5 de profundidade. Por 
isso rleve-se considerar tambem esta parte como 
innn,vrgnvel. 

O cur<1cter do terreno, porém, muda comple
tame;ite d<1 barra do Un1ssuhyzinho para baixo. 
Em vez elas heiro.dns abre;adns appnrecem rihan
ceirns íngremes de 5 a üm de alturn, que coa
siste1n de um barro VP1'1r...rlh0 nrnito fronxo. 
A chapada encosta-se em tod'1 '1 parte ao rio 
e em um ou outro ponto eleva-se el\a a uma 
'11tma mais considemvel, form<1ndo serras com 
despenha.d'3iros a pique, que uir1strmn suas cama.
das- de "pcdm ele arê'1 vermelha" (buntcr sands
tein, rcd sandstone, grés rour1c) n.lternanclo aqui 
e acolá com camadas de argila de differeates 
cores (tab'1cingn). A veget&ção propria nos ala
gadiços não se encontra S3Dão na beira. dos c0u

f1uentes e rarissimas vezes Re acha na beira. do 
rio um cap1\o ele matta. As chapadas, porém, 
não silo tão cstereis como mais aclma, e prin
cipalmente a zona estreita da bei1·<1 mesma do 
rio, que é sujeita á inundações, é proprin para 
a lavoura de clifferentes lep;llmes, ma.s tem a 
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desvantagem das cheias destruirem muitas vezes 
as p!antações. Este caracter gernl do terreno 
adj acentc ao rio o.campanha-o at6 ~)Cl to de sua 
foz. 

Toda.via not~-se cm uma extensão tamanha 
um.1 diffet·cnça muito g!·n.nde tant,0 w ... flol'a como 
na fauna. Sem poder entrnr em investigações 
minuciosas acerca destes assumptos, que sem 
duvidn. süo tão interessantes, corno importantes 
para as sciencias naturaes, mas para que me 
faltou o tempo ncccssnrioi ~cja-mc licito apresen
tar aqui poucas obset·vações. ~a flora, predo
m]na na rcgiã.o snperi0r do rio entre us palmei
ras em tcnenos frescos o burityserio e a bury
tira.na, misturados com algumas bacabn.s, e nos 
terrenos scccos ns piassa..bas e o cato:é. Paula
tinamente comcç.'1m a apparecc1· da barra do 
Balsas para baixo as c~1rnaubciras e os coquei
ros vlLigarmente clcnom.inados babaçú, e estes 
ultimas compõem mais abaLxo cocn.e.s imn1ensos, 
misturados com alguns patys. As formas tfio 
distinctas dc.5tas differcntes quali,l:1des de pal
meiras modificam extrnonlinariamentc o caracter 
das paizagens. Dn mesma maneirn. nota-se na 
fauna, que o guará (lobo brasileiro) s6 se encon
tra acima da bitrrn do Pnrnahyba, e que a gua-
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riba ou mac<1co bmboilo é muito frequente d<1 
b::nra do B~lsas para b:lixo; acima della, porém, 
raro apparecc. Tambem se encontra a, arar::mna 
s6 <1círnec dessa barrn ; abaixo della é substituid<t 
pelo c<1nindé, que de S. Gonçalo parn baixo se 
vê raras vezes ; e a, cigana não é <~ncontrada 
senão abaixo de S. G onç<1lo. 

Voltando, porém, ao Parnabyb<1, result<1 do 
que deixo exposto, que elle é inn<1vcg<1vel no seu 
curso superior, d.'l.S s·.1as cabeceiras at~ a bnrrn. 
do Parnahybinhec cm wn,i cxtcns~o de 153km, 
e que seria muito difficil qualquer melbornmcn
to, princip<1lmente porque as v<1ntagens, que se 
podiam obter, nilo cslariam cm relação com o 
dc:::ipen<lio, que se dc~.·ia fo.zr,r, visto a pobreza 
<la terra., onde se cria só algum, pouco, gado. 

3.' - O curso médio do rio da barra do Parna-
hybinha alé a do Canindé. 

Tod:1 esta parte é ainda innavegavel, mus, 
como pretendo dernonstrnr, é susceptivcl de me
lhoramentos importecntes, acbuudo-se o dispendio 
em relação com ns vant<1gens que se podem 
obter. O rio tem já na bal'!'a do P<1rnahybinl1a 
tuna :m·gur<1 de 70m e uma profundidade que 
vurin. entre 1,m 2 e 5r:-. E1fo recebe no principio 
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Mnppa do Estado elo Piauhy, 1•e11do-se for/o 
o c11rso do rio Pamnltyba. 



muitos tribufarias, tanto de um como do outro 
lado, até 11 barra do Balsas. D'alli para. baixo 
não existem no lado elo :.lforanhuo Ql;nos con
fluentes scnã0 riachos pequenos, o que se explica. 
focihnente pela configuração do terreno, q'1c 
forma o va.Ue e.lo Parnaliyba, e que é muito 
estreito desse ponto parn buixo na mn,rgem es
quel'cla, por causa da proximidade d::ts vertentes, 
que dividem as aguas elo Parnahyba e us do 
ltapecurú. Do la.do do Piauhy, porém, ha. dous 
tributa.rios importantes o Guri~ucia e o Canindó. 
Como estes interceptam o curso de todas os 
aguas que tomam sua origem n.o pé da serra., 
que limita para o leste o va.llc do Pmnahyba, 
rlcrnpparccc tambem neste lado a q:wntidade de 
tributa.rios pequenos, que se nota ~ais acima. 
Em toda. es La parte varia a velocidade da corren
teza entre 0º1, 8 e lm, G por segundo, e só nus 
cacliocira.s excede ella a este maxin10, sem se 
tornar um obstacnlo :'Í. navegaçüo a vapor. 

Como se trata :principalmente nesta secçã.o 
do rio dos obstnculos, que se oppõcm á livre 
navega.çã.o, subdividirei n mesma, n, fim ele poder 
melhor indicar os lugares, onde elles se acham. 

A, da barra do Parna/t!Jbh1ha (L 9° 17' S ; 
Lg. 2º 41' O.) cm 15'.Jkm de clista.r.cia, até a 



do Taquaraçú nc Piauhy (L. 0° 0' S ; Lg. 2° 40' 
O.) cm 170km ,:e distancia, existem algumas 
corôas, que tormuu o cannl estreito e tortuoso, 
além disso é obstruído cm alguns lui,;ares por 
p:ios, e lcm em um lugar só 0,"'6 de profundi
dade, cm gerlLl. porém, 1,m3 n 1,m7. O rio 
recebe do lado do Pia uhy : o Melosa, A.rê.~, 
Extrema e Bonito ; do lado cio Maranhão : 
o Caitetús e o Cavallos; neste belo [l,Cha-se 
tambem cm 1GSkm ele distancia a povoaçüo 
de :S!o,sa Senhora da Victoria. Seri faeil de
sobskcrir-sc o rnnal dos pios, e ten,:o o lugar 
l'rtso, não sô pouca extensão, mas nchn:1clo-sc clle 
tam-bem em terreno duro, poder-se-:i lambem 
aprofundai-o e tornar navegnvel essa parte do 
rio 1 mesmo na cs:aç:1o sccca. 

B, até a barra do Tapuya, no Pia>.1hy, (L. 
9º 2' S ; Lg 2° 41' O.) em 185km de distancia. 
O canal 6 franco e tem em toda a parte mais 
ele 1,rn5 de profundidade. Os confluentes siio 
do lado do Piauliy : o Besta, e cio lndo do Marn
nhtio: o Ant:i, S. José e füi;,adura. Xo Iim 
desta subdivisão aeh:i-se na margem direita a 
villa de Santa Philomena. 

C\ até a barra do 11! cdonha ou Duraço, no 
,\fornnhão (L. 8° 56' S ; Lg. 2° ,12' 30" O.) em 
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198kt.'1 de disfancia. Nesta parte é o caun,l 
franco, mas ha duas ou tres pedras que exigem 
mt.ita cautela e existe um lugar, onde o cana: 
é raso, não tendo mais de o,m8 de profundi
dade, que todavia póde ser cavado. Tambcrr. 
ha alguns páos no rio que podem ser tiratlo3 
com facilidade. Os conflttentes do lado do 
Piauhy são: Que:)ra-bunda, Sumido:iro, Lagedo 
e C,ichorro; do belo do ivfarnnl·ão : I>rMa, Gr.
Jheiro e Brejo-com pr:do. 

D, até o barra dn Riochiío no l'iauby (L. Kº 
,18' 30" S. ; Lg. 2º 41 1 O.) em 21G!,m de distan
cia. ~esta subdivisão encontra-se uma corre
deira com o canal franco, que 6 perigosa por 
caus<.L ele unia pedra., que se a.clia. encosLada a 
margem direita, mas que póc!e ser titad'1. sem 
difficuldnde, e a cacl:oeirn da Apertada-hora que 
tem todavia un, canal franco. Além disso, '.1:1 

diversas pedras iso:adas no rio, que diffieultam, 
mas nfo impossibilitam a navcgaçü.o, porque 
<leixarr u c..1,.nal }ivre:, e podem ser removidas 
sem <lifficul<ladc. O~ confluentes silo do lado 
do P;o.uhy : Melosa e Sacco-grande ; do lado 
do l\Jar:rnhão : Pedra-furad'1. e Inh>1ma. Xessa 
snbdlvi~fí.o mnd\"\ o rio sua. <lirecçflo para o nor
deste e conserva a mesma nté sun. foz, incli-
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nuncio-se ora ma:s para o norte, ora mais parn 
o léstc. 

E, até a barra do Suwriú no Piauhy \L. 
8.0 42' S. ; Lg. 2° 34' O.) Hm 249km de clist,incia. 
Nesta 1xirtc não e.·dstem perigos serias para a 
n11vcgaç:10 além C:e um p:ic a travessado no canal; 
ha tambcm umas pedras no rio, porém o canal 
é franco, e só em um lugar o em barr.çam as 
a-tvm·r-,.<, da. b~irn. rlo rio, QHc fkvc1n ser ~orta.dns. 
0.s confluentes si\o do htrlo (o Pio.nhy : Malba
dinh:1, Gcnip::po, Vargem e Paneleiro; do lado 
do l\faro.nhi:o : Pmeza, Va:le do Paruizo e Ti
boem. 

F, até a l1arra da. Varamn-grandc no Piauhy 
(L. Sº 33' S. ; Lg. 2° 28' 30" O.) na distancia 
de 271km. Kesta parte ha muitas p0clras, e 
tão petigosas, que não pôde passar tuna cmbar
caçiio sem o maior risco, portanto devem cllas 
ser tiradas ; tambem existe mn páa no canal. 
Os 0onfluentes silo do laclo do Pianhy : Pandeirn, 
Mncnri e Lages, do lado do :'-1Iaranhão: Pcnclan
ga e Desmazelo. 

G, até a barra do Riozinlw no Piauhy (L. 
8° 25' S; Lg. 2° 26' O.). Tamhem esu parte, 
qi:c alcança uma clistaneia ele 292km é innavc
gave'.. Aléu: da cachoeirn cios Caitetús, qne não 
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tem um canal sufficicnte, hu diversas pedras 
isoladas, que não são 1nttito perigosas, porém 
todo.s estes obstaculos podem ser dcstl'uidos. Os 
confluentes são do lado do Piauhy : Lagôa, e 
do lado do Maranhão : Il'farcelliuo e um riacho 
pequeno, cujo nome ignoro. 

H, até a barra do Babylonia no Mamuhiio 
em 311km de distancia (L. 8° lG' S ; Lg. 2º 
22' 30" O.). Nesta p:1rte ach,i-so, principalmente 
a r.a.cboeira do Tatú1 que não dft. passagem, e 
além disso existem ainda nmns pcdrns e páas 
perigosos. Os confluentes são cio lado do Piauhy: 
Atoleiro, Bonito, Piranhas e Paracaby; cio lado 
do ivfamnhi\o : Lorena. 

I, a/é a barra do Sanlfl Rosa no Piauhy cm 335 
km de distancia (L 8° 5' 30" S ; Lg 2° 18' O.). 
A cachoeim Se-me-apanha torna esta parte in.na
vegavcL porque não tem canal aberto e além 
disso ba um h:g,11' muito razo de om, 77 de 
profundidade, onde existem tamber,:i algumas pe
dras pcrigosns. Todavia não é clifficil a destrui
ção das pedras tanto d11 cachoeirn como elas 
isoladas, e a cscava~.üo do lug:nr rn..so. Os conflu
entes são cio lado cio Piauhy : Poço e Riacho
pequeno ; do lado do Mnmnh[o : Fosdem e 
Regalo. 
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J, nlé n barra dn Lim7,r,zn no Mmanlifio 
em 3G7km de distt1ucit1 (L. 7º 54' S ; Lg. 2° 
16' O.). Nesta parte ha em muitos lugares pe
dras, porém o canal é Íl'[LDCO CO!ll cxcepção dn. 
cachoei:·"' do Jacú e ele dous outros pontos, onde 
umt1 pcclrro e um páo obstroem o mesmo. No 
lado c:o Phuhy não Jrn, confluentes, no bdo do 
Mamnbão: C,wallo, Sm:to Antonio e Fari1L'1t1. 

IC, até a barra do S0b1·adinlw no Piauhy em 
39lkrn de distancia (L. 7" 44' 30" S; Lg;. 2' 
121 3011 O.). Algmnas pedras destn.cadus, mu..s 
de facil exLrncção, tornnm o rio perigoso. Os 
confluentes são do lado do Piauhy : J acú e Onça; 
do lado do 1famnhiio não h::.. 

L, até o Rema,rno gmnde nt1 dist'1!1CÍ[t de 
427m (L. 7" 34' S ; Lg. 2' l' O.) que C[l.USa 

muito receio a todos que descem pelo rio em bal
sas, pois acontece que estas, se,iclo ap:1!lhados 
pelo redemoinho, Melam nelle tres e quatro dias, 
sem poderem sahir, até qu~ fino..lmentc o rio me 
smo as lcv,i, para fóra. Todavia não poderá clle 
incomrnodar mn vnpor com marcha. regular, nem 
outm embarcaçti.o que tiver umt1 espia em teua. 
Tambcm ncstn. p<1rte existem muitas pedras e 
alguns páos, que difficultam '1 navegação. Os 
confluentes siio do lado C.:o Piauby: llfotto-bom, 
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Estiva e Prnta ; elo lado do Maranhão : Sonhém 
e Santo Anrn.ro. 

:VI, até a ba1'ra de S. Estevão no Maranhão 
0,m 447km ele distancia (L. 7º 31' 30"S.; Lg. 1°5 
5' 30" O.). Existem no rio algurrns pedrnsi 
por6m nIT.o perigosas po..ra. a navegação. O canal 
passa entre a ilha de S. Estevi\o e a margem 
piauhyense, e alli impossibi;ita um pá.o, que se 
acha no rio, toda a navcgaç[o, Confluentes 
n..lo existem ne::;ta parte. 

N, até a cachoeira do u,.ub,í em 481km de 
distancia (L. 7º 2,1' S.; Lg. lº 38' O.). Só duas 
pedras abstraem o canal tendo a cachoeira mes
mrL nm canrLl sufficiente. Confluentes não ha 
fóra do Floresta, do Indo rio Pinuhy. 

O, até a ilha do Esp,:nho em 521km ele 
distancia (L. 7º 21' S.; Lg. 1° 23' 30" Ü.J. Nesta 
parte ha n<i ilha de Andmde um canal muito 
tortuoso e por isso difficil, além disso existe 
uma pedra e um páa no meio do cmmL Os 
confluentes silo do lado do J>iauhy: Volta, e 
do Indo do il/faranhào : Pedra de Fogo. 

P, até a bwra do Ur1,ss1thy no l'iauhy em 
5331cm de distancia (L. 7º 17' 30" ·S.; Lg. 1° 
18' ·o.). Existe nesta parte só uma pe<lra no 
canal, que deve ser removida. O rio tem ad-
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quirido neste lugar urna lar_gurn de 101m. Não 
ha confluentes. 

Q, alé a barra do Balsas no Maranhão em 
546km ele clistrrnci(L (L. 7° J 2' S.; Lg. J O 14' 
30" O.). Existem no ri 1J algumas pedras, por~m 
sem perigo. Conf:uent.es não hfL. 

R, até a cachoeira da Cannavicira em 612km 
de distancia (L. 6° 51' 30" S.; Lg. 0° 51' 30" O.). 
Perigos serias n:lo existem nesta parte. Alem 
ele alç;uns p:ios enganchados, é o canal franco 
e1n toda. a partei mesmo n:1 cachoeira. Con
fluentes são do lado do Piauhy : Tucuns, i\fa
caúba, Espora, Taboleiriio c Engauo ; do lado 
do .:\Iarnnhão : Curimatan e outros riachos pe
quenos. 

S, até a cachoeira Bóa-JiJspcrcinça em 685km 
de dista!1cia (L. 6° ,J4' 30" S.; Lg. ºO 23' 30" O.). 
N" esta pa,-te ha dous remansos, soe.elo o do Com
boieiro insignificru1te, emquanto o outro ao pé 
da faaenda do Cercado é ria mesma forma te
mido como aquelle que mencionei s~b a letra 
lVI. Ale:n di,;so ba somente aJp;uns ,1:ios antes 
de c:1egar-se na cachoeira, que é uma das mais 
perigosas, e sem ser clla beneficiada niío pode
rà pnssa.r embarca.çilo nJguma sem o mo.lar risco. 
Confluentes são do larlo do Piauhy : Cru-au(Lúba 

- 57 -



e Cannabrnv<1; do lado do I1-:<1rn11hão : Lages, 
Pinguclla, Congo, Relem e B6<1 Espcrnnça. 

T, at,ij a barra do 0:-1.{,rgi<cia no Piauhy nn 
distc.ncia, de 703km (L. G" 49' 30" R ; Lg. o• 
15' 0.). Ncst<L p<1rtenão im obstaculos, pois t.anto 
o remanso elos ~1laca.cos eomo o do Sunibim s!io 
sem importancin. e igun.l!ncnte a cnchociln. da 
Melanci:,. O rio que j:i tinh:i a adquirido na bmrn 
do Balsas um<1 larg;urn de 120 " 140m fica re
duzido cm alguns luRarcs e. Süm e no Poço de 
Surubim a 40m, concndo entre dois lagedos e 
conservnndo uma. pl'ofunclicJn.cle consideravel. Xn. 
distancia de 696km acha-se no lado do Piauhy 
n. povoação dos Veados, onde existe um commer
cio act,ivo de peix:e..:;; 1 que se n,pn.nha1n principn.1-
mcutc uo Poço do Surnbirr.. O ,mico confluen
te é, no lado do Piauhy, o Prnta. 

1:, até a cachoeira da Var_7cm da Cruz, cm 
740km de disbncia (L. 6° 45' S.; Lg.,Ü" l' 30" E.). 
O obsto,culo grande rlest:, parte é a mencionada 
cn.chocira. que tem um cann.l ; purén1, :1 corren
tez<1 leva as embarcações com facilidctdc sobre 
umas pedrM, que se acb<1m já quasi fórn d<L c<1-
cboeirn no lado de baixo dcila encostadas á 
rnarg0m do Th1aranbfio e, por is::::o dm·cm ser 
destruídas. Todavi:. já foi el!o. o.trnvessctcb mais 

- 53 -



ele uma vez durante as enchentes por vctporcs, 
e com o, J,jttcla de tuna espia em tena poderiam 
estes pas8al' mesmo nas aguas bai.,as. Na dis
tancia de 717km ach:c-se elo lado do Pictuhy a 
vilh da Manga. Confluentes são elo lado elo 
Piauhy: Conente, Calcleirão e Cupi:n; elo lado 
cio :.\fo:·:mhão: Corda. 

V, até a ba,-ra rio Caninrlé no Piauhy na 
distr.ncia ele 816km (L. 6°.lõ' 30" S.; Lg. Oº 14' E.). 
Nesta pn rt,r. nfto lrn mais obst::iculo serio para a, 

naveg.1çüo, pois o bai..,o dns Sete-Ilhas tem um 
cano.! s·stfficicnte, ainda que exija cuidado pura 
poder pasmr-se. Con:luentes são elo lado elo 
Pinuhy : Itaueíra, Meilo, Sant' Arnm, Gamellcirn, 
e mais al11uns riachos pequenos ; do belo elo 
Mn.ra:.ihüo n.lgmL-; rir~chos pequeno~, cujo nome 
igno:-o. O rio chega neste ponto u uma brgma 
ele 200m. 

Desta exposição vê-se que todo. esta secçüo 
elo rio n:, extensão ele 646km por emc:uanto eleve 
ser comüderada corno innnscgave1, nün obst::m.le 
já terem subido botes rcté Sctntrc Pl,ilomena, e 
que eu julgo possível c;ue subo, até lá um vapor 
clurn,nte as enchentes sem grnncle perigo, se tiver 
bom pratico a bo,<o. Mas bmbem niio scr,t diffi
cil a remoção ele todos os· obstacn\os, sendo ns 
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obras, que se têm ele empretender pa.n, este fim 
mais mo,-osas elo que difficcis. Em muitos Jogares 
bnsta descortinctr-sc a mnt'.a nn beirnda, em 
outros tir1.r mn páo, que se acha no ca.n::il 011 

umo. pedra de dimensões .nodhns e nos luisarcs 
mctis difiiceis hiio de f)ttebra1·-se po,· meio de 
al»vnllcas e polvora nlgumo,, pedras. Tnmbem 
este serviço não é muito cl:ffici:, visto que 1;üo 
se tem ele trabalhar em prnfnndidacles consirle
rn.vcis rr,1c tornariam nccrssarios Q,ppa.rclhos db 
pencliosos e um trnbalhr, penoso. Quasi todo 
o serviço é a flor d'agu.'1 on em tão pouca pro
fundidade que o braço pócle alcançar o que fôr 
preciso, sem se torua.r necessario meq,;ulha.r. O 
rochedo consiste em tod,. a parte de pe.drn de 
a.rêa roi.;.ito mnllri menos n:1 cacliocirn. V:1rge1n 
tla Cruz, on.<le é um cong;lmc.er:.tdo de qual'tzo, 
que é mais difficil de broquear-se. 

E muico difficil um orçn:nento e.xacto da 
despeza necessarin, porque na execução podem 
sobrevir tantas circumstancias, que fo.voreçarnou 
que emprttem o tmbalho. Todavia creio que 
o orçamento (o.nnexo N.l ) não seri excedido 
se não houver circumstancins ele todo excepcio
nnPs. Se se quizer emprehcnder esse tralm!h0 
parec1;-me que seria melhor cou:1ec;ul-o de. cima. P. 
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cont.imwJ-0 descendo o rio. Ne.stc caso s~rin 
suffic1ente levnr durnnte uma enchetlte um bote 
para cima, e este, qne serviria de base 110s tm
bufüos, bem como as b,\lsns, que seriam nece,ss,,
rin.s1 irinm <losccndo, crnqnn.nto que, começando 
o serviço cm ba.i.,w1 sel'ia. r:.ecess:i.rio procuru.r em. 
toda a parte rnatel'Íal llovo pr.rn, ns balsas e 
construir estas sempre ele novo, pois nüo é pas
sive! leval-ns conti·a a correntez:,. Scril1 suffi
ciente que se limpnssc o canal elo rio de tn-1 fót·ma, 
que houv8~..:c.:;e eru todn a p:1rte nas nguns mn.is 
b:tixas u:na profuncfübde ele 1,mo a l,"'2 e nm:i 
brgLu·n. de 15m livre de perigo. 

4.' - O wrso inferior do Ria, da barra da Ca
nindé a/é sua bi]urcação com a Santo. Rosa. 

Toda esta parte é navcgndri ba :urnas por 
va.pores e ba..rcas n. vela, o que é n 1nelhor prova. 
da sua nnvego.bilicladc. Existem todo.via algtms 
obstacu]os qlle difficnltam n navegaçií.o e qne 
não são de facil remoção. No principio é o 
c:rnuI nind:1 fundo e cncon\rnm-sc tres cachocirns, 
n do Arnssá n.1 distnncia de 869km, ,i das Panei
las na de 882lun, e n da. Cc;ieira nn de 943km. 
Todas eUe1s t<êm urn canal S'.tff'cienf-.c. Embo;·n 
fosse me:110r snn. remoção, nõ.o parece esta ur-
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gente em vista do estado em qne se acham 
outros partes elo rio. Da ultima cachoeira para 
baixo começam as corôas de arên. n1ovediçu, que 
são tão pouco estnveis, que cm menos de uma 
semmm o canal se muda ás vezes ele um lado 
para o outro. As enehentcs, prinr.ipalmente, 
nivelam o leito do rio, de sorte que no fim dD.s 
mesmas não existe canal algum. Acontece nessa 
época que o rio em um ou outro lugar não 
t.em cm toda a sua largura. mais de o,mG 
rlc profundidade Só quando as s.guas de
baixo dD. pressão do vento geral, denominado 
alH Parnahybano, <comam outra vez um eurso 
mais regular, se restabelece o canal. Já em 
4 de setembro e 26 de outubro de 18G7 
(armcxos N. 3 e 4) dei a respeito desta p:11-te 
do :·io dous pareceres mostrando as d:.fficuldades 
q uc oppõem as m:merosas corôas de a rêa e a 
falta de um canal á navegaçiio, indicando as 
caus.os principais e o unico remedia que se póêe 
empregar contra a tendencin, de :,e10rar o estado 
do rio. O que, disse ue1quella occnsiiio é ainda 
actualmente minha opiniiio, pois tendo-se derru
bado em toda a parte a matta na beira do rio, 
ficaram as ribaneeims expostas ,t .~cçi\o das en
chentes, a que c!las nii.o podem resistir, visto 
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que se compõem de um barro muito frouxo e 
arenoso. Isso produz o inconvenier te1 que de 
um lado o rio ganhando mais lnrgm·:11 e espraian
do suas aguas, :-;e torna mn.is raso e perde nD 

força eh sua correnteza; do outro Jaclo nugmentn.
sc directamcnte o volume ele nrêa, q11c se nch~ 
dentro do leito do rio e difficnlta desta fórmn 
seu transporte par:1 o mar. Para obstar· a 
estes inconvenientes nfío ha outros meios senão 
os scg11intcs : rcs1.parchl' ns ribanceiras contra 
o ataque elas ap;uas, dnndo-sc-lhcs uma inrli
nação conveniente e cobrindo-as de pbntu.çücs 
apropriadas, ou onde o :1taque fôr mais forte, 
de outrns Jbras, corno ca.lçamcuto, ct~., estreitar 
o leito rlo rio cm tal fúrma, que u c..; ag:uas baixas 
sejam r,onticfo.s em um canal de brgura corres
pondente ao volume d'f:gun, cwprcgar.do-sc pm·a 
este fim obras de fachina; e finalmente endirei
tn.r o curso do rio cm algumas voltas npertadas 
por rn cio de cn.n acs. 

Estc,s obras sfo clispeucliosa.s, porque hilo 
de abl'.:rngcr uma. extens[lO ele m1tita.s leguas, e 
além disso exigem muito tempo. Pm isso nü.o 
é prol'avel, que sejam emprehendic:us. No estn
do actunl do rio devia, ser feita '1 navcgaçiio 
por vapores mais qJ!'opriados do que são os 

-G3 -



uctunes. Ellcs não d~viam cnlar mais de 01m7, 
ter umr,, hrgurr. de 8 a 9m entre os caixas elas 
rodas com o comprimento conespondente paro. 
potlcrec1 comportar m[l..chinas de !30 cava.tios. 
Deveriam esses vr.pores recebe~· r1 bo1do só rms
sagriros e ::ilgu.rn:1 bn.go.gem e rebocar barcns 
apropriadas parn cargas. Desta fórma podia-se 
tornar o navegaçiio rcgubr, que até esl,a parte 
ni\o se poucle conseguir por cause, elos frequentes 
cnc1ilhcs. 

Nesta parte do rio entram do lado elo Pim:-
1,y ,ünàa dous confluentes importantes o Poty 
(L. 5° l' 30" S.; Lg. Oº 17' E.) cm 993km, e o 
Longi't (L. 3° 10' S.; Lg. lº 34' E.;, em 1357km 
de dist,~.nciu.. Todos os outros tle uin como do 
011tro 1ndo são riachoa de pouca Ünj)or-tn.ncia que 
constam do ma:JJJ'1 C:o rio. As differentes po
voações, entre a~ qunes se cont:,m 2 cidades e 
3 vilbs, constam em relaçfLo a sua posiçfw da 
tabclla elo fim do presente cn,pitnlo l, em que 
inehú, parn. que eUa lQ:sse rnais corr,plct::i., tau1l)f:m 
as si~ua.dus mais ;1cima e jó. mr..:nc:iouadns, bem 
como as que se ~cham mais em baixo a.té as 
barrns. O rio ter1 em toda e3ta secção uma 
1a.rgura media de 2-10m1 em algunsl t1garcs, porém, 
esprní.o-.w cllc d8 tal forma que r, larµ;urn fic,c 
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clnpict ; a profundidade é muito varfrtvol pelos 
motivos expostos e a velocidade é em termo 
mcclio lm por segundo. 

5. 0 
- As barras do rio, da bij1ti'caçi10 com o San/a 

Rosa até o Oceano Atlantico. 

Logo abaixo da ilha dos Tucuns, no lugar 
denominado Poções (L. 3° 2' S.; Lg. l' 41' E.), 
diviclc--Be o rio pcln. primeira vez: e ma.nela. um 
braço parrt o lado de oeste, que toma o nome 
de San ta Rosa. Sendo o rio principal a divisa 
ent1'e as duas províncias, corre este braço EÓ 

por terl'itol'io marn.uhensc. Chcgr,.udo :i costa 
conc olr,;mn tempo qunsi parnllclamcnte com 
esta, deixando ent.rc sí e o mnr- diversas ilhns, 
até que alcança o lugar denominado Tu!oya 
com 1450km ele disbncin, onde faz sua bana 
principal em L. 2° 44' S.; Lg. 1° 13' E. As ilhas 
rnaiorns são as cio ·Paulino, do Cajú e das Cana
rias. O intcrvcillo cntl'c as cluus pl'imcirns forma 
a barrn do Carrapato ou elas Nlcbncias, e o 
euü-e as duas ultimas a bn.1Ta cio Cajú. Entre 
estas ilhas mo.iorCJS e a costa existe um verdadeiro 
lnbyrintho de ilhns e ilh0tas, todas cobertns de 
mn.!1gue. 
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Do rio principal aparta-se 8km abaixo ela 
1." bifmcaçiio um outro braço para o l11do de 
Je3te, que cone por terreno pin.uhycnsc com cx
ccpç.l.o do ultimo pedaço que lxtnha tcrritorio 
cearcuse. (1) Elle toma o nome de I~u:irnçú. 
Na ""' m11rgem direita acha-se ,, cidade ,b 
Parn:;hyba. 

Este brnço deixa entre si e o rio principal 
a Ilha Grnnrle e entra no Oceouo Atlautico e,m 
frent.e dn. povon.çã.o cearense eh Amn.rrnção r.0111 

uma c,tensão total ele HOSkm. O rio principal, 
finalmente, foz sua barrn entre a ilha dos Ca
narias e o Ilha-Grande cm frente da povoação 
marnnhense Canarios, situada na ilha do mesmo 
nome: ouclc cllc alca.nç't umr., cxtcns:ío de 
141Gkm. A navegação deste brnço principal nii0 
teria difficu'.dade alguma, porém, não 6 apro,·ci
tada, porque a barra das C:urnrias é pessima 
por cmJS[L dns corô:1s. 

Tambem no Santa. Rosa. nfio tem nn.vcga
ç.ão, nfro ohstn.nte ser a. brsrn. <ln. Tutoya. n. mnis 
franca entre todas, porque a cornmunicaçiio com 
a cidade da Parnahyba, que é o cmporio do 
commcrcio da província do Piauhy é <lifficil 

\!, E' o ·~nito1i1, rln Am!lrrni;;i,o, qu~ o C!',u( troro "n:r 
o Pi1111i1.v pc!o de Cratcth, dnndo :Ü('Jr•IIP 110:u vrrii..:1·nn11i íu1,u. ,]1• 

litornl. 
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por cnus<i da dist<inci,i. Pelo mesmo motivo 
não s:io· aproveitadas as barras do Can~pato e 
do C11jú, que além disso são muito inferiores 
(i ,;a Tntoy11,. Desta fórrrn resta só a b:um do 
Iguaraçú, na Amarraçfio, que serve de porto 
marítimo ao comme1·cio ela cidade da Pn,rnahyba 
e de toda a província do Piauhy. Por este 
motivo é o Iguarnçú de muita importuncia. Elle 
é muito estreito e t.orttw,o e além C:isso existe 
perto uo lugar onde se aparta do rio principal 
um l,uix:o denomlnado "::Vfaria. PequcnD.r", que 
di passagem s6 nas marés vivas. Tumbem a 
barra 6 mim por causa das corôas, que se !armam 
na sua frente, de sorte que navios de rnuior 
calado devem cspcrnr pe\1. época d'aquc!IM ma
rés, para poderem entrar ou sahir. Em vista 
destas circumsta.ncia.s chamei re.petidas vezes a 
attcnçüo dos pres:dentes ela província. para este 
ponto, propondo a abertura. de um canal, que, 
sepamndo-se do rio principal no lugm S. José 
nr. Ilha. Gn1ndc\ clrvifl entrar no Iguaraçú urn 
pouco acima Cios Tucuns. Nesta. dirc(!1,:ão e.~ís
te uma baixa natural por onde correm as aguas 
das enchentes. 

Pormcio ele obras ndequadus poder-se-hin, 
fazer cnt1·ar a quantidade ele ar,un., qne se qui-
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z1,~sc, neste cn.nal e desta forma obter-se que 
se profundasse o leito do lguamçú entre a cida
de de Parnahyba e a barra, e que esta ultima se 
melhorasse iguahneu\e. 

As desper,as, qt~e huviarn de :'n.zer-se com 
este caual avaliei cm 4.0:000,;000, se se tomar por 
base u:na largura normal de 15m e uma profun
didade ele 1,m1 na secca e rnnró bai.,a. Perto 
<la Povoação da Amarração entra uma gmnbôa 
denominada tnmhem lguara\,ú, 'JUC a pro\'Íncia 
Uo Ceará tomon lJOl' divisa, de surte; que a. pl'o
vincia <lo Piauby ficou sem porto marítimo, o 
que tr2.z comsigo inconvenientes nnüto grnndcs, 
visto que a alfandega se acha ni'. cidade tl1, 
Parna,,ybn, bem como a c,1p't.anin do porto. 
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TABELLA DAS POVOAÇÕES NAS M,\RGENS DO l'ARANAHYBA 

1 j J :t l

rn,e,.,,.,I 
Longitude d!l.5 cabc-

DE)f()MINAC,.:\0 c.nEaonIA pROVJ.~cu. LATlTUDE.'L e.lo Ri~ da c'Clr~ em 011,.&RY"A.ÇÜES 
Jo.t1Cll1l kdo-

metros , - -'= '= -=-- ~ 

Nossn Sra. da. Victorin Povo:içii.o l!,fnmnl1iio Ooll1 O" 2"40' O" 178 
Sn.ntn. PJ1ílomeoa Villa. Pi11uhy . 9° 2' O'' 21.11' O'' 197 
Vendas • Povonçü.Ô : Dito G"j9'30" 0•14.'30" 09G 
Mo.ni:;11, vm,.. Dito 6°"7'30" 717 
Man~o.. Povonçã~.: M11rn~âo: G=>.JG' 011 0° 8'30" 716 
São Francis~ : Vill:i.. Dito 0"14.' 011 E 817 
Siio Gonç:tlo Dit.n.. Pi":1ul1)·: 6°15'3011 

QucimlldM PovonçaO: Dito . 5°59'30" 0" 4' O" E 857 
ThcrC!zinn Cic.l.:1.do. Dito. 0° l'OIY' E 9S4 s. José dll.!l c;j~.ira~ Povo:içil.o: Mnmnl1ilo: 5" 6' º" 
Potl'. Ditn. Piauby. 5° 1'30'' 0'17' O"E 993 
União VUlo.. Dito 4.'"3,1.'30" 0'17' O" E l.O,i7 
Currn.linbo

0 

Povo:içli~: Mnnudião: •l'•lG' O" 0~111 o" E 1.103 
Nn1.nrctb, Dita ... Dito, 3•S7' 0'1 0"27' º" )~ 1.150 
Rcpart.iç.i1o Dilo.. Dito. 3°-t21 O" 0"32'30" E 1.100 
So.nt.a. Quitc-~in• Dito DUo 3'31' O" 0<1.j2' O" E 1.210 
13D.rrn do Loni;i\ : Dit:r. .PJaub)' : 3°10' O" 1"3-1' O"E 1.357 
PtLtonl..iybo. • , , Cidsd~ : Dito. 2:0.50' O'' l"-H.' O" E 1.305 Rio JgunrD.çt1 
AmllrrD.ç;Lo Povonçiio: Qoar.l 2QJ2'30" to.19'30" E l.40S Dito 
Co.nnrin9, Dita. MllmriliÜo: 2"'49'30'' 1~as1 o" E lA,12 J:l.io priocip:i.J 
Engeihulo Dita.. Dilo. 2>,5G' O" 1"35' O"E 1.395 Rio&nf.n. Raso. 
Cnrnahub~iras Dita.. Dito • 2"54.'30" 1°30'30" E 1.406 Dito 





II. - OS CONFLUENTES DO PARNA
IlYI3A. 

Todos os confluentes elo Po.mahyba p6clem 
ser classific:iclos em tres categoriao, conforme sua 
importaneia. A 1.0 abrange os maiores, que 
nascem todos no pé da serra da Tabatinga ou 
da slla continuação. Elles siío do Indo elo Piau
hy : o Urussuhyzinho, Gurgucia, Canindé, Poty 
e Longi ; do lado do ]l,,foi-anhüo : o I3oi-Pint,cdo, 
ParnaliyLink,, Yícdonha e Balsas. O mais impo,·
tante entre todos estes rios éno lado do Piauhy: 
o Gurgucia que nasce em L. J.0° 10' S.; e Lg. l' 
28' O. e cm cuja margem se acham as villns 
de Jcromcnha (L. 7° 1' S; Lg. 0° 20' O.) e Bom 
.T esu:, (L. 0° r,' S; Lg. Üº ,57' O.). Elle tem muitos 
tributarias, dos quaes o mais importante é o 
Pa.rahim que atravessa a bgõa, a cuja margem 
se aclm a villa ele Parnnaguó. (L. 10º 14' S.; 
Lg. lº 3' O.). No lado do i\faranhão 6 o maior 
o fü,:sas, mas o mais importnnte o Parnahyhi
nha, que tenc o Riosinl•o por tributaria. Da 
beira deste Riozinho e.xportam-se em proporção 
muitos legumes e toucinho em balsas, que des
cem até S. Gonçalo, cm<]uanto o Balsas ainda 
é quasi despovoado. Todos estes confluentes 
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não admittem n!Lvegnçúo regulnr ; em parte são 
obstrnidos por cr.choeiras e em p,ute silo denrn
siadamente tortuosos. Além disso, têm, com 
cxcepção do Parnahybinha.1 na. estação secca. 
t:lo pouca. n.gua., que seu curso fica totalmente 
cortado ou a.o menos tão raso, que nem cn.nôas 
pódem pussar. Nas enchentes, porém, torna-se 
a velocidade cxtraordinaria e se clln não impcs
sibilitn., ao menos clifficulta a navegação de tal 
fórma que o resultado é o mesm0 pnrn :1 prat.ica. 
Por i:::so sou ele opinião, que todos elles süo 
incr..yega.veis, n,inda que tun vapor possa. subil
os dw·n.nte a.s enclientes em viagem ele experien
cia.1 o qae a.incln, não constitue rn1vegabilida.àc. 

Os confluentes de 2.• categoria nascem em 
mais on menos distn.r:.cia da. f>erra pri.ncipa.l e 
são menores do que os da l.", mns têm quasi 
todos um leito profundo e conduzem muita agua, 
de sorte que ca.nôas póclem na.vega.r rriesrrw nn. 
estaçffo seccn. Por causa da. sua. poucn. la.rgurn. 
e tortuosida.de nilo nclmíttem embn,rcnções maio
res. PertenceQJ. n, esta. ca.tegol'Íll, do ]ado do 
Piaully : o Taquaraçú, Riach1ío, Sucuriú, Rio
zinho c Urussuhy; do lado do :Vfarnnhão : Pedra
funda .. Pureza, lvlarceJ:ino, Babylonia e Limpeza. 

O munero dos confluentes da 3." categoria, 
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que comprehcnde os riachos propriomcntc ditos, 
6 muito grande. Seus nomes e sua distribuiçtlo 
jií foram mcncionndos na dcscripção do rio 
principal, e bmbcm constam do mappa do rio. 

III. - CONSIDERAÇÕES GlôRAES. 

A [ll'OVincia do Piauhy occup,1 a maior 
p,crtc do vulle do Pamahyba, que se nclm se• 
parado, como já disse acima, dos ~randes vnlles 
do S. Francisco e elo Tocantins pela chapo.da 
alta (platcnu) elo centro do Brnsil, que tem uma 
extensão muito gnwde, e talvez cm parte ne
nhuma menos de 60km de largura. Em muitos 
Jug~.r8', acaba essa chrtpacla por despenhadeiros 
e fôrma ~crrus que tomn.m nos cliffercntc.s lug~
rcs denominações loraes, como Scnn Geral, Ta
bat:nga, elos Trcs Irmãos, Ibiapaba, Serro. Grnn· 
de etc. Em outros :ugarcs confunde-se com a:-:; 
chapncbs baixas por declives mais ou mcno.3 
suaves. O vo.lle mesmo é dividido ;1r,lo Parnn
hybn cm dnas partes desigunesi &cndo a de 
ocstci que pcrteucc i provincia do 1v1arnnhfio, 
muito estreita, ao menos ela barm do Balsas 
JXL\'U baixo por causa da proximidade elas ver
tentes que ::;cpn.rnm as ap:ua:s do Itapccurú elas 
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do Parnahyba, e que em muitos lugares distam 
delle menos de 30km. 

A outra parte do vallc, que demora ao Jade 
lésLe do rio, 6 mu:to mais larµ;a, e d!i.o-sc-lhe 
em a:~uns luga.res ,100km d.e largurn.1 o que et1 

n1esrr.o n:lo pude vcrificur. 
E' esta que forma a prnvincia elo Piauhy, 

cujo te!'l'it.orio portanto é muito extenso pelo 
comprin1ento em con::1[:.l'Ução com asna largur::. 
O caractn geologico da parle do va:le do Parua
hyba, qnc tive occa~i:1o de pcrco1·n!r, <"orres
pon<lc1 como me pn.rcce1 em to ela n. p.arte á forma
çi\O da "pedra de arêa ve1mcllrn superior" (bunler 
sanclcstcin, 1,pper ncw red sanclstçnc and rcd 
1nrirlc, "nouveau. grés rou(le"), que é a parte 
inferior <ln fornrn.ção triasicn. E1 nnt.urn.ln1ente 
muito difficil fazer-se estudos geolog1cos cm te:-
rcnos onde niio lrn obras mtificiaes ele quflli
daclc alguma, que permittnm ao o!Jiar penetrar 
nas prnfunrlidades ela terra, e onde t.urlo hei de 
limitnr-:;c no estudo dos rochedos que se acham 
i vist,i. Ainda n.ciior torna-se ~ difficuldade, 
se se têm ele considerar taes estudos como um 
fün 1:rnito suborclir:ado, com l;ue não se pode 
gnst:11' muito tempo, que j::L é ns~:ís :tbsorvjdo 
pelo fim principal, não se podendo desta fórma. 
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fazer mais do que colligir o que se apresents, 
espontaneamente. Por isso devia limitar-me a 
observar os caracteres principaes que as diffe
rentcs serras apresenbm, e felizmente são quasi 
todas tol1wdas a pique, de sorte que a vegetação 
nfio esr.on<le sun::, cr,madas. Assim, vt~se logo 
que tocl[ls ns serras isola.das, que demoram entre 
a serra p:focipal e a margem do rio, repetem em 
ponto pequeno o caracter da serra principal. To
das formam cm cima plu.nicics mais cm menos ex
tensas e nos belos dc.spenhadei.i os a pique a 
cuja cstrnfic::tção corresponde perfeitamente á ela 
serra principal. 

Reconhece-se desta fórma com tocla a evi
dencio. que ellas são partes d~ chapada alta, 
denominada Serra <lti Tu.tatinga, separadas des
ta pela n,cçüo dns aguas u.nti-clilt~vianas. Po1 
entre ellas estendem-se chapttdns muito mais 
\)aixas, cujo terreno é formado dos matcriaes 
produzidos pela clceomposiçiio e destruição me
chanica. dos ror.lH~<los rlaqucUas serras, e nivcl
Jadas pcb acçiio das r.guas, devendo-se tamtem 
attritui.r a esta que o cimento ,irgiloso, que 
unb nos rochedos os grãos de quartzo para formai 
:1 "pedro. de arfütn, e que em. mais soluvcl, 
dcsappareceu, ficando só uma arêa muito fina 
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Je quartzo. AinclL actuahnente se observa em 
ponto pequeno esta acção cb agua no leito do 
Parmd::ybinha, cujas ribanceiras suo formadas 
de um barro vermelho muito arenoso, eviden
temente o resultado da decomposição claquelles 
rochedos, emquanto as corôas, que obstroem em 
n1uitos lugares o rio, consistemdearê[LrlequurLzo 
pur'.t e muito fina, que se achava no bi1rro, 
quando e...;;te cahiu no rio na occasião ele seren1 
atacadas as ribanceiras pelas enchentes. Estas 
corôas n.cha.m-se continuamente em movimento, 
pois süo dcsmflnchaclas no Indo ele cima, e for
rn~,das de novo no lmlo de baixo, até que che
gam finalmente ao mar. 

A força das aguas parece sufficicntc parn 
explicar todos os phenomenos de transfonnaçiio, 
que se encontrnm alli, mesmo das camadas de 
seixos quasi só de quartzo, que se acham em 
alguns lugares, sem que fosse ncccssario pnrn sun. 
explicação reconer aos phenomcnos do <'clriftn 1 

porque se encontram no valle mesmo elo Parna
hyba, pTincipalmente nas proximidades da villn 
do Parnnngui, conglomerados de qunrtzo, cujo 
cimento é argiloso, e portanto pouco resistente 
:i acção da ntmosphera e d~ agun. 
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As serras mesm~s consistem cm g;ernl ele 
nmn "pedm de llrib Yel'mellw" com o cimento 
a!'p;iloso e de pouca resistencin., que cm muitas 
p.n.rtes póde ser considerada como "n,rgiln. schis
tosn." (3chiefer-ilw,,.), mn.~ cm ontrns uclquirn 
bast:mte durezn.. C0,madn.s subordinadas de 
argila de cliíferenl8s côrcs (tabating;a) apparecem 
aqui e aioltí, e sendo /\ côr vern1e'.lrn, que pre
domiI,a, proveniente do hydrnto de peroxyclo de 
forro, n,pparccc tn.rnbem este ús vr:1.e::.; puro (t:i.uá-). 
Tambem se encon~ram r,m n.lguny lugares onm~
das de pedra cn1cc~1·ü1, porém eu me::imo não 
tive occusião de cxaminu.l-ns, porque ficu..vmn 
muito longe do meu cmninlto e cm certo lw~n.r 
clenorninado Senn dos Cara.c6es1 ni:.o 1nuito dis -
tar..tc das cabeceiras do Ur~ssnhy no S. Felix, 
encontrei n.lgnns frn.grrwntos de porphyro, tiem po
der encontrnr rochedos desse mate1faI, que sem 
duvidn. se deve1n ndrn.r por nlli, visto que as pe
cll'as n:lo mostrn.vu.rn signnes de sc1·em trn.nsportn.~ 
dns de lorp:e, não tcn'.:o os cautos arrombndos. To
rlns n.<']llella.s serras sfo.o irnpre1snad'.13 de sn.1 (chlo
rureto de sodio) que em muitos lugares aflorn. 
e é a:Jroveitado cb ti.ma mnneir!l. ~ouito rusticn 
pelos 110.bita.utes. Sem cluviclll poder-se-iam 
tirnr maiores vantagens por umn. exploração mais 
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raciong] em terra.s parn onde o trnnsporte de 
sal 6 diffi~ilimo. De potrcfactos mio pude achar 
senão mn fragmento de cah,mitcs, planta pro
pria, ainda que n!io :;aracteristica da formaçiio 
indicach 

O cm·cicter gernl da veget11çilo jli cxpuz mais 
em cima., bem como no meu relataria ,íccrca do 
estabelecimento de uma colonia agr;cola (annexo 
n. 2) e delle resulta, que toda a parte d11 pro
vír:r,ia que percorri é sómente propria para a 
criaçüo. Ella tem terrcnoo suffici'3ntcs, que se 
prestam :í, agricultura para poder produzir os 
m~ntimentos nece..ssarios para uma população 
n1uito r.:1aís crescida., do que poss11e n.ctualmeute, 
mas de fórma algmna póde ser cor.siderada como 
urna. provincia agticob. 

Por isso scrfo, mn ena grave no sentido da. 
economia politica, se se quizessc peràer de v]sta 
est,n. circurnst[Lncia e fu.vorec~r n. .lavoura cm pl'c
juizo da criação. De certo 1Uto se dm·e abandonar 
11 ln.vourn., nrm tã0 pouco onel'a1-a. cm favor da. 
crb9Uo, o que seria uma medida extrema t[o 
prejudício.l como a p1imeí1"0,. Mas, parece-me 
que devia ser o objec:to principal para uma 
:1dmin.istração csclurecída an:tucur a criação c!o 
e~tado rotineiro em qne clla se acha e bascnl-:1 
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sobre princípios mcionaes, desenvolvendo ao 
mesmo tempo as industrias, que se ligam imme
diatmnente a ella. 

Nüo se póde negar, (]Ue a tarefa é ardua 
e talvez inexequível emrpmnto o povo mesmo 
não ,5entir snn. neccssidnde. Por isso devia.-se 
promover peb palavra e principalmente pela 
evidencia elos factos o reconhecimento das foltns 
e dos enos do systema uctual e dest'artc provo
car o desejo de melhoramentos. Infelir.mente 
para a provincia ainda ni"ío se tem feito cousa 
n.lg:mna neste sentido ; ao contrario, tem-se con
siderado a criação como um:, mina. inexgorovel 
parn 2..s rendas da provincia, oncra.ndo-n.. não só 
dem,isiadamente, mas tmnbem (o que é :liudiL 
pcior) ele uma. maneirn toda desi1wal e portanto 
prejudicial, que recae principalmente sobre os 
criadores menos abastados em favor dos mais 
ricos. Isto matou completamente a criação 
pequenai sem que no menos os cofres publicas 
fossem índcrnnisa.los pelo .~ugmcnto da criaçiio 
grnnde. 

O que acabo de dizer é um facto geral-
mente conhecido e proveniente da formo. do 
imposto, que é t't elo "dizimo". A importnncia. 
<la producçiio de cada ci-iador é avalfo.da pelo 
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collector do respectivo município e esta avaliaçêi.o 
serve de base tí cobrança de impostos pelos di
zimehos, que o n.rremn.tc.m em hasta publica, 
tendo •m1 prazo de 2 annos, contado da data 
da arrematação ou de pouco mais de 1 nuno 
contado ela epoca da cobra.nça, para pagarem 
ao thesoi:ro provincial a ic:iportaucia da sua 
anemataç.ão, pela qual passam letr0,5, 

Este systemn. tem seus clefci'-oc;; muito gro.n 
eles, pois é impossível q.1c os collectorcs tenham 
<ln.dos suificientes pnra urna o.vo.li:i.çâo eimc~o.
visto a extensão dos muuicipios e por isso appn.re 1 

cem todos os dias reclamações de pessoas, que 
foram lançadas no dizimo, sem que ellas possuis
sem uma fazenda de cri.ação e, complicanrlo-se 
por causa da anemataçüo os interesses da fa
zenda publica com os dos parLicularcs, torno.-se 
ainda mais difficil urna decisão justiceira em 
torlos os casos. Por esk razilo h~t. un.1 prazo 
improrogc,vel dentro do qual r\eyc ser feit.a a 
reclamn.ção, mas muitos crirvdor~, principalr:-ien
te os pequenos, nüo têm conhcc:mento do lança
mento, senão qu0,ndo esse prazo está lrn muito 
expirarlo, isto é, quando o dizimei.ro se apre
senta pa.ra cobrar o imposto. 
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Deste modo dá o systcma. em ,~cor causn, 
a erros ir.voluntu.rios; pciores, porém, são aqucl
lcs que se co,nmettem rellccf.idnmente , sem que 
ns nutoi·i<ladcs superiores possam obstai-os, pois 
os collectores .;fio quasi scrn!) rc peRsoas nccc~si
t:tdns, que se sujeitam no erupr~go para gnnhn
rem os meios parn sn n, subsistencin. Quem 
conhecer a vida no interior <los nossos sel'tõcs 
sabe tnmbcm que as pessoas abnstaclas exercem 
a\li grnnde idluenci;,. e que um homem pobre, 
que se acbti..r por ventura intrigado com c:lns, 
11iio pode vi•:er alli. Assiro se vê o co!lector 
qunsi Jbrigaclo n procurar suas bons disposições, 
o que não deixará de influir no lançamento 
pa.ra o diúrno. De OHtro ·.ado, 11:lo quer elle, 
cu jo l(ttnho consiste pela maioç parte na po,·
ccnto.gmn sobre o dizimo, perder tudo que sa
crificou constrangidrnnentc ás circumstancin.s, a 
que aLucü, e carrega alguma cousa mais sobre 
o bnç:uncnto dns pessons (JllC. ni\o prcdominnxn 
no seu municipio. Accl'esecm mais as dispo~i
ções de :uni,:uk ou in imi,acl c ent.re o collcctor 
e os lnnç:,dos, e ninda mais as cutre estes e os 
pessoas, que podem exercer (Jualquer prc.ss,,o 
sobre o p:·ilnciro. Mais de tuna vez se tem 
visto, que, cul1içando umn pesso11 ele lnilucncin 
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as terras de um pobre, que niio quiz cedel-as, 
faz lun~al-o no cliúmo com tuna importancia 
muitio superior a que lhe competia ;:mgm-. A 
consequcneia é que cllc não podendo satisfazer 
ao imposto ngglomcranclo-sc CRtc por :.ilp;uns annos, 
decret~-se-lhe finalmente a execuc;éío judicial e 
é levada sua propáeclacle :l. hasta ;iublica, onde 
aquclla pessoa 11 arremata por pouco mais de 
nada. E' verdade que ao lançado assiste o 
direito ele reclamar, mas este toma-se fir.ticío 
quando elle, morando 30 ou 40 lcguas ela sécle 
ela collectoria, ni\o tem cm telllpo competente 
conhecimento do lançn,m.ento, on, se o tiver e 
reclamar, é sua reclamaçfio desattendicla pe:o 
collccto.r, e clle eleve reconer :w Thcsouro dn. 
provinci" da dpital, o que se tol'!rn inexequivcl 
para um homem pobre, que mora talvez cem le
guas distante clelb. Dest'arte mostrn. a experien
cia que, elas garantias que offerece a legislação, 
o criador pequeno é quasi sempre prejudicado. 

Accrcsce mais outr,:i, circumstancio. que fa
vorece ao criador grande ele mna m'1neira ex
trao:·dinaria e que se explica mellior por um 
exemplo. Sejo. algucm que nmn.nsa c1n vcnbdc 
1000 bezerros. Este nunca é lane,ado com mnis 
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de 500, dos quao,s deve pagar o imposto de 
dizimo nu razão de 1/15, portanto 33 1/3 bezerros. 
Elle aparta com seu vaqueiro na razií.o de 1/8, 
portanto <li-lhe cios 1000 bezerros 125, mas 
cobr:t ele sua vez deste o dizimo na razto de 1/10. 
Elle recebe desta forma do seu vaq:iciro 12 1/2 
bezerros, e o resultado é que em verdade paga 
só 20 5/6 em vez ele GG 2/3 bezerros, corno de
via.. 

De outro hdo, o criador que amansa só 
30 bezerros, dos quaes devia pagar 2, é muitas 
vezes lançado cm J O bezerros. 

:i\Iostrnndo-se clest'artc o clizi..r:10 como uma 
forma de imposto, rr,e se torna prcju,licial para 
muitos cont,ribnintcs, tem elle tambcm suas des
vantagens para. os cofres pnb1icos. Em pri
rneirn lugar é o lançamento defeituoso e prej u
dica a fazenda pi.:blica, porque é abn:xo da ver
dade, depois tem-se mostrado que uma cobrnnça 
dirccta do gado é inexequível p:i.ra a adminis
trnçiío, que devia correr o risc,, do transporte 
clel'.e para as feiras e ficar sujeita ás fluctuaçõcs 
do mercado. Por isso '.cm-se acloptaclo o syste
ma ele arrematação no intuito ele ter o thesou
ro um só devedor em cada freguezia, g:nant,iclo 
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por outro fiador, podendo-s~ desta forma contar 
com quantias mais avultadas cm cpocas fixas. 
A exr,criencia, porém, tem mostrn.do, que as 
v::mtat!:er;s, que se espcrav11m <lesse systemn., não 

se reaJizara:n. A ambiçiio e especulaçiio fazem 
com que os ~)l'etendentcs chcgucn1 ás vezes· na 
oecasião ela arrematação a offertas que depois 
lhes diio prejuízos e todos os annos se vê n admi
nistrnçii.o da fazenda pro\'incial obrigada a con
ceder morntorüi.s, para. não levar os devedores 
e seus fiadores :i bancarotn, ou a entrar cm 
cobranças jucliciaes, que são sempre demoradas. 
Além disso não pode ser íiscalisaclo este imposto 
pelas nntoriclmles superiores, e finalmente cor..s
tituc clle contrn todns as rc{\n:s ela economia 
politic" um imposto sobre um producto ainda 
illiquido, sujeito ás perdas pelas molestias e 
intemperies. 

Pelos motivos expostos parece-me ser uma 
medida de urgencia. o abandono de um systema 
de impostos, que se tem r,1ostr0,do pre,iud;ci,Ll 
cm todos os sentidos. Mas, timndo a provin
ci,i a maior p,irto da sua rcnC:a deste imposto, 
ba de ser clle substituído por outro, que c!evc 
recahir sobre um producto ji liquitlado, ser 
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repat·tido com justiça e in1p.~roüdidnde e admit
tir um:i. fiscalisaçüo mais focil. 

K este sent:do apresenta-se logo, como um 
equivalente, IL aclopçüo frm:c,i, rfa mediria, que 
no armo passado foi toe1nda como palhcct.ivo 
contra o este.do triste em que se acham as 
finanças eh prov:ncia, sem que se tivesse abolido 
o dizimo, isto é : o dizimo deve ser substituiclo 
por ulll ünpo~to de consumo e cxporfr..,çüo. Este 
recae sómente qohrc um producto j:í liquido, 
pcis nüo é pago :senão quando o µ;ado rne da 
m~o do crinclor ; não pode ser repartido com 
iojusth_;n., porque não é p,1go senão á vista do 
ob~ceto e fina:mente pocle ser fisca~is~do co1n 
mais facilidade visto que parn o Ceitr:í, 
Pcru~LIOhuco, e Buhia conduicm poucas estradas 
por que pode ser transportado o gado e tambem 
para o Marnnhiio não pode passar o gaclo pelo 
rio cm toda a parte, principalmente porque não 
pocle ser lrnusp,,rtado occultamente, e em todo 
o cr.so sct·:í o prejuízo p01· alp;nm contrabando 
m:i.ito inferior no que resulta elos lançamentos 
erroneos. 

Livrando-se :1 criação elas difficukladcs exis
tentes pode-se c.'3pera.r vêr renascer a criação 
peqne:m, que actualmeu•;e é qum;i completa-
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mente supprimida pelos vexames qtic produzia 
o dizimo e de cuja falta a província se rcscntc 
muito, qu·c tem diminuído cxtrnordinariamente 
a prodncção e que é justamente D crfriçiio peque
na, qtic faz avultar a mesma e que espalha uma 
abastança geral, emqL1anto a agglomeraçiio uas 
mãos de poucos indivíduos produz o contraste 
entre ricos e pobres com todos os seus males. 
Porém niio é sufficicntc rcmovcr os obstaculos 
existentes, é preciso tambem o desenvolvimento 
desta industria, baseando-a sobre principias rn
cionacs. Actualmcntc reina a rotina mais tri
vial possivcl, achando-se a criação quasi entregue 
i rcvcliii. Solta-se o gado, o vaqueiro olha lis 
vezes para cllc afim de saber se ha alguma 1cz 
com bichcira.s e neste caso !eva-a para o c1.uTo l 
a applicar um remedia, se cclc não preferir por 
causa da sua preguiça e para evitar o trabalho 
de pegar a rcz, a applicaçíio de uma sympathia 
cstupirla, que cllcs cham:,m "curar pelo rasto" 
de cuja cfficacia com tod,i a mzão se pode 
duvidar. 

No inverno recolhem-se os bezerros ao cur
ral, até que cllcs se acostumam i gente e final
mente são marcados a ferro quente. Niio se 
tem a menor idéa de melhorar a raça do gado 
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pein. escolh~L de bons mr.,rruás ; ao contrario, 
p:ll'a este mister escolhem-se muitas vezes novi
lhos defeituosos, cmqum1to os melhores são des
tinados para o serviç.o ele puxar cn.rrosJ ou pari!. 
~erem vcndiCos panL o consumo. Ainda nfio se 
lQ!nbrou ningue1u de 1ue[torar o gaclo pelo crn-

1.ut:iento de rn.ças e onde se tmn feito tentn.livas 
fracos neste sentido se tem procedido de um:1 
maneira tal que nilo podia dar rcsulta,,o favo
nwcl. Pois, para este::. fim não é s:1fficicn
te soltar-se ,un marnuí no meio de um gnrlo 
numeroso e cleixn..r correr tudo á. revelia. 

Devia-se adoptar um syslcm11 raciona.! de 
criai;rto e além disso estabelecer outrns indus
triu.s, que podem auferir vantnp;emi 111aiorrsJ en
tre a.3 quais conto prinr.ip.nln1ente a conservação 
ela carne. Para este fim niio se presta muito 
o methoclo gernlmente usado no Brnsil de see
cr,r :1 carne ao sol depois de ser retalhada em 
mantas finas, e salgada. Esta ccirne, conhecida 
l:omo "xn.rqne ou ca.1·ne do Cenr:i", nunca po
derá nchar mercrrdo f6ra rio Braisl, e tod:w :a 
é :: necessidade da Europ:i tamanha, que se 
importam na Inglaterra todos os nnnos quanti
dades enormes de ca.rnc vinda da Australia ; 
port.o.nto quatro veze.s mais longe do qne do 
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Drnsil. 1\lli existem muitas companbias, que 
só se cocupam com a. cxportn.ção de carne cm 
conserva e 11ml1 dcllns, q,1c tem seu deposito 
no rrsaltwr!.tcnivcr", perto de l\Ielbourne1 rc
mcttc todas .is semanns •10 tonclndn,s ou 2160 
arrobas pnl'a 11 Inglaterra, o que dá por nnno 
112,320 a!'l'obas. 

Mns, não sendo bastante simples os metho
dos nlli emprcga<1os, tem-se pro"urado ainda ou
t,"os 8 o Dr. Gnmgce foz no a.nno pnss:•do rnnn. 
descoberta, que já é postacm execução cm cscn.h 
grnndc no açougue de Gamgcc, no mercado de 
Columbia cm Londres, onde se preparam todos 
os dins quantidades grarclcs de car·ie por seu 
systcrna. Este é muito slll1ples e, ainda que 
toc'.o chimico, pode ser c.xpcrimcntado com tanta 
facilidade, qac niio posso deixar ele c,shoça!-o 
aqui com poucas palavras: A cabeça da rcz é met
tida cm umn cspccic de c,irapuc;n, que commu
nica com um deposito cheio de oxy<lo de carbono, 
que é um g;az que se ohtem pela combustão de 
ca.rvüo de madeira. A :·cz, rt'.8i;in1 dcst\nte 
dumntc alguns segundos o p;az, perde os sentidos 
e cac. Neste estudo mata-se. Depois de esfo
lada. c csqu~rt.c,jnda, mct.tcm-sc os pcrhços cm 
um Cl1Íxiio de cimento, que pode ser fcchn.do 
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hermeticamente e em que se nchn um receptn
culo meio c:,eio de cm-vflo embebido ele acido 
sulfuroso, cuja, tnmpn pode ser nbcrt.n por meio 
de nm n.rume, que passa pela. tampa do cnixiio 
gl'ancic de tal forma. que não potssa penetrar o 
ar ntmospherico. Depois ele fechado o cuix,io 
pílc-se etn movlmcnto um vcntibclor 1 q,tc com
munica com clle e com um fog;üo coberto a 
modo de um forno ele .1ssar pUo e que de ~ua. 
vez communieD.. t-mnbcm com o caixiio, pa!-;sanclo 
o tubo, que cst..ihclece esta communicação por 
um deposito ele agua fria (IJ. 

O resultado é que o \'Cntilu<lor tira do 
cai.....:rro o ar .ntmosphcrico, que contem, faz passal' 
o mesmo pc:o fogüo1 onde ha caryfto mn braza, 
e onde é trnns'.'.irmndo cm oxydo de rnrbono, q1w 
subslituc depois ele i,sfri:ulo o ar at.mospheriro do 
cuixiio. Este rcsultn<lo obtem-sc cm poucos rn i
nutos, e rcconhcce~sc que todo o oxyp:cnio do 
ar atmospherieo é transformado cm oxydo de 
narhouo qmr.do se upup;u o fog;fto. 

1::ntiio, fecham-se. os tubos de eomm1111ir,i
ção entre o cnixto e o fogão ventilador, e abre
se u tampa ào reccptnculo cheio de carvão 

(!) E' curioso tcr-sC! conh~cirn'onto dC',~tc prOCC'l',.SO primili
vn r.n cpoC!l. do frigririfico .. 
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embebido de acido sulfuroso, que começa desde 
logo o.. dc.<,pregar-se e fazer sua. acçúo sobre 
a clLrne. Quando o acido tiver penetrado to
da a carne, o que depende da grossura dos 
pedaços, sendo preciso uma semana parrc um 
cl1rneiro inteiro, duas pera um quarto de boi, 
abre-se o csixí'ío e retii·a-sc a c.wue, que pode 
ser guardada em qualquer lugs,- enxuto por mni
to tempo .sem deteriorar-se e que conserva 
todo o aspecto e todas as qualidades ela carne 
fresca, ele rooclo que a carne prepara.ela deste 
modo, depois <le cozida, assada, guizada ou 
ananjada ele qun.lquer outro modo, parece te,· 
sahido naquelle mesmo din, do aç.ougue sem con
serv,ir as qualidades nodvns do acido sulfuroso, 
que se ~vapora cornpletnrnen:c. Carna preparri.
cla deste modo foi lcvmln. da Inglaterra para a 
America e, depois de ter vol+ado paro. Inglaterra, 
mostrou-se ainda perfeita. 

A clc.speza que é nece~sa.ri:1, para montar-se 
um estabelecimento parn este fim é iusignific11nte 
porque se reduz a comprn, dcs caixões e cio venti
lador, paro. qne pode sei·vi.i: um simples folie e o 
custeio 6 ainda menos dispendioso porque se re
duz o. carvíio de madeira e algum acido sulfurico 
pur,,, a prcpurrtção do ucicio suliuroso. As vu.n-
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tagcns porém são muito grandes, pennittinclo 
aproveitar-se o gado nlL epoca em que tiver 
adquirido a maior gm·clnrn e o melhor sabor sem 
expôl-o aos riscos do trnnsporte, que pl'incipal
mcr.tc ;mra o gado c:'iarlo cm pastos de "mimo
so" sfco ta.nto mais de rnceiar como este ó mui'.o 
sujeito ao "mal triste" que cm poucos dias 
pode acabar com boiadlls inteiras. A16m de 
outrns vantagens, que, trarii1 comsigo csb indus
tria, seriu possível obter-se canlC boa na esta
ção secca, em que elh costuma ser pessinm. 

Tambcrn merece seT tomada em considera
ção a exploração elo leite. E' verdade qne tôm 
falhado até es(.a parte as cxpericncias de fabricttr 
com vantagem manteiga em paízcs quentes, mas 
elle pode ser aprovcitaclo parn. o :abrico ele queijo, 
clcsenvolvendo-se o princípio dcsto. industria, que 
já e,'XÍ.ste, e ainda ::nclhor seria a introducção da 
fabricaçio de leite conclensaclo, que pode ser 
conservo.cio por mais ele um anno com o gosto 
e tocl~s a.s quuliclacles ele leite fresco. 

Para. esta industria não são necessarios ap
parclhos clispenclicsos, nem conhecimentos espe
ciaes, e s6 cni<lario e limpeza. Consicleranclo-sc, 
porém, como é aprecio.do o leite e como é dif-
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fiei! obtel-o fóra ela cs~ação chuvosa, pode-se 
avaliar a utilielaclc de uma tal empreza. 

Tambem merece ser clcsem·olvicla a criação 
de g:'.do ln.nigero, r,zira cujo fim existem terrrnos 
excellentes nu~ ribeiias elo Gm·p;ucia, Parahim e 
Uruss,1byúnbo, onde ba os campos rlcnominri.dos 
"rnulbadns". A crie1çüo, que existe é insignifican
te e trntncla sem o menor cuidndo, por isso acon
tece o q uc cm toda a parte nestas circumstan
cias tem lugar, que rc lii não sendo cortada cm 
tempo, cac e.sponto.nean:ente e é snbstituicla por 
cabellos. Por este motivo appnreccm alli todos 
os carneiros eubcEudos, cmquanlo c:Jcs nascem 
cobertos ele lã. W verdade que a raça existente 
não tem :i lã 1nuito fina, 1nas, se cxbtissc um~ 
criação ma.is clesc-mvalvida, poder-Ec-ÜL melhorai-~ 
em poucos annos pelo cruzamento com outra. 
raça, sendo o gado ovclhum o mais susceptivcl 
de mcl!ioramentos. ]\las se1·ia preciso mais al
gum cuidado do que sol tur os <::arneiros nos 
camJJOS e deixar entregue tudo o 1nais ri. nature
za. 

Se desta forma a cria\,:lo deixa muito que 
clesejar, não se aclrn a lavoura melhor desenvol
vida e aiucla niio ponde desligar-se ela rot.ina 
antiga. Ainda ~e 0ingc á denub~ e (Jtteunn, das 
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mattas, pluutaçiio no terreno bruto descoberto 
pelo fogo, qur.nc\o muito n capinar a roça. 

A província tem terras sufficientes de bôa 
e até da melhor qualidade passivei para poder 
sustentar tun nU'llCro de lw,bitnntes mnito mnis 
crcsciclo do que existe, mas as plantações são 
tão limitadas que se importam da província elo 
i\farnnhilo muitos mantimentos, e raro é o anuo 
cm que niio appn..rece em um nu outro ponto 
da, província. carcncia de viveres e mesmo fo1ne. 

Examinuudo-se as ca11sas, (]UC produzcn1 t.ão 
lamentavel estado, ni\o podem cllas ser achadns 
só no desfavor cio tempo ainda que este influirá 
sem duvida em urna ou outra localidade, pois 
este podia ser neutralisaclo pela escolha dns 
plantações. Existindo diversas r1ualiclmlcs de 
mandioca (a base principal da alimcntaçilo) 
cujas raizes durum muitos a.nnos na tcna sem 
deterioração, e que dão depois urna farinha 
muito bôa, como entre outras a "ma.nipcban, 
podiam-se ter cm reserva plantcv;õcs destas qun
licladcs, e a fome nunca podcri:c appareccr, não 
sendo conhecidas no Pinuby seccas repetidas ror 
muitos annos. A causa \'erdaclci.-a é outrn e 
pode ser achnda sómente na indolcncia e pre
guiça ela cbssc rios tmbulbndorcs livres. A 
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escravaturn é tão insignificante, que sen pro
dueto nü.u pode entrar em conta. A classe dos 
trabalhadores livres, porém, acha nn cnça, na 
pesca, n '.JS frnctos do mn.tto tn.ntos meios de 
subsistcn~ia t1ue ::i, necessickde não os obriga a 
trnbalbarem, e elles prnfcrern M bem-estar, que 
podiam obter por um trnbdbo regular, uma vidn 
ociosa aindn. que misem,vel, mcnclignndo, fnrt,111-
clo e c,,,\cteando aos proprietarios, em cujns 
terras habitam. Que este., os tolerem, acha-se 
a. explir,n.ç.fto em circLUn!:atancias especiacs. As 
daras ele \erras concedidas antigamente n. um 
individuo passaram por heranças, compras e ou
tros titulas is mãos de muitos, sem que ellas 
jamais fossem subdivididas, de sor\e rtne n. pro
priecln.de de terras qunsi em parte nenhuma dn. 
província consiste na posse exclusiva de um certo 
e deternúnaclo terreno, mn.s no direito a uma par
te maior ou menor de uma certa data, que em 
gemi tem uma ar@ superficir,,\ de 3 lcgun.., que1-
drada,s. Cn.cla um cios co-pl'Oprietm·ios de uma 
tal datn julga-se com o direito de poder adm.ittir 
quantos aggrcgados quizer e a ambição de que
rer apresentar-se em dias de eleição com nm 
muncro c1·eseido ele votante~, faz com que mui
tos abusem deste direito e sob a protecção de 
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um clclles se estabelece ás vezes wm;, multidão 
de vcssoas como aggregados uns t~n:-cs, que per
tencem a muitos. Se elles apresent<1ssem tUDa 

populc.ção Jnboriosn e industriosn, seria isso uma 
vantagem, mns cm vez de trnbalharcrn, arruinam 
elles as terras, derrubando e que:mando as mat
t!ls parn fazerem uma rocinlrn., que ao depois 
não piantam por causa, da sua demasiada pre
guiç:1, prejudicmn a pe.sc~u·ja 1natnnclo os peb.:es 
principQ.:mente os novos, de veneno r.omo tin
gui &, e clcstrócm n pouca caça, que ainda exis
te, sem que prestem o u:enor serviço cm compen
sação desses prejuízos. 

A queixa sobre estes inconvmncntes é gemi, 
ma:s r;;ngnem procura um paradc"1ro :1.0 ma1, 
esperanc'.o tudo ela iuie:ativa do governo, onde 
a acção deste não pode ser senão indirccta. 

A rniz do mal pode ser arraucacla só pelo 
procedunento ttnifomie de todos os proprieta
l'ios das terras, que não deviam tolerar 11ggrega
clos, q1te nfio se errJprcgusscrn e1ú verdnt.le 11a 
lavoura ou inclustri:i. Este procedimento unifor
me, porém, não ter:i lugar, se ellcs não forem 
directamente constrangidos a elle. Estabeleça
se um imposto de dez mil rnis sobre cada a~ç;re
gado ll filho adulto dc;!e, [1 cujo p:1gamcnto deve 
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ser obrigado o proprictario das tenas, em que 
habita ou sob cuja protecç.ão elle se acha er:n 
terras de propriedade commum de diversos e 
clê-se aos proprictm'Íos das terras u faculda
de de cobrar o imposto c-:.e si:n. vez dos uggtegn.
dos, quer cm dinheiro, q ucr cm serviços prcs
fados, e bem cleprcssa acharão os mesmos pro
prietarios meios par<1 ohrigur seus aggregados 
'1 trabal11ar. Tambem seria t1Il1'1 meclida de.sta 
ordem um n,eio indirccto pani obrigar os proprie
tnrios u. di vi.dirmn suas terrn.s, e finalmente 
alcançar-se-ia a vmitagcm, que se pudesse abolir 
o dizimo ele miunças, que pesa actualmente so
bre a lu.voura, eomo o de criação sobre esta1 e 
t<1lvez se c011seguisse <1bofü ou ao menos dimi
nuir os in1postos provinciaes sobre ~ expor
tação. 

Outro obstaculo ao desenvolvimento ela b
voura 6 a falt'1 abso.luta clz estradas. Em Lod<1 
o, provinci::i nã.o existe um sô camlnho em que 
se tivesse feito iun beneficio maior de que roçar 
os rn,mos e galhos das arvores, isso mesmo so
mente se tem feito pela necessicbc\e para fins 
particubres, como o da criação. Fóra disso 
siio feitas ~oclas D.s estradas pela casco dos <1ni
mue.s e portanto s6 são bôns nas p<1ragcns onde 
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o proprio terreno offerecc transito facil. Mas 
onde Li barroc:15, anele se deve atrr,vessar um 
1facho ou onde existe qun'.quer outro obstaculo, 
se e;ncontram todas as difficulcladcs prilnitivas. 
Xa astaç,lo chuvosa tornam-se naturalmente taes 
estradas iutransitavcis nos lugares que forma,m 
atoleiros ou onde os rios e àichos deixam de 
ser va<leavcis. 

Portanto 1 se se quizer clescnyo]ver u agl'Í
cnlturn, deve-se libertai-a cios obstaculos, que 
a op;Jrirnem, gan'.iando-se pura ella b;-aços pelos 
meios indicados ou outros ainda mais eificazes, 
abolindo-se o dizimo ele mi:rnçus e melhorr,nclo-se 
as vias de cornn1unicaçUcs, cuja. artcria prin
cipal é o Parnr-,:1yba, pura onde devem convergir 
todus ns outras. 

E' inclispensavcl abrir-se uma estruda bôa 
com as pontes neccssnrias, que, partindo ele S, 
Gonçn:o, passe em Oeir~s, e, cliviclinclo-sc em 
dous bruços, sig[l, de um ludo para J nic6s e Picos1 

e elo outro lado purn S, Rayruunclo N onnato ; 
um:i outm, que p~rtin<lo de ;\-fanga ou Veados 
vá por J eromenha, e Bom Jesus para Pmana
guá. 

Depois ele se terem rnmoviclo deste moela 
os obstaculos exis'.entas, pocler-se-:i dar um im-
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pulso forte :i lavourn., promovendo-se o augmcnto 
na pro,luc~ão dos generos, que já se cultivam e 
entre estes além dos legumes, principalmente o 
algodão, e introduzindo-se a cultura de outros 
corno o mcfé. 

Animando-se dest'arte a criaç:'io em pl'i
rnciro lugar e depois a lavoura, pode-se esperar 
que :1 província saia do estado de mnrusmo, em 
que jaz, e que se reveh em toda a parte. AB 
villus antigas ,lc ,Jcrornenha e Parnnap;u,í esta
belecidas cm 1762, que portanto têm mais de 
un1 seculo de cxistcncia, em vez de se ach:.irc1n 
cm estado florescente, mostnun só vestigios de 
decaclcncia. Ao viajante apresentam-se em toda 
a parte casas arruinadas e até complct:crnente 
caliidas sem que se cuidasse de lcvn.ntal-as de 
novo. 

Jeromenh,~ pode ainda ter umas 80 c:tsas 
com 500 almas e alli se encontram ao menos 
algumas casas ele negocio, embora insígnific'ln
tcs ; mas em Paranap;u(c n:io existem talvez 50 
casas com 300 alma.s, aquclias sf:o casebres, com 
excep\,ãO de 3 edifícios bons, e estes são pobris
simos. AJJi llãO ba commercio algum, llem man
thucntos, nem fazendas se encontrnm. Todavia 
vê-se que Paranaguá já viu tempos melhores e 
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a lagôn, extensa (15km comprida e 5km largn.) 
a cuja margem se acha a ,'Ília, e as terras fres
cas, abundam n, seu redor, podiam ser elementos 
de prosperidade, emquanto actualmente 11ilo se 
encontra alli de venda, nem peixe, nc:n carne, 
nem legume algum. 

Convem talvez dizer aqui algumas pala.vrns 
n, respeito da lagôa. EI:a é atravessada pelo 
Parnhim, que Ih~ serve de sangrador e depois 
se unn ao Gurgueia. Loi;o abaixo do lugar onde 
elle sae <ln. la;,lla recebe como confluente o 
Rio-fundo, que tem um Jeito todo arenoso e con
duz só as aguas das enxurradas da csta\,ão chuvo
sa, sendo secco em todo o mais tempo. Durante a 
epocaJ en1 que E;e ncha com :1guas, cone com 
muita velocidade e tr11nsport.a uma quo.nticlade 
enorme de arêa, que se deposita 110 Pura.him e 
alteia o leito deste de tal forma. que nilo acha 
sahicla. toda. a agua, que enüa. na margem op
posta na hg(\a.. A consequcncia é q11c " lagOa 
ganha todos os annos m,tis terreno. Dizem, que 
antigrunente se achava. urna. vargem, onde actu
almente se encontra a lagôa. Isso não parece 
ser exaggcraçi\o, pois é certo que a lngOa cresce 
todos os annos, e provavelmente continunrá a 
crescer cmquonto o Rio-fundo não tiver restabe-
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lecido uma communicaçi\o com ella, o que aliás 
acontecerá talvez em poucos annos, visto que 
elle já mudou ha alguns annos seu '.eito sempre 
mais para o lado ela lagôa, da qual dista em 
um ponto tão poneo que seria fadimo, esta
belecer-se a communicação. Feito isso, não seri 
mais obstruído o sangrador, as aguas, hão de 
cavai-o mais profundo, e acharão então mna sa
bida mais franca. As arêas depositadas neste 
caso na propria lagôr1 e a abertura maior elo 
saugrador influirão depois para tornar-se esta 
menos extensa. 

Quanto aos phenomenos que deram origem 
á fama ele ser a lagôa encantacl.'t, silo miragens 
no ar, que se mostram frequentemente em pnrn
ger.s, onde se podem formar na atmosphera ca
madas de ar ele di.;fcrente densiclacle. A lagôa 
é extensa e rodeada de todos os lados ele morros 
ele sorte que em dias de calmaria não existe 
o mencr movimento na atrnosphera e o ar fica 
p!1rndo. 

Sobre a lagôa, que reflecte os raios do sol, 
esquenta-se extraordinariamente o ar e princi
palmente as camadas iuferiores tornam-se muito 
clilataclas, e por isso menos clensns rlo que ns 
car:iarlns superiores e aquellas, que se acham 
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sobre a terra coberta ele vegetação. Todas as 
vezes, porém, que os raios da luz possam de 
um meio para um outro de densidade differente, 
são refrnctaclos, e até reflectidos. E' justamente 
o que acoctece na lagóa como em outros luga
res, por exemplo entre a costa do norte da 
Africa e a Sicília, nos desertos arenosos ela Afri
ca e Asia, onde este phcnomeno é conhecido 
clebn.ixo elo nome de Fata Morgana. Explica-se 
deste modo focilmcnte, que se tem visto a lagôa 
e a villa longe do seu lugar no meio de wna 
clrnpacla, ou em outras occasiões a lugôa no 
lugar da villa, ou esta nti lagôa. A propensão 
do povo para o milagroso e a falta de conhe
cimentos pe.ra poder achar uma explicação satis
factoria do phenomeno fizeram pol-o em relação 
com wna tradição antiga, que se refere a um 
infanticídio, e faz vagar peb lagôa a criança 
assassinada na forma de um velho com barbas 
brancas e assentado em wna vasilha de ouro. 

Já estava cahida, em esquecimento essa tra
dição, que wna vez tinha produzido tanto medo 
que grande parte da população se retirou da 
villa, quando ella reviveu no animo fio povo e 
causou um susto extraord:nario por um facto 
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que se deu em 1854, e que me seja :icito rebtar 
em poucas palavras. 

João ele tal, conhecido como homem serio 
inc[1paz rle mentir, foi tomar um banho na lagôa 
pelas 2 horns ela tarde ele um dia, em que o 
sol abrasador e a falta de toda °' viraçiio torna
va o calor insnpportavel. Escolheu um lugar 
onde uma gameileira frondosa oferecia uma 
sombra densa na ma .. rgem r, assent-,0u-se onde a 
agua mal lhe cl1c~ou nt6 o peito. Como log:o 
começou a deitar agua na cabeça, ab°'i.xou esta 
e não viu o que cst(1va adiante de si. Tanto 
maior foi o susto, quando erguendo a cabeça 
viu em sua frente um homem assentado como 
ellc na agua, com os c°'bellos e barbas brancas, 
que o olhava. 

Levantou-se e correu p!lm a villa sem se 
lembrar que estava sem roupa algum°', pois lhe 
vciu á mente aquelb tradição antiga, a que já 
allucli, e cmbon1 n[o visse senão a miragem ele si 
mesmo como em un espelho, deu sua phantasia 
a estn, todos os tra,;os que a lenda exige o isso 
com tanto mais facil:dade como a miragem na
turalmente se mostrava pn.llida e esbranqucci
da. 
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Neste caso vê-se evidentemente q~e a dif
fornnça na densidade do ar sobre a bgôa, onde 
batiam os rnios elo sol, e na sorobrn dn garoel
leira produzia o phenomeno, mas ao povo que 
nfio sabia explical-o devia. parecer milagroso. 

Voltemos, porém, ao assumpto. 

Mostrei que as villas antigas Jeromenhn e 
Parnnaguá não possuem actualmente elementos 
ele rrospericlacle ; em concli,;ões pciores, por6m, 
acham-se as vilfas modernas de 1\fangu, Bom 
Jesus e Santa Philomen'1. 

ivfanga s'tuad" n'1 margem elo Parnahyba 
pouco abaixo ela barra elo Gurgueia foi erigida 
em fteguezia peb resolução cln. Asscmbléa Pro
vincial n. 502 ele 7 de agosto rle 1800, e em villa 
pela elita n. 586 ele 25 <le agosto de 1865. Elb 
compõe-se de 30 casas entre as quaes h" 5 co
bc:tas ele tellm, sendo as outrns palhoçns, com 
150 habitantes. Todo o corumercio concentrarse 
em uma quitr,nda, que é ama especie de loja 
e venda ao mesmo tempo. 

Actuahnente não tem recursos para poder 
prosperar, e 6 t11mbem duvidoso se prospernr:i. 
no futuro, pois, se se estende n. navegação no 
P:rn:mhyba ele S. Gonç::ilo para cima, será t[o 
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facil chegar-se na povoação Veados como na 
Manga e nessa povoaçi\o já existe um commercio 
activo de peixe, que se pesca em grande quan
tidade nas suas proximidades, no Parnabyba, 
durante a estação secca. 

Fabndo dos veados, devo mencionar um 
phenomcno, que se dá alli todos os aunos e 
de cuja veracidade não tenho motivos de du
vidar, porque me é referido por pessoas fidedi
gnas. 

?são muito distante dessa povoação acha-se 
um morro, onde se diz que todos os anr.os, 
quando as aguas do rio começam a baixar, se 
faz ouvir um estrondo muito forLe, e lo~o de
pois o,ppareeem a.s aguas do rio tl:rvas. Parece 
que a pedra de arêo., que co:u põe todo esse 
terreno, contém muitas cavernas (o que é con
firmado por outras experieucius) c que essas 
cavernas provavelmente se estendem até debaixo 
d'aque:Je morro. Durante o, esta,;iio chuvosa 
enchem-se estas de agua, que penct.ra até lá por 
meio das fendas das pedras, sendo a communi
eaçiio com o rio cortada por barro e nrên., que 
se depositan1 nrrs r,avernas mais proximas a este. 
qunndo depois n.s aguas baixam e aquelbs riue 
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se '1Ch'1rn nas cavern'1s fic'1m superiores ao nivel 
do rio, t'ompem o obstaculo, produzindo deste 
modo o estrondo e entram carregados de lama 
no rio turvando suas aguas. 

A villa de Bom Jesus do Gurgueia, situada 
na margem esquerda deste rio, foi erigida 
em freguezia pel:L resolução da Assembléa Pro
vinci:il n. 88 de 22 de setembro de 1839: e em 
villa pela dit;i n. 897 de lG de setembro de 1855, 
e compõe-se qua.si toda de palhoça,;, pois as pou
cas casas cobertas de telha, que se construiram 
alli, já estão arminadas ; a mesma casa eh ca
mara mnnicipal, que foi comprada ha poucos 
annos pelo Tbcsour~ dn. província, esti comple
tamente arruinada, não tendo uma sala decente 
para as sessões da caruara e do jury, que se 
effectuam . em uma especie de corredor, cuja 
janella é representada por um bur:,,co grande na 
parede rl:L frente do erlificio. A igreja ainda não 
está. :,,cabadn,, mas já ameaça ruína,, que 6 por 
ora demorada por ter-se escorado o edilicio de 
todos os lados. O interior clella acha-se no es
tado o mais indecente passive\ e contrasta neste 
sentirlo cxt,rnorclinariamcnte com a,s da Manga, e 
de Paranagud., onde o respectivo Yig:irio, na pri-

- 105-



meira, e o Dr. José l\fariano Lustosa do Ama
ral, na ultirnn, tratam dcllas com sacrifícios pes
soaes para conservai-as decentes, embora sim
ples. 

Santa Philomena, si tua•la na margem do 
Parm,hyba, foi erigida .cm freguezia peb. resolu
ç[o da Asset:1bléa Provincial n. ,113 de 8 de 
janeiro de 1856 e em vil!a pela elita n. 586 de 
25 àc agosto de 1865, porém ainda não poude 
ser fYJstu. er:c. P-xecuç:1o es~v. ultimr... re~oluçã.o, 
porque não ha numero snfficicnte ele pcssoíl..'-i 
qualificadas pam os co.rgos ele vereadores e ju
rados. Ella consiste sómente elas casas habitadas 
pelo coronel Lustosa e sw1 família, pelo vigario 
e pelo professor rle primeir:1s letras e fint !mente 
de uma capello. pequena e ele meia d•uio. de 
pa:ho~.us. Todo o lugar ni\o tem importo.ncia 
alguma, e só poderá obtel-a, quando as terras 
nas co.beceims do Parnahyhn. forem mais povoa
das; e pam isso só pode contribuir a extens.õo 
do. navegação a vapor até lá. 

A unica villa na provincia do Pbuhy que 
tem prosperado é a de S. Gonçalo, cuja posição 
a faz entreposto do commercio dos municípios 
de S. Gonçu.lo, Oeiras, Picos, .Jaícóe, Manga, 
Jeromenba, Bom Jesus, S'1nta Philornena e Pa-
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ranaguá. Por este motivo desenvolveu-se alli 
o comercio extraord,nariamente em prejuízo da 
propria capital (1), attrnhindo a si todo o com
mercio della, e reduzindo-a a uma mera cidade 
de empregados publicos. A vil.la ria União é 
tombem um lugare,:o sem importanci~ e só a ci
dade da Parnahyba merece ainda ser menciono.
da, porque seu commcrcio c!irecto de irnportaçiio 
e cxporto.çiio com o estrangeiro tem augmentado 
condidernvclmente r.estes nltimos annos e, se se 
tivesse mudado a séde do governo para lá em vez 
de Therezina, quando se abandonou Oeiras como 
capita.!, teria ganho muito a província e po
dia ter mn emporio grande de c01nincrcio cm 
vez de depender completamente do mercado do 
lvI11r:1nhão, c0111 o qual as communicações sfí.o 
1nuito morosas. 

rvfaranhfto, 2~ de abril de 1S71. --- O en
genheiro em commiss:Io elo ministerio da Agricul
tuw, Con11nercio e Obras Publicas. - Dr. Gus
fovo Luiz Guilherme Dodl. 

(l) A untigu cnpitnl llu Pinuby cm, Oeiros. 
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Annexos 

N. l. 

Orçamento dr1s despezas que se hão de jazei- para 
torn.ai· navegavel o rio Parnahyba entre as 
barras do Parnahybinha e Canindé. 

Toda esta parte elo rio tem umr, extensão 
ele 6G8 kilomctros, cujo estado actual se descre
veu acima. Suppõe-se que se tem de estabelecer 
um c>1na\ livre ele perigo de 15m de largurn e 
l,m2 de profundidade nas aguas bai..,ns conhe
ciclrs ~ que o serviço se tem ele effectuar dentro 
de dous annos, isto 6, dentro ele duas estações 
scccr.s de sete meses crufa uma. 

N. 2 

Illm. e Exm. Sr. - Por officio de 25 ele 
julho proximo pnssaclo foi servido V. Exc. ele 
inct:.mbir-me elo,, exames neces,arios nos terrenos, 
que demoram na coufluenciu. dos rios Parnahy
ba e Tlrussuhy, para poder dar umo, irúormaçiio 
minuciosa sobre sua topogrnphia, fertilidade, 
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propriedade p:im os di,·ersos generos de cultura, 
facilirlaJe de communicaçiio com 11 capital e mais 
circumstaneias, que pudessem orientar essa pre
sidencia nfL crcnção <le uma colonia agricola nv,
cio:c.a~. 

No desempenho de uma commissilo tão im
portante entendi que devia est.ender minhas 
indagações mais do que prescreveu estrictamen
te a ordem de V. Exc. afim de ,ioclm· indicar 
urna :ot<ilida<le prOJJria, se por venl;urn o ter
reno desip;nado nffo se achasse aprcpriado para 
o fim que V. Exc. tem em vista. 

Port,into, logo (!Ue <itrnvessei o Gurgueia 
e entrei no tenitorio denominado Jerubóes, em 
que nascem o Parnatyb:, e o mnior nnmero dos 
seus comlucnt.es elo lado direito, prestei a maior 
attcn~ilo á configuraçifo do terreno, porque en
tendi, como de facto achei, que o camcter geral 
do ten·eno nfio variaria muito naquelle circulo, 
de sort,c que, formanco-se uma idéa geml desses 
terrenos quanto á sua fertilidade e p:·opriedn,de 
p11ra a 11gricuUur11,, pndesse reconhecer-se logo, 
onde se deviam procuru.r terra,:, pl'oprio.s pam 
um'1 colonia agricola. Por isso V. Exc. me per
mit.tirá, riue trnte em primeiro lugc.r rio caracte.i· 
geral desses terrenos e depois com especialidade 
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d'11quelles que encontre, propr:os p:i.rn o fim 
inclicnclo e entre estes t:lmbem dos da bana elo 
Urussuhy. 

O terrnno, que acabo de indicar como ob
jecto dos meus estudos, forma lllll tl'Í>1ugulo mui
to extenso, cujos lados suo o Parnahyba e o {}iir
gurda, tendo ;ior base ;i, .Serra da Tabatinga. Ao 
pé desto. no.scem o Parnahyba e o seu conflu
ente o Gur1Ju~ia, bem como um outro confluente 
denominado orn Urussuhvzinho, ora Urnssuhy. 
Devo notar :iqui, que rnaís embaLxo entra um 
outro confluente no Parnahyba igualmente deno
minado orn. Vrussuhyzinho, ora Urussuhy, ora. 
Urussuhy de S. F'elix. Podendo haver clesto. ior
mn. nmn. confusão na <lcnornina<;ilo clcssos dous 
rios, parece-me, que deve ser ~mstentada. a. deno
minação ele Urussuhyzinho parn o confluente, 
que nasce o.o pé do. Serm dri Tabatíngri e o. de 
Ur11ss11hy pam aquelle que nasce no lugar de
nominado S. Felix e faz barrn. com o Pamri
hyba pouco acima do rio das Bahas. 

A proprio. Serra ela Tabatúiga é nnda mais 
do que o despenhadeiro da cl1>1pada alta, que 
divide as ague1s elo Parnahyba, Tocantins e S. 
Francisco, e apresenta em toda esta parte um 
talhado a piqae sem subida alguma. Ella é 
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inhabitavel por causa da falta abso!t1ta de agua. 
Seu pé acha-se rodeudo por chapadas menos ele
vadas, que deixam entre si baixas mais ou menos 
largas, e é nas cabeceiras ele algu:nas dcstns 
baixas, que nascem o mesmo Parnahyba, o 
Urussuhyzinho e o Guryucia, bem como muitos 
riachos, que desaguam nelles. Os mais impor
tantes destes são : 

O i·iacho da Porlefra, de Santa Isabel e 
das Lontras, que despejam suas aguas dirr.cf,a
mente no Parnahyba, do lado direito ; 

O riacho das ,'1rêas, da Serra, da Pedra Ju
rada, do Sacco e dos 111orrinhos, da margem 
esquerda do Urussuhyzinho ; 

O n:o.cho do Onru, da Var(jcm-Grande, das 
Paveiras, do Cascavel e da Santa Cruz, da mar
gem direita do Urussuhyzinho ; 

O i·iacho do Ricardo, do Brejinho e das 

Gannas, da margem esquerda do Gw·gueia ; e 
finalmente o riacho da ]',latia grande, do Jalobá 
e da Pra.ta da margem direita do Gurgueia. 

As chapadas, a cujo pé nascem os riachos 
mencionados e muitos outros inferiores cobrem 
quasi (odo o terreno comprelwndida entre o 
Parnahyba e o Gvrgucia, e em :i.lgurna distancia 
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da Serra da Tabatinga, elevam-se cllas a uma 
altura consiclernvel com despenhadeiros a pique 
prir,i o lado dos rios e formam alli serrr.s. Desta 
forma. corre1n todos aquelles rios e riachos em 
valles ctrculados por serras mais ou menos ele
vadas, em cujos reconcn.vos nascem muitos ou
tros riachos. Os mais importantes entre estes, 
e qne entram direetamente no Pamahyba são o 
Taquaraçú, o Riachão, o Su01aiú, o Riozinhu e o 
Uru,;suhy. 

Além das senas formadas pelos dcspenhri
deiros elas chapadas existem wuitas outrns serras 
menores isoladas e senotcs, que teclas apresen
tam o mesmo caracter aindri que em ponto me
nor. Todas ellas são cobertas de uma matta 
rastci1·a) denom.in~da catinga on carrasco, con
forme sua natureza e de um capim agresle muito 
duro com excepçiio de wna zona entre o Gur
gueia e o Urussuhyzinhu, onde apresentam cam
pos limpos, cobertos de capim panascu, denomi
nados ma/.hadas, cujo terreno é formado de bar
ro vermelho, emquanto as outras sã,o mais are
nosas e muitas vezes cobertas de pedregulho. 
Umas e outras si\o seccas e de pouca fertilidade, 
de sorte que niio se prestam á lavoum e só 
podem ser aproveitadas paro. a criação, ki 

- 113 -



baixas, que deixam entre si, começam com pou
ca lnrgura e alargam-se depois, sem todavia al
cançar uma :arwua consicleravel. AqucUas que 
entrnm dirr.ct:imente no Parnahyba, tornam-se 
perto das suas barras outra vez estreitas. No 
meio destas baixas conem os riachos e formam 
brejos cobertos de matias de alagadiço, cuja lar
gurr: naturalmente é muitovariavelçorérn, talvez 
cm part,P nenhuma excede a 90 metros (200 
bn1ça3), O espaço entre estas mattas e o pé 
das SBlTas é quu.si sempre occupado por unrn. 
chapada bab:a, ficando ent1·e o pé desta e o. 
ma,tta mrn1 planície estreita coberta sómente de 
capim amarra-veado que niio serve de pasto nos 
animaes senão emquanto muito novo, que depois 
de grande nllo b. animal que o com!1. 

Estas planícies estreitas, mas compridas, são 
denominadas alii vetedas ; ellas siío arenosas e 
não destituídas de fertilidade, mas sua cultura 
exige o uso elo ,uudo. Tuu.avia são muito infe
riores ás mattas mesmas, que formr.m o terreno 
verdadeiramente fortil e proprio pala a lavoura, 
e o ,.mico, que é aproveitado actualmente, em
pregando-se na sua exploração um systema roti
neiro que nmeaçn as tenns boas de uma ruína 
total dentro de um prazo pouco remoto. 
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Nos rcconcn.vos ou bo~ucirões das serrns, 
nos q"Jacs nasce 1nuitas vezes mn olho cl'agun., 
encontr:1m-sc t:1mbem mt,ttas bôas, cujo terreno 
se ptr.sta muito li, ap;ricultura, por6m quosi sem
pre se :icha separado dos al:1gadiços por um!c 
chn.1x1.d:1 mais ou 1neuos exteusa. 

Finalmente é mnn. zoun. estreita na margem 
do Parnahyb:1 e dos confluentes maiores, perto 
de suns banas, 1wopria para vasantes 1 cuja c11H·.1-
ra é todavia 1nuito arriscada, porque mna chein.1 

um pouco maior do qnc de costume, destl'6c 
tudo e faz perder todo o tmhalho. 

As terras fcrteis e prcprius para n cultura 
dividem-se por tanto cm 4 classes: vasantcs, 
boqucirõcli, brejos e veredas, 

Todas eEns sün por s11[l. natureza estreitas 
e compridas. Ellis constituem uma parte re
lativamente muito pequena do LotfLI cio tcrrito
rio, cuja pnrtc maior não serve senão para cria.
çiío e parn. este fim mesmo nfü1 6 cl.la r.rnito 
aproprin.d[t,, visto a naturcz:t rln capim, que é 
cm todt. :1 parte um agreste muito duro. De 
forma ncn1rnm:1 podem ser coosiclcr:1dlls as terras 
do J cruboés como p;cralmc:1te fcrtcis e proprias 
para rr ]avourn. Nilo receio falt:1r á verclaclc, 
se considero de 100 partes de todo o terreno 
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apenas 2 p,ntes cultivaveis, 70 partes aprovei
ta veis para a criação e 28 partes sem proveito 
algum nas serras e nos serrotes. Esta avaliação 
é t<ilvez ainda demasiadamente favoravel, sendo 
a parte sem prestimo algum talvez muito maior 
e a que se 11rcsta á lavoura, menor. Todavia 
como o territorio é muito extenso, tambem a 
quantidade absoluta dos terrenos proprios para 
a lavoura não é pequena e suportaria uma po
pulação sem comparação muito m<iis crescida, 
do que a que se ach<1 actunànentc ulli, princi
palmente se ellas fossen: exploradas racionalmen
te e nfio arruinadas pelo systcma rotineiro, que 
actualmente reina. 

Se"do, porém, a população muito escassa 
e as terras que se prestn.m á lavoura muito 
fertcis, torna-se possível que se exportem al
guns mantimentos pelo Parnahyba abaixo. As
sim se prestam as va,sanfP,s para a cultura do 
arroz, mi'lho, algodão) 1nand1:oca1 banana, bata
ta etc. 

Nos boq11eirões pode-se plantar com o maior 
proveito : algodão, milho, jeifão, mandioca e café; 
ao menos vi ,ilguns cafeeiros tão viçosos, q,rn 
para mim não ha duvida alguma a este res
peito. 
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As terras nos brcj os silo cxccllentes para 
canna de assucar, arroz, milho, manàioca, araru
ta, inhame 1 baunilha, banana e algodão herba
ceo ; finalmente nns veredas podimn ser cultiva.
das nwndioc~. mamona, anil, batatas de dijje
renlcs qualidades e Jnwtciras. 

Este car11ctcr geral rcpct.c-sc cm toda 11 parte 
e trntando-sc dos diffcrcntes rios e rir.chos, pode 
ser n. questão sómente do mais ou do menos, e não 
lmvendo cm parte :1lgu11rn na, beira do Parna
hyb~ outro terreno, scn:ío pura vasu.nt.es, que 
por si só não 11dmiUcm um cstabelccimcuto 
agricol,i, de a,lgnma importancia, é preciso afns
tarse delle e procurar os brejos e boqueirões. 
Por est-0 motivo tambc.m as terrns na conjluen
cia do Uruss11hy com o Parnahyba mio s:1o apro
priados para uma colonia agricob e como V. 
Exc. naturalmente quererá est11beleccl-a cm con
dic;.ões, qnc prornettarn um futuro prospero, pa
rece-me que deve escolher mn outro terreno. 

P01· isso creio corresponder (cs vistas de V. 
Exc., se procurar responder i\ questão : q11al é 
o terreno mais ap1'opriado para a colorâa aorico
la? devendo-se tornar cm consideração que : 

1.º -h:.ijn. terreno sufficicnte pn..rn. a. la.vourn. 
t!e 5~ familias de colouos ao menos, tanto de 

-117 -



alagadiço como enxuto (bem cntenàiclo parauma 
1,wouia racional). 

2.º - seja n comrrtunicaçfo com a capita; 
facil, ou ao menos não muito difficil. 

3. 0 
- sejam as terras elo don:inio do gover

no. 
Colloeada n questiio neste tcrrnno, pode se 

excluir desde já dos ex:,,mcs o Parnuhyba co U111s
suhyzinho, porque não sntisfazem a nenhuma 
dn., 3 condições csfabclecidas. Ilr,stam para 
serem examinados o Urus.,uhy, Iiiozinho, Sucu
riú, Rt"achão e '1.'aquarar;tl. 

Quanto ao Unwsuhy, silo terras na sua bmr~. 
com o Parnahyba muito bnixas, de sorte que se 
acham expostas ás cheias e por isso muito a!'l'is
cada sua cultun,. Estas terras formam uma 
zona muito estreita cm ambos os lados elo Urus
suhy e na beira elo Pnrnahyba entre cluas chapa
das seccas, que de forma alguma se prestam ,i 

agric11'.t11m. 8ó na distancia de 13G kilomctros 
(22 a 23 lrgunsJ ela, bnna comcí'~ n alargar-se 
um pouco a zona das terras fortcis e a apparcccr 
tun ou outro boqueirão ele mattas enxutas. To
davia não sã.o abundantes as terras bôas e seria 
difficil acbar~~e aJJi um terreno, onde se pudessem 
n.ccommodar .50 familias sem cspalLal-as por um 
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terreno de 4 ou 5 leguas de exteusão ou ruais. 
A communicação com a capital devia ter lugar 
pelo Parnahyba, niio podendo haver no Urussuby 
mesmo outra. w1.vcgação senão rio a.baixo em 
balsas ou cm botes pequenos, que todavi.'.l subi
rão com muita cLf'iculdaclc. As terras proxima.s 
:i ba!'l'a são cio clominio do governo, ainda que 
occupaclas por umas fazendas, couieçrn,do as do 
domínio particular na distancia de 150 kilome
tros ela barm. Portanto, não se acha satisfeita 
a 1.r. condiçft.01 querendo-se sr:.tisfa.zer :.í 2. 11 e a 
3.", ou satisfazendo-se a estas não pocle satisfa
zer-se a. 1.n. Por isso parece-me que não devem 
ser escolhidas as mar:,;cns cio Vrussnhy parn o 
estabelecimento de uma colouia :ll!;ricula, princi
palmente não dD. primcin•., que ha de ter ele 
lutar com tantas difficulclades, que ni\o se pode 
esperar por um resultado feliz, se elb oão for 
co'.locacfo, nas condições mais favomveis passi
veis. 

K o lliozinho e S1<curi1í tambem não se 
acham terras bôos senão na distancia ele 80 a 
100 kilometros (12 a 15 lcguus) ela barra. 

DaJJi para cirr.a, porém, ~bundam as tcrra.s 
bôns, principn,lmentc no lliozinho, pois sendo o 
Sucuriú mn l'it .. cho mui+;o menor, t:1mbern as 
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terras na sua margem são menos abundante.s. 
Por isso satisfazem á 1. • condição e sendo, com 
exeepçffo das que ficam proximas iis baaas, do 
domínio do governo, tambem se acha SJ.tisfeita 
a 3." condição. A' 2.,,, condição, porfün, m"io 
correspondem bem aquellas terras, pois não sen
do aquelles riachos naveg,weis accresce ao trans
porte pelo Parnahyba um trajecto por terra bas
tante extenso. 

No Riacl,ão, porém, ac',am-se satisfeitas to
das as 3 condições, ainda que tambcm alli resta 
o que desejar. Ha terras boas, com suificiencia, 
das tres qualidades acima expostas : de brejos, 
boqueirões e veredas, poróm os boqueirões ficam 
distar.tes dos bre;os, o que cFfficulta sua cultura. 
O centro dellas fica só 25 a 30 kilornetrns (1 a 5 
leguas) distante eia margem do P,1l'nahyba, pas
sando o caminho por um terreno chão e sem 
chlficuldade, e finalmente siío do domínio do go
verno. Accresce em seu favor que já se acham 
muitas fazendas situadas em redor, de sorte que 
não fn..ltan1 todos os recnrsos necessr.,rios p[l.ra o 
principio ; e que a serra, que acompanha o curso 
elo rio, contem muito sal, de sorte que tarnbem 
este genero de primeira necessidade poc:c sersnp
prido alli mesmo. Tambem será facil construir-se 

- 120 -



:1lli um engenho d'agua para mover todas as 
machinas necessarias para a l:1voura, corno mo
enda de canna, roda de farinha, descaroçado,· de 
algodão, descascador de arroz, debulhador de milho, 
despolpador de café, moinho etc. Por isso parece
me que estas terras merecem ser escolhidas para 
um'1 colonir., senão se quizer dar preferencia 6s 
terras na margem do 1'aquC1raçú e dos seus 
confluentes M alteiro, Aldêa e Cocos. Alli, em 
verdade, 1,as fazendas da Malta e Cachoeira se 
encontram terras ainda superiores, onde os t,er
renos enxutos siio pegados aos brejos e a confi
guração da serra admitte que se cerque um 
tcneno muito grande por uma cerca pequena. 
Porém estas tenas siio do dominio p:1rticular, 
e V. Exc. verá d:1 carro junta o preço que pede 
o proprict:irio, que todavia me parece muito 
alto. Além disso distam uns 50 kílometros (8 
leguas) da beira do Parnahyba e portanto não 
satisfaicm á 2." condição. 

Em todos estes casos suppuz que a na.Yega.
ção do Parnahyba fosse franca, o que por em
quanto n:io acontece, mas que pode ter lugar pa
ra o fut•Jro, como hei de desenvolver com mír.u
ciosidade no meu relatorio accrc:i do rio. Porém, 
ainda que nfo se qneirarn tomar as providencin.s 
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que hei de aconselhar para tornar rmvegavel o 
Parnahyba até n barra do Parnahybinha on ao 
menos até Santa Philomena, todos esses tcnenos 
serão affectarlos qunsi da mrAsma forma por 
esta~ difficuldades, e sempre poderia ter lugar 
a exportação pelo rio abaixo em balsas, e a in
portac,:ão, :1ind11 que com difficuldade, no inverno, 
por barcas ou botes. 

Sendo estas as informações, que posso for
necer á V. Exc. em relação u. um Lene.110 pro
p:-io p,ira o e.st:JJ,r,lecimento de uma colonia agrí
cola, devo pedir desculpa dos defeitos, 1e que 
se resentc o meu trabalho, pois ha muita diffi
culdade em dar uma idéa cxacta daquel:es ter
renos e em avaliar bem as vantagens que um 
Lerreno offercce em comparação com o outro. 

Deus guarde a V. Exc. Therezina, 17 de 
novembro ,,e 1870. Illmo. e Exrn. Sr. Dr. 
Manoel José Espinola Junior, M. D. l.º vice
presidente ela província. 

O engenheiro n.o scrYiço do ministcrio da 
Agricultma, Comrnercio e Obras Publicas, 

Dr. Gustavo Luiz Guilherme Dodt. 
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N. 3 

Illrn. e E.,rn. Sr . 

. Quanto as obscrvuçõr,s sobre o estudo 
do ric 1 que P'Jde fazer nesta viagem, devo di
zer n, V. Exe. que este, cm verdade, é lastimoso. 
Este rio grandioso é um dos primeiros entre os 
l'ios nnvcgnveis do Brasil tanto pela extensão 
crn que podia sei· navegado, corno pelti, fertilidade 
rlas suas margens. Elle f0rma. n, divisa entre 
as proviueias do Piauhy e iVInr,uuliio e é por
tanto da mnior utilidtLdc pnrn ambas, porém 
princi1)nhnente para a primeira, que não tem ou
tro :·io navcg:wel, e cujo lerritorio 6 banhado 
por cllc em toda. a sua. ex~.ens:io, servindo o 
mesmo ele via principal de communir:uçõ.o a toda 
provincin.. Ellc podia ser nn.vegado em Gma ex
tensão de mnis de 1200 kilorn~tros, poré·m torna
se quasi sempre innavcgavcl durante a estação 
secca, isto é desde do mcz de abril até o de 
outubro. 

Assim, <ln cidade ela Thcrczina parn cima 
acha-se a navegaç.üo interrJmpida de djstancia 
cm cEstnncia por cachoeiras, que, porém, confor
rne me informam, podit11n ser rcrrovidas sem 
grande <lifficuldude, e elo mesmo ponto para 
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baixo existem bancos de arêa, que clifficultam 
a navegação de uma maneira extmonlinaria. Se 
a arêa que forma estes bancos fosse grossa e 
pesada, fnrmnr-se-ia um canal certo, que po
dia modificar-se durante as enchente,s, mas que 
teria sempre profundidade sufficicnt.e para po
der ser navegado sem difficuldade. Porém 
a arê11 é muito fina e extraordioarinmente mo
vediça, de sorte que os bancos formados por 
ella se acham em nm movimento continuo, fe
chando muitas vezes de um dia para o outro o 
canal, que a correntez,1 ajudada pelo ,·ento tinha 
conseguido abrir. 

Os vapores nunca podem fazer a viagem 
entre esta capital ea cic!adedePnro,1bybaseguin
do na ida e 011 volt.a p0-:o mesmo c~nal. Sempre 
encontram em muitos lugares, onde acharam oa 
descida um canal fundo, na subida aguas tão 
baixas, que não podem mais passar ; foliaes ainda 
se já se tem aberto um novo c:111a.l e,m outro 
lugar, pur onde podem romper; muitíssimas ve
zes, porém, são clles, como tmnbem us outrns 
embarcações, obrigados a passar estes baixos 
arrasta.dos por meio de correntes1 ancoras e 
guincho.s, pois partes extensas cio rio, onde suas 
n.gun.s se ?.sprn.iam, ficam tão secca.'3, que sr. não 
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encontram mais do que o,mz a o,m1 (l a 2 
palmos) de profundidade. Occo1Te que este es
tado cio rio tende a peimar ele r1nno para anno 
pelo motivo de que os habitantes dns mnrgens 
do rio costumam cortar o matto, que cobre as 
ribanceiras para ::,hnLarem nestas ftuno. As 
enchentes encontram desta forma ns ribanceiras 
despidas de qualqi;cr vegetação e sendo elfas 
formadas de uma nrêa mui fina e pouco bar
renta niio µadem rc.c;istir ao ataque das agnns e 
partes considera.veis clellas si\o arrojadas todos 
os mrnos ao meio do rio, augmeatanclo alli a 
qua.nticln.clc de u.i:êa ir.ovccliça 1qnc já existe. 
Na mesma 1n·oporção, em que as enchentes atr1-
cam as ribanceiras e as destroem, alarga-se na
turn.hncntc o lPito do rio e cspraÜ1rse a agua, 
que clestr1 forma se torna sempre :nais rasa e 
perde a força nccessnria para, poder levar as 
arêas pr1rn bai,o e conservar o cana.! aberto. 

Ao mesmo tempo que as agn~ atacrnn o.s 
ribauccirasi descobl'cm as raize.s das n.rvorcs 
grandes ela mattn, alta, que cobre as margens do 
rio, ~lU que estas caem, c arroja.elas pela cor
renteza até ao meio do rio alli ficam com aqucl
las, que se cort:5.ram, ali m de se cbscobrirern as 
ribancefras para 1, cultura do fumo. Ficando 
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estas arvores por seu volume fórn <ln agun, siio 
n cnusn de se formarem immedintamente bnncos 
de arfa no seu lado de baixo, que ás vezes cres
cem até que formam ilhas ; e ficando EIÍnda co
bertas de agua, tornam-se rnuitissimo perigosas 
para n nnvegação. Assim se vê todos os annos 
nm1!ragarem muitas embarcE1ções, e ainda ha 
poucos dias se perdeu tot[l]mcntc o vnpor "Urus
suhy", que bateu em uma arvore submergida 
que está. no meio de um canal fundo coberto 
de o,m4 (31).) de agua. 

Portanto, tem de vencer E1 navegação destE1 
parte do rio duas clifficuldades: n inconstancia 
do canal e a po•.ica profundidade da agua, que 
rcsultn deli a, d e um lado ; e do outro lado os 
perigos que cnnstitucm os páos submct·gidos no 
meio do rio e as pedras soltas que se acbam 
em alguns lugares iguabner:te cobertas de agua. 
A estas accrcsce mais uma outra difficuldade 
me1;os import,anto, que resulta das voltas estroi
tns que se encontram em alguns pontos rio curso 
do rio. Todas estas difficuldades cm vez de 
melhorarem, tendem, pelos motivos a que alludi, 
a peiornr sempre mais, e torna1· um melhora
mento de anno para anno mais díffipj] e mais 
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dispendioso, pQis os unicos meios para n::elhorar 
o estado actual do rio silo os seguintes: 

l. º Rcsalvar as suas ribanccfras do ataque 
das enchentes; o que se obtení atnluclando-se 
aquel!rts, que se ,ielrnm cort'1dns á pique pelas 
aguus 1 da forma mais conveniente e cobrindo-as, 
onde o ataque fôr mais forte, ele camadas de 
ramos de tal modo, que estas formem umu 
cspecie de tecido entre si, lig;<1dns e p1·csas por 
estacas. Ao mesmo tempo se devem plant'1r 
OP$ta.s ribn.nccirn.s nrbustc.3 proprios qu0 us 
cubnun con1 seus rumos, e formein prLra o futuro 
a resistcncia ma.is cncrgicJ. e menos dis.pen<liosa, 
como o "galumbi" e outros semellmntes. Que 
é neccss,nio prohibir-se o corte do matto que 
nind~ existe e u culturn do fumo 0,1 de qualquer 
outra. lavoura; não carece sm menciona.elo que 
estl1 ;irohibição se deve estenclcr u um"' zona de 
25m (11 1/4 br) de largurn, em umbos os lados 
elo rio. O prejaizo que os moradores cln beiru 
do r:o soffrerlto ::,or uma tal prohibiçiio é tão 
diminuto que pnrcce nü.o merecer nttençüo al
guma em vista elos beneficias que todo o paiz 
colherá della. 

2.0 Eslreitm· o leito do n:o em relação ás 
agua., baixas por r.oeio de uma m'1rgem artificiul 
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que reduza sua hrgura i forgura normal que cor
responde á quantidade de as;ua que elle conduz e 
que obrigue as aguas, emquanto estiverem baixas, 
a conservarcin-BC unidas e prevenindo que ellas 
se espraiem. Desta forma terá a correnteza scm
p:·e força sufficicnte para conservar o canal com 
uma profundidade, que p1·ovavelmente será de 
3 a 4 metros (13 1/2 a 18 p.). Este meio natu
ralmente se empregará sómente nos lugares onde 
as aguas tendem a esprn.üu-sc dcrnasiachi.mentc e 
obtc,-sc-á por obras que se constrnum de ramos 
estacas, arêa e pedras. Estas obras pouco conhc
cidn.s até esta parte do Brasil, mas empregadas 
em toda a parte, onde se fnzern c01·1·ccçõcs de 
rios, siio da maior efficacia e ao mcsrr,o tempo 
ns mais baratas. Ellas se constroem com tal 
altma, que as enchentes as colircm e se espraiam 
até onde as ribanceiras pcrmittem. 

3. 0 E1zdú·e-üar o curso do 1·io cm algumas 
voltas mui ape1tudas, o que se obtB1f, simulta
nenmente r,om o estreit,llillenlo do leito do rio, 
construindo as obras mencionadas no lado con
cavo do l'Ío em direcção conveniente. 

4. º Limpar o canal que se Jo,-mar, pelos 
meios enumerados, dos páas e outros obslaculos. 
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N n.turn.hnente não posso entmr aqt:Í nos de
talhes c,estes melhoramentos, pois pura isso são 
precisos estudos minuciosos de todo o curso do 
rio e principalmeoiLe uma planta cxarta dcllc 
com os perfis tr.rnsversaes e só depois de se 
terem feitos estes estudos sení possivel fo:mar-se 
um. projecto ex,icto e calcukrem-se n.p1oximn.da
mente as despezas. Tod,ivia pode-se dizer desde 
já.1 rii1e peln. nie8ma na.ture7,a. cbs obras não 

podem ser cx~cll~'lrlas senão durante um tem
po bs.stante prolongado. Muitas •:ezes ser:t 
conYeniente esperar ,i]gum tempo pum obser

var-se o effeito de uma obra antes de come
\'l1r-se uma outrn perto del'.a, Desta sorte, 
seria talvez a marcha mttis conveniente marca.r
se ·Jma quantia ccrt:1, que se empregar:i annual
mente na forma como fôr determinada mais 
convenientemente, em viste, do pio.no geral e 
dos e:'feitos obtidos pelas obrns j,i executadas. 

'Tomando.se em consideraçü.o n summa im
porte,ncia destes melhoramentos não serüi talvez 
fóra de proposi~o se se marcasse uma quantia 
de 60 contos de :·eis a.nnuaes, que se deviam 
i-epartir entre o cofre geral e o das províncias 
intcrcssr1dn.s, ei se me fosse licito P.miUir nmn. 
opir.ião sobre este n.ssumpt.o, n.clrn.ria deviam re 
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cahir sobre o cofre geral 30 contos, sobre it 

provincia elo l'iauhy, como a mais intercssacb, 
20 coutos, e sobre o da província do Marnnhão 
10 contos ele reis annuaes. 

O primeiro passo, poróm, seri sempre o 
estudo min'.lcioso elo rio e o levantamento ele 
uma planta exacta, e pam este trabalho torna-se 
neccssurio a acquisiçiío elos instrnmcntos prncisos 
indispcns:tveis, sendo q;ie a importancia dellcs 
nfio chcgar:í a 2:000$000, se se mandar comprai
os directmneute na Europa. 

Tambem será muito conveniente, no caso 
que V. Exc. se resolva a mandar proceder a 
estes estudos, aproveitar-se uma burca perten
ceute ao governo, que se acha eucosta.dn. no 
porto ela cidade da Parne,hyba, e que carece 
de alguns concertos, para servir nestes csmdos 
e depois na execução das obras, que se deter
minarem. 

Deus guarcle n V. Exc. Therezina, ,; de 
setembro ele 1867. Illm. e F.xm. Sr. Dr. Adelino 
A. de Lunn Freire, iv.L D. Presidente dest:1 
província. O engenheiro no serviç.o do Ministe
rio da Agricultura Commercio e Obras Publicas. 

Dr. G,,stavo L. G. Dodl. 
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N. 4 

Illm. e Exm, Sr. 

Em c::mprimcnto cb ordem de V. Exc. exa
rada no officio dessa Prcsidencir1 de 18 do mez 
conente, segui no dia 20 a bardo do Conse
lheiro Pa.ranaguá para a villa ele S. Gonçalo, 
examinando, quanto possivelcm uma tal vütgcm, 
o estado do rio l'arnahyba ; e venho apresentar 
,í V. Exc. no presente o resultado desse es
tudo. 

O Pamabyba apresenta desta capital ;:,ara 
cima e; cm uma distancia ele 75:an pouco mr.is 
ou menos as mesmas diíficul<iaclcs para a na
vegação q•.1c indiquei no meu officio ele ,1 ele 
setembro proximo passado a respeito elo seu 
curso desta capital para baixo, isto é : ellc tem 
uma largura superior ao volume d'agna, que 
conduz, e portanto torna-,c muito razo. 

Daquellc ponto para cimn diminuo sun lnr
gura, crescendo na. mesma proporção sua pro# 
fundidade, e os UI1Ícos obstaculos, que incommo
clnm a nave~açiío, siio .5 cachoeiras ou antes 
baLxos rlc pedra. 
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A primeira, que encontra quem s6be pelo 
rio é a da "Caieira" logo acima do porto de S. 
Anton:o. Alli entra no rio do lado do Piauhy 
um recife deixando na margctn opposta uma 
passagem, que :is vezes fica entupida por umtl 
corôa de arêa, que diminue on augmenta seu 
tamanho conforme a força da correnteza crescer 
ou abaixar. Nas occa.siões em que elle toma 
todo o canal, são os navios obrigados a passar 
por um outro canal mui estreito e tortuoso no 
meio do recife, e seria bastante alargnr-se 11m 
pouco este canal para tornar a passagem franca 
e livre de qualquer perigo. 

Não se pode calcular com exoetidão a des
peza, çue exige este trabalho, porém creio, que 
ella não excederá a quantia ele 8C0$000 reis, se 
se excbir o custo dos utensílios. 

A segunda cachoeira é a das "?anellas" que 
se acha logo abaixo de uma vo,t!t muito aperta· 
da. Alli existe tmnbcm um canal, que todavia 
se toma um pouco difficil para a navegação por 
causa de algumas pedras soltas. Podia-se evi
tar toda esta passagem, se se abrisse no lado 
do Piauhy um canal, que atalhasse a vo:ta. 
Este canal, porém, devia ter pelo menos 1;,m 
de extensão e só por um exame mais minucioso) 
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qurmrlo as nv;uas do rio t.ivernm bab:aclo, poder-se
n, reconhecer se convern mais remover os obstn
culos existentes no canal ou abrir-se o cana,1 
indicado. 

A terceirn cachocirn é a do "Arnçé.", onde 
um recife estreito entrn no rio elo :ado do iVIa
rnnbão, deixando nrn canal est1 eito e tortuoso 
do lado do l>ic.uby. Será conveniente remover
se este obstnculo, pois tendo o rio bastante 
profunclidade ele um e outro ludo do recife, 
cujn, \urj:\unt n[o excede a 15m, seri snfficien te 
n,brir-se 1:elle uma abe:·turn de lüm de largura 
para poderem passar os navios livremente, e 
creio qne a despeza não chegar:S. n, 2:000SOOO 
reis, abstraliinclo-sc do custo dos utensílios. 

A ultima cachoeira é a do "Riach[o" q 1,e 
é um b1üxo mais extenso com algumas pedras 
soltas. Na occasião de rninhn passagem nesse 
lugar já havia tanta aµ;ua no rio que não era 
possível ""'aliar-se o trnbalho necc.ssario para a 
remoção deste obstaculo, porém parece não ser 
difficil a remoçiio das pedras, que podem pôr 
em perigo a n!lvcgação. 

Niio sendo passivei fazer-se actualmente um 
exame minucioso nessr;, luga1·es por causa de 
terem j{, crescido muito as ag11as do rio, devo 
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limitar-me a esta cur(:1 exposição do estndo do 
rio. Antes de ccncluil·, porém, temo n. liberdade 
de chamar a attcnç2o de V. Exc. para n con
venicucin. de se nproveitarcm os mezeF invr,r
no~o.s, d·-1rn.nte os qnar:is nn<la se pc<le fo.zer 1 pn.ra, 
se apromptar tudo o que fôr preciso, afim de 
que se possam começar os trabalhos logo que o 
rio tiver bnixnclo. Os utensílios, que consistem 
em brocas, tcnnze..,-,,, corrcntcs1 cabos, rnoutõcsi 
ba.ter:a electricu. com arame de coLrr:.: e p]atina, 
eto., serão melho:· ,i,clquiriclos 1"L cr.pital elo Ma
ra.nhüo1 onde se cucontram mu.is recursos Jo 
que aqui. 

Deus guarde a V. Exe. Thernzinu, 26 de ou
tubro de 1867. Illrn. Exm. Sr. Dr. Adelino A. 
Lima Freire. M. D. presidente ela província. 

O engenheiro ao Herviço do rr:inisterio de 
Agl"Ícu'.turu, Comrnel'cio e Obras Pt:blicas. 

Dr. Giistavo Luiz Guühenne Dodt. 
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O rio Gurupy 

I. - I:IISTORIA DA EXPLORAÇÃO 

Em 18 ele a,bril elo mmo findo, onlenou-me 
o Exm. Sr. presidente da, provinci:t, Dr. Augus
to Olympio Gomes ele Castro, que explornsse o 
l'io Gurupy e lcva.ntassc uma planta exucto. elo 
mc:srno rio de sua foz ús suas c:1bcceiras ; bmn 
como o traçado mnis conveniente de ttmfi estra
da, que ligo.sse o Gurupy ao Toenntins, SC!!;Unclo 
as iustrucções que neom panharnm a, mesma, or
dem. '.,Annexos 1 e 2J. 

Ko vnpo1· que parlin no rlia L' ele maio 
segui para Vizeu, onde cheisuei a, 4, i\esta villa, 
tive ele espernr qt:e regressasse elo Pará o clire
ctor da colonÜl militar de S, Pedro de Alcantara, 
unic:1. pessoa. riue podia. fornecer-me os n1eios 
precisos para su;)ir o rio. 

No dia 18, segui na companhia cio clirector, 
e cl,egamos :í, referida colonia no dia 24. A 
corrente e volume clo.s aguas obrigaram-me a 
nova demora, mais longa, porém menos enfa
donha do que a que tivera em Vizcu. 
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No dia 12 de junlio, comecei a viagem 
para as cabcceirus do rio. Após 39 dias de sof
frimentos de todo o genero, em uma canôa pe
quena, ex~)Osto ao sol e n chuva, e, ás vezC?.s 1 á 
fome, ci1cgttei nó lugar Ca.i (1-apárn. Dn.hi em 
diante tornou-se n. exploração mais penosa. Se 
bem que pequena., não se prestava a canôa em 
que sahira da colonia á continuação chi viagem. 
Tive de servir-me de outras menorns, fabricadas 
drt casca de jatobá, obra. dos índios, que deUas 
se servem nos seus trabalhos de pesca e caça. 

Percoai primeiro o Ytingrt e Tucu1uimncliurt 
e, dctiois, o Cajú-apára, pelo qunl pude subir 
até o porto da Sapucaya, onde cheguei no dia 
9 de agosto. Tinha entre:anto despachado por
tadores 1mm o sertão cb viUn. da Imperatriz :i 
procura de alguns cavaJ.:.os para a viagem á 
dit1\ villrt ; ioi-me, porém, preciso esperar alli 
até o dia 16, quândo chegaram fitw,lmente ,1 
cavallos, mas um de!les cm estado tal, que nüo 
poude prestnr-sc ao serviço. Sendo indispensa
veis 3 cavallos parci o transporte dos instrumen
tos, da bagagem mciis neccssarici e de alguns 
mantimentos e cigu,1, vi-me obrigado " fazer a 
viagem a p6 ; e sabindo no clin. 17 r.lteguei á 
vilh da Imperatriz no dia 22 com seis clins rle 
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viagem, que se tor21ou ainda mais penosa por 
termos consumido quusi todos os mantimentos 
trazidos de Cajú-apirn dmante a longa demora 
na Sapucaya. Da. villa da imperatriz parti no 
dia 26 de agosto, en,brr.rcando no Tocr,ntins pam 
a barm do Araguay"', onde cheguei no dia 28 e, 
voltando de lá., achei-me no dia 3 de setembro 
outra vez na vilfa ela Imperab'iz. Espemva-rne 
ahi um grande embaraço ; niio me foi passivei 
obter cn.vallos para o meu rcgrcssu no Gurupy. 
Tive de esperar cl:cgasse o índio João ?ducura, 
corro. quem tinha contratado clurm,te minh:,, es
tada nrt Sapuc[Lya a abertma de mntt picada 
entre o Cujú-a.púr~ e o Tocant.ins~ que devia 
atravessm· um terreno 1nelhor do que o existen
te, pelo qual passei :1n minha idn, e que era, 
como tinha sido informado já uaquella occasiiio, 
quasi iutransitavel. Quando chegou o inelio ó. 
villa, despachei-o imn:eeliatari:Iente parn chamar 
alguns outrns da tribu dos Pivocas, que rnor:1m 
entre a villa ela Imperatriz e a Serra do Gurnpy, 
afim ele que clles trnnsporlassem :ninha bagagem 
com os instrumentos, m::mtimentos e1,c. 

Voltando elle no dia 19 de setembro, seg,ú 
no dia seguinte outra vez a pé pu:-a o Gtll'upy, 
passan,Jo pel,i picada ult.irnamente abertn e 
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acompanhado de 1G Pivocas, cheguei no dia 26 
do mesmo mez á S:,pucaya, onde emb:nquei e 
no di11 1.. 0 de outubrn aportei outra vez em 
Cajúapúra. 

P,ntinclo d'alli no dia .5 d'aquelle mez des
ci o Gurupy, colhendo os dados para a planta 
do mesmo, e c'.1eguei no dia 4 de novembro á co
lonia r,lilitar de S. Pedro de Alcant:1l'a. 

Nõ.o podendo acabnr o lc.v,mtamento da 
planta e.tê a fóz cm tempo de alcançai· o vapor 
d'nqud:e mez na aua volta do Pará, demorei-me 
na colonin de onde parti no dia 27 de novembro. 
Tendo finalmente acabado o !rabalho até a ba.r
m do Gurupy, aproveitei o vapo:· de Dezembro 
e voltei pa1·a ~sta capital, onde chcp;uei no dia 
17. 

Aprnwito-me da occasião pnrn reconhecer 
aqui a valiosa coadjuvaçiío q'.rn tanto o di.rector 
da colonia militar de S. Pedro de Alcantar", 
o Sr. capiUo Leonardo T,-,ci::mo de Campos, 
como o d:rector parcü,I elos inrlios do 18. º <lis
tricto, o Sr. Cesa.rio Augusto de Noronha, me 
prestaram no desempenho eh min'.1a commissão, 
tendo-me acompanhado o ultimo em toda a 
parte da viagem de Cnjú-ap:tra até as cabceei
rns <lo rio. 
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Passo agora a expôr quanto cabe nM mi
nhas fracas forçus as circumstancias do rio e de 
todo o terreno que percorri, referindo-me aos 
mappas que juntn apresento, sendo um o mappa 
geral em 1 a 500,GOO do tamanho nat:iral, com
prehendendo todo o terreno clesc,e a fóz do 
Gurupy até a barra do Araguaya, e o outro um 
mappa especirrl mostrnndo em 1 a 25,000 do 
tamac.ho natural o Gurupy ele Ca.jú-apira at6 
sua fóz, dividido em ,50 secções SQbrc 28 fo
lhas. 

II. - DESCRIPÇÃO DO GURUPY 

1.' - As cabeceiras. 

Na base septentrionnl da serm conhecida 
pelo nome de Serra do Gurupy, que me 
parece ser um brnço ou prolongamento da 
Serra da Desordem, pnralJela, ao Tocantins, 
nasce um numero CQn.,idcrnvel de pequenos ria
chos ou igarapés, só conhecidos dos índios que 
habitam as mattas daquelles sertões. Todos elles 
reunem-se em tres braços principaes, sendo o 
mais meridional o Cajú-apirn, e o mn,is sep
tent,rional o Ytinga ou Rio Braw;o. 
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Entre elles, porém mais ao lado do N orle, 
fica o Tucunmandiua que depois se comti
tue tributario do Ytinga. Formando-se estes 
tres braços principae, ele muitos ig,napés pe
quenos, torna-se até certo ponto difficil a deter
minação cio lugar onde nascem. Considerando-se, 
porém, 0,ue as ultimas veias cl'ngua são muito 
insignificantes, e aproximadas nmas ás outras, de 
sorte que o terreno occu\>:tdo pm· todas ellas se 
torna muito limitado, e como urna differença 
de um ou dous kilornetrns nada influe em um 
terreno tão vasto e inculto, podemos ter co:no 
muito aproximadas senão exa~tas as posições 
seguintes: 

A unsccnça do Cn.j ú-npúrn 
A 11 Tucunm.:mdiua 
A ,, Ytingn. 

5° 9' S.; '1° 45' O. 
4" 40' S.; G0 2' O. 
4' :G' S.; 5° 42' O. 

Desses pontos parn baixo correm os tres ria
chos no meio de jussttraes ir.:1mcnsos, recebendo 
de um e outro lado pequencs tributarios que os 
fazem engrossar inscnsive:mcutc ele tul maneirn, 
que o Ytinga, depois ele ter recebido o Tucun
mandii.:a em 4' 26' 10" S. e 5' 18' 30'' O. tem 
10m de largurn e o,m5 a l,m de profundidade. 
O Cajú-apárn adquire as mesmas dimensões j,í 
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no lugar denomin<t<:lo Rcpa,rtimento cm 4° 4G' 
20" S. e 4° 57' O" O. 

Tocl[1s essas veias d'agua [1Ceumulac!as 
de um lado no Cajú-[1párn, do outro no Ytiuga 
reunem-se finalmente no lugnr denominado 
Cajú-[1p:\rn, em 4° 17' •1" S. e 5" 9' 10" O. 
para formarem o Gurupy. Ellas são 1rnturaé
mcnte innn.vega.veis ou a.o menos s6 na.vega.veis 
por e:tnôas feitas da eascci do i utahy ou jdoh:í, 
que [l.Ctnahnente Hão alli os unicos vehiculos 
para o trr.nsporte ele cargas. 

:;:vins essa. n1esma. na.vegaçilo de ca.nôa.s pe
quenas é extremamente difficultos[1 por causa 
das muitas madeiras 'Jne obstruem em lodo. 
a parte os cr.:.na.es e sobre as qu:ies muitas vezes 
são rur[1stadas as c,i,nôas. ü fundo tun pouco 
flexh·el elas canô,i,s feitas ela casco. do jutrLhy 
presta-se a estn. m,i,nobrn melltOl' do qtte o da,s 
de madeira, e além disso demandam aq:rnllas 
menos agua. Estas vanta,gens rcunübs ás de 
ser su~ construeção mais facil e seu custo menor, 
fazem com que sejam ellas prc:cridas :ís de mu
deira, se bem que nITo durem trrnto e offercçam 
maior riRco, pois basta. !'Olllper-se um dos cipós 
com que são amarradas paru ']_UC se afundem. 
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Pelo decreto n. 773 de 23 de t:tios'.o de 1854 
fixaram-se os limites do. província do ::Vfaranhão 
nessa região <ln forma seguinte : .... "e o dito 
rio Too:1ntius de,sdc ,, fóz do ::Vfanocl Alve., 
G rnnde até a, do Ara;maya, no presidio ele S. 
João de Arnguayn, comprchcnrlirlas ns illtns pro
xim.1$ á margem direita; e deste ultimo ponto 
até encontmr as vertentes scptcntrionacs do rio 
Gurnpy. . " De conforrnichtde com cst.a disposi
ção da lei, tracei eu no muppn como linha di
visorÜL entre as prcvincirts do Pnrá. e ;\1n,ranhüo 
umri rccta cutl"c :1 ba:·ra do Arngunya cm 5° 
22' 30" S. e 7" 2' O" O. e nasccnç,i do Ytingn 
em 4° 161 011 S. e 5° 42' O". que é a CD,beceira 
m,iis scr,ten trional do Gurupy. Menciono csk, 
circurnstancb cxpTe.::;.samentc, porque hei de rt:
ferir-me a clln mais adiante. 

2.' - C11rso do Gurupy de Cajú-apára até " 
barra do Git1"!"'PY-merim. 

O Gurupy, for:narlo, como ;(, disse, pc'.,i 
confluench elo Cnjü-upárn e Ylinga, começa seu 
curso com uma htrb'llra de 20rn e umt:t profun
didade variavcl de lm a 2m. Pouca riugincntrr 
cllc estas dimensões antes de receber as agua.s 
elo Gurupy-mcrim, apczrtr de ncstg cxtenslío rc-

- 143 -



cebcr como tributarias elo ludo elo Ivfaranhão: o 
C:1jueiro, Guarimm1d.iua, Apára, Apuy, Puranga 
e Pancma ; do lado elo Par:i : o Sur'.1bijú; e ele 
um e outro lado alguns outros rio.chos menores, 
que ainda não têrn nomes. 

Como t,oclos os rios pcque11os procura o Gu
rupy nesta extensão seu caminho cm mil voltas 
caprichosas que augment[1]11 a distancia cm linha 
rccta entre o; dous pontos extremos ele 97km, 5 a 
100km, portat1to o mais do dobro. J~s\as volto.s, 
cn grande parte o.pcrtmlissimas, sii.o llln obstacu
lo extraordinario á navegação. Toclav:a parece-me 
que lat1chas a vapor poderiam t1avcgo.l-o :tinda na 
va.santc das r.guass, se não foss0, nrn outro obsta
culu, que clifficulta se ni'.o impede uma la! 
navegação até na epoca elas enchentes, e que 
consiste na quantidade extraorclinaria de madei
ra, que entulha completamente o rio. Actual
mer,te navegam alli apenas canôas, que carregam 
ele mil e quínl1entos a dous mil kilograunnos, 
e para que estas possam passar, é preciso um 
trnbalho con\in:10 de machados. Qualquer ar
vore elas 1na~·gcns, que cac, atravessa. o rio e 
os roçados qc1e os índios costumam fazer, con
tribue,m parn augrncntar a madeira, que cm 
mu:tos lugares forma coivaras, que occupmu toda 
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a ln.rgurn do rio e se elevam 2!ll a 3m acim:1 
delle. 

3. 0 
- Curso do Gurupy da barra do G11rupy-merim 

até Pedra., d'amnlai·. 

Só depois de ter recebido elll 3° 32' 44" S. 
e 4° 45' 30" O. us aguas do Gurupy-me:·im, 
que vem do ln.do do Pari, começa o Gurupy a 
merecer o n0llle de rio, tcnrlo sido até esse 
lngar pouco mais do qnc um r'acho. Su:t !11r
gurn elcv:i.-sc logo ao dobro dr. que tem mais 
acima, isto é, de 40m attingc nest:i. secção a 80m. 
Sua profundidade, porém, não augmcnta, antes 
diminue. Em muitos lugares chega clla cm 
verdade, a ser de 4m e 5m, mas cm muitos 
outros fica rccluúd:t a O,rnG. As cmvas deixam 
de ser tão apertadas como na secção superior, 
todavia são cl!as ainda considcraveis, e au
gmentam a distancia, que é cm linha rccta de 
170km, a 304km. As accum;1laçõcs de ma
dcii·as ainda continuam, porém, niio siio mais 
ti\o numerosas, nem tão considcraveis como mais 
aciina, e eu achei apenas quatro, que formavam 
um obstncu'.o real i navegação. Para tornar 
esta. secçffo navcg:wcl, ao men,>s na cpoca, dns 
chei,1s isto é, de dezembro a m.,io, bastari<1 lL 
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remoção das indicadas coivaras ou de quaesquer 
outras, que por venturn se formru:cm. 

O rio recebe nesta secçrro como tributaJ'Íos 
do lado du Maranhão : Bocfl-funda, Traqu,i,tiua, 
C.mhan-mocú, Arnparyliua, Açú, J:1r:1rica e al
gnrs riachos meames; <lo lado do Pari: Pimen
tal, Aningal, Uraim e ígt:a'.mente alguns riachos 
menores. De to<los estes confluentes é, porém, 
o Uraim o 'Jnico importmlle, que po<le ser nn,
vcgarlo em nfo p0quena rliskmcia por canôas d e 
J 000 a 1500 kilogrammos de porte. O mesm0 
acontece a respeito do Gurupy-merim. 

4.º - Curso do Gnrupy de Pedras d'amolar até 
a 7,ovoação de Gunipy. 

Esta secção do rio, que começa. em 2° 30, 
0" S. e 3° 49' O" O. vae até 1° 35' 30" S. e 
3º 3' O" O., tem 132km de extensíío em linh.~ 
recta que as voltas do rio augmentam a 228,5km, 
é a roais importante de todas, pois el!D. nbmnge 
u. zona. das cachoeiras, que tornri.m o rio inna
vegavel com excepção no tempo das aguas. 
Excluindo-se as menores, que são consideradas 
cor.10 baixos, contam-se 13 cachoeii:as distinctas, 
que se repo..rtem 1 toda.via1 com 1nuitn. desigual
dade sobre a zona de que trato. Logo no prin-
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cipio se acham 7, tão proximas umas das outr:is, 
que formam um grupo separado, o mesmo acon
tece mais cm baixo com outras 7. Das restantes 
4, achn.m-se 2 destacadas no meio entre esses 
dous grupos, e das outras 2, urr.a em pouca 
distancia abaixo do grnpo inferior, e a outra se
parada desta por uma distancia consideravel r:o 
fim da presente secção. As partes elo rio que ficam 
entre os dons grupos principar.s e as cn.choeiras 
destacadas entre eUas, bem como as que ficam 
entre as que compõem os grupos, siio em muitos 
lugares tão cheias c;.e pedras isoladas, ele baixos 
e corre<:leiras, que por si só elifficultariam a 
navegnçiio, se não fic1tssem desapercebidas cm 
vista dos perigos e das difficuldades que se apre
sentam nas mesrn.a.s ca.choeiras. E estas são em 
verdade consiclernvcis. As canôas que navegam 
aUi silo arrastadas por espias de pedra em pedra, 
aproveitando-se dos ,·ema.usos, que se formam 
no ln.do de baixo das pedras maiores, para se
gurar a c/lnôa, emquanto a parte da tripulaç.i\o 
que trabalha na espia ganha uma outra pedra 
onclc pode firmar o pé para pux:ir a canôa um 
pouco mais adiante. Ao mesmo tempo devem 
pelo menos duas pessoas sustentar a canôa por 
meio de va.ras compridas, a.fim de conservat-.se 

- 147 -



sempre no fio da agua, pois se ficar a~ravessada 
ou, se se partir a espia póde contltr-se com toda 
a certeza que se alaga, ou despedaça llllS pedrlls 
mais em baixo. Ro, r]r.sta forma a subicb é arris
cada e trabalhosa, é a descida ainda mais perigosa 
e exige o maior cuidado pam poder vencer-se 
esta zona sem desa.'ltre. Ma.s niio lm anno em que 
estes nilo se dêem. 

Desde o lugnr clenomina<lo; "Pedras d'amo
lar", começa mn:1 smic ele pedrns isoladas qu" for
ma cm 2,5km de distancia uma. cn.cl.10eira peque
na denominada : "BaL,a da Mucura-aia". Desta 
para baL,o continuam as pedras isoladas, orn 
augmentando ora diminuindo seu numero cm 
uma extensão de 5km, onde o rio começa a divi
dir-se no meio de numerosas ilhotrs ele pedra cm 
muitos braços pequenos, que, ora ucindo-se, ora 
apart,inclo-se, correm cm leitos eriçados de pe
dras e formam no principio a crtehoeira de 
"Mocfw-açll" 0,5km mais n.diante n. ela "La
vandeirn", lkrn mais adiante a da ".Magcla'e
na", 1km mais adiante a do "Jr-earéeanga" e 
mais lkm aelianLe a do Tapi1-assú. AbaL,o 
desta e tendo passado com mn.is llrm,5 o bui.xo 
rlo. barra do "Gurnpy-·1na", encontra-se 3km,5 
distante dr.ste baLw a cachoeira do "Caninclé-

- 148 • 



nçú" e 4lan mais adiante o. d0 "Cauind6-merim" 
que é a ultimo. do primeiro grupo, que conte:n 
na co.cboeint elo Tapiú-açú a mais perigoso. e 
considernvel de todas. Podendo-se avaliar o. 
quedo. cm termo mcdio de cada uma du.s outras 
mencirmnd~s cm l,W5, julgo que o. dcstn impor
ta cm 3m o. 4m, e só pode ser vencido. pehts 
canôns passando-as pelos canaes lo.temes. 

Ahrl.lxo (ia cflchoeü·:<t do ''Ca.u.indé-1uerim11 

o.prescnt<1 o iio uma r.xtens:co dr. 21km qua,;i 
toda livre de perigo, O.J,pareccndo só aqui e 
o.col:i LUnas pedras isolndns até a cnchocim do 
Í{lYiuria.-ju:-,êma." que n;lo 6 mt.i~o considcra.vel. 
Abnixo dest,1, sep;uc na distancia ele 27km n da 
"Tauary-uim" que tambem é pequena, e 2Skm 
a.ba.b~o de.:.;t:1 con1cço. o segundo ~1·upo com u. àn 
"Itapeuo.", o. que ,;egue cm 3:rn1 de distancia 
a da "Tucur::aréquam", 6km mais abaixo a cio 
"Taroo.uary", clcpois com llkn: de distancio. o. 
ela "Bo.cmy-uiro." e com mo.is lk.rn de distancio. 
Lli das II Pfl.ncllas", :t que se emenda na dist,nucin 
de 1km a da "Mugunrizinha" e com mais 2lCJu 
de distanciri a cio. "Cicritan-minhaugo.úo.". Os 
intcrvo.Uos entre estas 7 cachoeiras são mnis ou 
menos eriçados de peclrn.s, ele forma. que as trc3 
ulti.rnns cachoeiras parece formu.rem uma s6. 
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Abaixo deste grupo de cachoeiras encontra
se ainda na distancia de 12km a cachoeira 
pequena da "Algibeira", 2km mais abaixo o secco 
da "J,1ta-hysica", 7km abaixo deste o elo "Ca
coal" e 15ian mais abaixo o da barra do "Gurn
pyiznl10", Depois segue uma extensão ele 65km 
apenas interrompido, pelo baixo elo "Taquan
diua" na clist,rncia de 30km, para encontrar-se a 
ultima cachoeira ele "S. Antonio" 2km,5 acima 
da povoação do "Gur1;py" que é a mais inai
gnificante de todas, pois, cs~endenclo a mnré suú 
acção ainda mais acima cleU,i, encontra-se aUi 
ao menos nas horas da enchente agua morta, 
de sorte qne não ha perigo algum na sua passa
gem. 

Pelo que fica exposto comprchende-se c:ue 
toda esta secção do rio é completamente inna
vega vel. Só durnnte o inverno, qu,indo as 
aguas são muito nltas ficam as cachoeirCJ.s ele 
tal forma cobertas, que nEo ha mais perigo na 
sua passagem. 

O rio :,ugmenta paulatinamente sua lar
gura ele 30m a 250m, recebe nest:,, secçi\o como 
tributaria do ln.do elo Maranhito além de diversos 
riachos sem nome o Gur~py-~n,i, ParatiurL, Tu
cunaré-quara, Aua-çú-tiua, Catherina; elo lado 
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cio Po.rá : o Coraçy-puran6., Tapaium,-quara, 
Guajára, Gurnpyzinho, Sampaio, Taquun<liua, 
Ariramiio, AniT.gal, Pirirez e outros riachos sem 
nmne. Os mais importantes entre estes são o 
o Gu:·upy-unu, Coraçy-paraná e Sampaio. Nes
ta fecção e 56km ncimn. da povoação do Gurupy 
acha-se no belo cio i\faranhrro a colouia militar 
ele S. Pedro cl' Alcantarn. 

5. º -- Cutso do Gutupy da 71ovoação rlo G,,,·upy 
Clló sua barra. 

Nesta ultima secçiio adquire o rio propor
~~õr.s mais considera veis, sua largura m1gmeutn de 
250m a 2km e n profuncliclacle é tal que os va
pores da linha costeira podem chegar sem in
conveniente ulgstm ao menos até a ,•i'.b ele Vi
zeu, que se acha distante ela barra 25km. As 
curvas que a.ugmcntam tüo consideravelmente 
as cl istancias mais acirn,i,, ficam nesta secçrro sem 
grnnc'.e influe,}cia de modo c:ue a distancia em 
linha rectn. ele GSkm só cresce a 93lan,5. O 
l'ÍO forma qun.tro ilhas maiores achando-se a ela 
"S~mn.tuna" 5,15km o.baixo ela povoaçilo elo Gu
rupy, a cio. "Ua:j6.ra" 64,5km e n. elo "Caranguei
jo" 72km ab:úxo cio mesmo ponto, bem como 11 

"lJh[l-uovn." n:1 propri:1 barril. Em frente ela 
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ilha da "Uaijám" e na margem esquerda do 
rio est:i coJ1ocada a vill:,, de Vizeu. 

Logo abaixo da ilLa do Carang:1eijo acha-se 
tun lugar onc,e o canal fundo é muito estreito, 
de ~arte que uas aguas lmi:n,s das marés vivas 
a passagem dos vapores se torna um pouco dif
ficil e estes ás vezes alli encalham. Sendo, po
rém, o fundo ele arêa e fama nã.o ha perigo algum. 

Na ma.rgeL"l. direit:J .. , 12km a.cima da. barra., 
apnrta-sc um braço, qu0- communica mnis cm ci
ma por meio ele um cn,nal natural com o rio 
''Carutapera/'. 

Os confluentes do rio nesta secção são do 
lado do J\ü1!.·anbfio: o r

1Uruna.", "Tarandina.''i 
"S. Lourenço", nAuaçuLiua" e "Fortalcza11

; <lo 
lado do Pará: "Uiratiun!', "Man:io". "Traqua
tiun11, "Juquiritü1a.," "Tn.puytiua.", "Pírituia.'\ 
"1Iata.una" e alguns ríacl~os menores de nm
bos os lados. 

Além destBs, encontmm-sc abaixo rle Vizeu 
oo lado do Pará os igarapés da Ag;uid11, rlo Cam· 
po e da Sumauma, e no lado do :Vfaranbão 
os de Timbotiua, Caru tapera e Bacanguinha. 
Estes, porém, não podem ser consicleru<los como 
ver<ll1<leiros confluentes, pois são br~ços lateracs 
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cheios de agua salgada pelo fluxo e reflm,o C:a 
mmé. 

A b,1na que se :i.cba em 1' 4' S. e 3' 3' O. 
é franca para navios ele mnis de ,JCíl tonclnclns 
de porte, apezar de que se csteuclcm de um e 
outro hrlo bnncos de arêa e um bnixo ele pedras 
muito pura dentro do mar. Este ult.i:110, porém, 
é mui to bem balisudo pela "l'edn, p;rnnde", 
rochedo isolndo ele cerca ele J 00m rle compri
mento sobre liUm de !nrgura e úC 12m de nltu
rn Sl)bre o mar, que dista da bar:·a !lkru. 

6. 0 
- Descri7Jçüo do terreno, que pc;~orrc o Gu
rnpy. 

Como já 8e mencionou rnnis era C'Üna nas
cern as veias din~uo.., que formam as cabcccil'a.::; 
do Gurupy ,io pé cl!l "Serrn do Gurupy" no meio 
de jussnrues immensos e correm no meio delles 
por muitas leguas. Estes jussarncs fonnum pln_ 
nicies aln.;;ncliças e onde seu terreno é arenoso 
não cleL-mm de formar atoleiros cob<>rtos ele uma 
carn ada espessa de folhas e troncos meio apo
clrccidos, de sorte que todo esse terreno formo. 
uma esponja immensa, que no inverno se embebe 
de n.gn,'ls, e só mui lentamente as deixa escoa!'. 
Por este motivo ainda quando n,ppareçr11n 
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cedo as chuvas na reg1ao daR cabeceiras, tarde 
sobrevem os rcpiquetcs na região inferior. 

X estes pantanaes, além das jussareiras ape
nas vegetam algumas isoladas sapucayaranlts, 
guo.nnnins da vorgem e outrns arvores semelho.u
tes. Rarcis vezes aproxima-se o. terrn firme á 
margem do rio na formo. de uma barreira mais 
elevada ; onde porém isto acontece, é o terreno 
fort.ilissimo, cobe1·to ele maUas virgens, que 
abundam em madeiras cxcellenLes. "'ª proxtmiclacle do lug:i.r denominado Cajú
apárn, apparecem algumas vargens, pela maior 
parte do anno cobertas de agua e formando nc.ssa 
epocn bgos, que se cobrem de capim e anin
p;a.es1 quando as aguas scccam. Desse lugft.r para 
baixo desappareccm os jussuraes e o aspecto elo 
terreno 11110 muda até perto da bn,rra, onde 
peln influencia da agua salgada das marés a 
vegetação adquire um caracter completamente 
differente. Ness,i grande exLensüo, porém, são as 
margens cobertas de mnttas virgens. Durante a 
epoco.. das aguas bo..ixo.s 1 corre o rio entre hnrrei
rns de 4m a 8m de o.'.tura ; quando elle, porém, 
enche ficam estas trnr,sbordaclas pelas aguas, 
pois durante as <inchentes cresce o rio ordina
riamente por Sm a ,.Qm e muita.s vezes chegam 
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as nguas a 12m e 15m mais do que na estação 
secca. 

Aquelbs barrei.rD,S são ao mesmo tempo ater
ros estreitos na beira elo rio, formados pelo mesmo 
rio, pois descendo as aguas carreisaclas ele arêa 
e outros sedimentos, ficam estes suspensos peln 
velocidade até que, transbordando o rio por um 
e outro lado, perde "' agu"' sua velocidade logo 
que entre pelns ram:tdas das arvores e arbustos 
elas margens, deixando, portanto, cahir aquel
les ::;edimentos que se accnumlarmn no curso dos 
seculos e formara::n aquellcs aterros. Por isso 
se encontram cm quasi toda a extensão do rio 
estes aterros mais elevados na beira e, atraz 
dellcs, uma baixr" que se enche no inverno de 
agua e forma deste modo lagos imrncnsos, que 
conservam a agua e a deixam esconr lentamente 
como acontece nos terrenos esponjosos elos jussa
raes. Estas clLias circumstancias fazem com que 
as enchentes deste rio se conservem por 1nais 
tempo e com mais rcgu'.ariclade do que em mui
tos outros elos nossos rios, onde passam rapida
mente; mas fazem tambcm com que se cn<'on
trem na beira do rio tantos bamburacs quasi 
irnpenetraveis, aproximando-se tambcm em toda 
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essn, zona o teueno não innandado no inverno 
só em raras pontas á beira elo rio. 

Toclavin se reconhece pelo viço ela vegeta
ção e fertilidade rio terreno. A ex1jcricncia con
firma plenamente este juizo, e, como se encontra
ram em toda r. parte terrenos cm circumstan
cias differentes, na beira do rio alagados e fres
cos, um pouco mais afastado delle enxutos, tan
to arenosos como barrentos, pode-se dizer com 
toda a certezn., que nas rnmgens do Gurupy se 
pode quasi em toda a parte eucontrar terrenos 
adequados :i Jr,vourn que se escolher. 

O café d:i com abundancia e de bôa qualida
dr., r:01no mostram as poucns plant:1çõP.s que ha. 
cn1 Vi?icu, na povoaçp:o do Gurupy, 11n. colonin. 
militar de S. Pedro de Alcantara, e alguns outros 
sitios abaL,o desse lugar. Se o caf6 que se en
contra ali 6 l'llim e mesmo pessimo, niio é isso 
devido ao producto naturnJ, mas ao tratamento 
q,1e se lhe d:i para apromptnl-o, ponrlo-se o 
café ele molho para deixar apodrecer a casca. 
Est:i visto que um café trntado deste modo não 
pode prestar, entretanclo ,·i café colhido no quin
tal do director da citaria colonia e trafado con
venientemente, que era de muito boa qualidade. 
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O cucaoeíro clá com abuncluucia, como se 
pode verificar cm um cacnoal pertencente ámen
cionada colo:!Ía, e que apczar de estar qua
si ubanc1oi,ndo nilo deixa de produzir todos 
os annos com abundnnciu. E eu notei cm alguns 
cacnocll·os no.s qui ntaes dn. colonü1., que estavam 
com fructas maduras, r1unnclo subi o 1·io em maio, 
que quando desci em uovcrr,bro, elles estavam 
com novas fructas, j.1. qunsi madurns. 

Pc,ra canna cl'assucnr lrn i1111aln10nte terre
nos cxccllcntcs como se vê não só de alguma 
canna que encontrei na colonia militar, como 
rr\é cl11 que encontrei nas co.beceirns do Cajú
apá.ra cultivada pelos indios 'l'imbiras. 

Du mesma forma ó o fomo cultivado pelos 
inclios Timbés nas mn.rgens do Urnim, não só 
de muito bou qualidade, mas encontra-se as ve
zes de supc:ior qualidade, ninclu que não muito 
forte, emquanto aquelle que Sê cultiva no Cajú
npára não só 6 cxcellcntc de nrom:1 corno tam bem 
muito forte. 

MiE10, arroz e mauciioca Lcm como batatas, 
cn,rô. e outrns raízes tuberculosas prncluz o ter
reno ein a.buncln.noin. e ás vezes ele tam:1nho 
cxtraordinn.1<0. Assim n1e clc1run, quando estava 
entre os Tirnbiras, um cn.ni que pesou 8!,g, 
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que de certo é u,n tamanho pouco vulgar. Alli vi 
umas capoeiras abandonadas por elles cobertas 
dos ramos do "cará. do ar" que est:J.:vam co
bertos de fructos. 

Tambem as a.rvorcs fructifcras prosperam ex
traorrlinariamer,te, ainda qi:e lrn. pouc.1.s por falta 
de quem plante. Bananeirus e mamoeiros en
contram-se, até em abundancia, nas u.ldêas dos 
índios nas cabeceiras elo rio, e até no meio elas 
m:J,ttas em capoeiras velhas abandonadas por 
ellcs. Estas estii,J tambem cheias de urucú, que, 
abandonados, chegam a ser alli verdadeiras ar
vores, ainda que não cresçam muito altas. Na 
colonia militar e nos sítios abaixo della encon
tram-se tambcm laranjeiras, limoeiros, tamarin
deiros, mangucinn, figueiras etc. e, se todavia 
não ha abundanci:i de fructas, a culpa é da 
gente, mas não do terreno. 

As mattas abundam de madeiras elas me
lhores qualidades paw todas e .quae,;quer obras. 
Assi1n ha para construcçües navacs: Angclirn1 Ba
cury, Cajú-açú, Copauba, Cupiúba, Guauanim
carvalho, Guariúba, Itaúba, J arána, Ivfaçaranclu
ba, Pó.o d'arco (que é tfio bom como o tcri/c (teca), 
que se importa na Iughlterra da Ilha de Cey
lão e das Indias), Sapucaya., Sucupira, & ; para 
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constrncçõcs civis, aforn as já rneneionadas, que 
se prestam a este fim tão bem con:o ás cons
trucções navaes: Anoirá, Arnnp:i, Boi-açú, Bru
to ou Gua.ribeira, Caraná, Cunu,riuba., Cumnrú, 
Eir.bira do caçador, ]vfacucú, Marim, Murnjicn, 
Piq11i, p;ntindiba, & para fins rn,1is especines 
como para esteios c:e casas e outros empregos 
em que a madeira fica enterradn no chão: Ati
riba, Drôca, Gnabijll, Púo-s:1nto, & pa:·n. caibros : 
Amrncanga, Mijnba-preta, & ; para tabuado : 
Ju"ahy, :,ouro-bc:1i, Lourn-vcnnelho, Mangaba 
da ma\ta, Sobreiro, Tamacunri & ; para mar
cenmia : Andiroba, Arapary, Ariraba, Barncu
tiara, Cedro, Favcin,, Geni.rana, J urem11., Lourn
rosa, :\farapinima (est,i ncba-se só no Uraim,) 
:rviiraplíúDgn.1 Papar~rrL:i.., Tato.juba, Páo-mn.rfü~1 
ou Gepió, &; parn tir:rnmria: Mucunnn (um cipó 
cujo entre cnsco d:i uma tinta vermelha), Gua
riuba e Tabjuba (arvores grandes, cuja madei
rn d:i uma tinta amarella), Tatacajuba (cujas 
folhas dão t1ma tinta preta) & ; parn fins medi
ciuaes : Abuta (um cipó que d:i umn bebida 
amal'gosa), Guarnmim da vargem (arvore grande 
cujo leite é emp1·egado como purgante e em em
plastros para cmar quebrnduras), Jar.aüba e Ma
táo, empregados como laxantes, Ocuuba (para 
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curar fctidas na boca), Cravo, (cuja casca é 
exportada para a fabrieaçi'.o do oleo de cravo) &. 
As frutas da Andiroba, do Cumarú, da Ocuuba 
e de outrns u:·vores são mui oleosas e empregadas 
para a fabricação do sabi'io, as do Cajú-açú, 
Bacury, PiqlÜ, J acaratiá, da Jussareira, AnrÍjá 
& servem de alimento. 

O leite da Maçaranduba dá uma especie de 
guttapercI1a, porém duvido que se possa tirar 
grnnde vantagem dellc, poquc esse leite é tão 
grosso que urro corre suffieieutemeute dos ta
lhos, que se ;)rntieam na casca ela arvore. Actual
mcntc é elle muito procurado para servir de 
breu para os eôxos em que se transporta o olco 
de Copauba, pois este oleo, que dissolve as ou
tras resinas não tem acção sobre esta, que é 
portanto a uniea que pode servir para calafet~r 
aquelles côxos. Para obter este leite commete-se 
um verdadeiro vandalismo, pois se derruba uma 
arvore de vinte e mais metros de altura e ele 
mais de um metrn de grossura para tirar pouco 
mais de um frasco ele leite, ficando a madeira, 
que é optima pura construcções, abandonada 
p!tra apodrecer na matta. 

Ho. muitas m-vor~s que diio resinas boas, 
assim oAlmcxigar, a resina rnedininrüde,;tenomc, 

- 160 -



o Jutahy, a Jutal:ysic<1 ou Copa! da terra, a 
Siquiriba e o Páo de breu, o Breu dn, tcrrn, o 
Cajueiro, uma gommn que pode bem substituir 
n, gomma arnbica &. 

A arvorn, porém, que até esta pn,rte é mais 
~xpl01ada é a Cop:iubciro., que d,\ o conhecido 
oleo da copauba. Infelizmente se tem procedido 
com verdadeiro vandri.lismo a seu respeito, por 
isso jd. está exterminr.do.. cm nu:itn parte, e o 
que resta não esca.!)~rú. de ser destruído em pou
cos anuo:,:. O oleo ncha-se 110 amago d;i arvore, 
po1· isso nbre-se nella u1n talho a m,ielrndo 
que penetra até li e q,ie em termo medio tem 
O,U,3 de a.lturo.. e o,m4 de la.rguru. A arvore 
não pode rcsisii.r r'-- ,1ma. tul ferida, mol're, cai:~ 
e [!,podl'cce. Quantas '.:opa.uhciras scculnrcs não 
vi naquella.s mattus a;ioclrccenclo no chão I e su.o 
madei.l'a é uma das melhores, que temos, para 
construcções. O seguinte calculo npl'oximaclo mos
tra como se tem procedido po..ra exterminar com
pletamente esta rtrvorc, tomando todos os rlados 
pelo mínimo. A c,,,portrrçfio deste genern im
porta annualmente em 20 contos de reis, sendo 
o preço de uma arroba 20$000 rs. portanto é 
a qu'1ntidadc exportada 1,000 arrobas. Em ter
mo meclio pode se tomar que 3 ,nvores dêem 1 
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arroba, por isso mata-se todos os annos 3.000 
arvores. Suppondo que isso já dura ha 10 annos, 
são 30. 000 copaubeiras que se destruirão; tomo 
aqui só 10 annos, apczar ele que lm mais ele 
vinte qnc se trata deste rnmo de industria, e 
ela mesmu formu só 1. 000 arrobus paru expor
ta~.ão annual que tem sido nos ultimas mmos o 
dobro, raas no principio não foi a procura tão 
grande como actuulmente. 

O terreno elo Guru;iy, se bem que vasto, 
não é todavia tam:inho que n reproclucçüo JJU· 
desse equilibrur tal destruição, tanto mais que 
esta arvo:·e não vegeta. senão em terru enxuta.. 
Por isso não se encontrnm mais copa.ubeiras per
to do rio, e as paragens em que uinda elln,s 
existem ~ão nas cabeccirns do mesn10 ric e de 
alguns elos seus confluentes, Com a. procurn 
a.etual pede-se prever que cm cinco a.nnos estu 
fonte ele riqueza. estarú exhausla no Gurnpy sem 
ter-lhe trazido n. menor vnntugem. Te1ei ele 
occupar-me deste ussumpto ainda mais adian
te. 

Não devo deixar de mencionur que existem 
tambem no Gmupy e principalmente nas mar
gens c,o zeu confluente Ar,ár.o, seringueiras, 1n,1s 

dizem-me que silo clemusiadnmente isoladas, ele 
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sorte que não se pode tr,i,balhar nel!as para 
tirar borracha. 

Quanto aos prnductos mincralogicos são es
tes mais ele interesse seieutifico <lo qne pratico. 
E' n,i,turnbnentc muito <lifficil e até impossível 
adquirir-se uma i<lfa certa sobre o caracter geo
logico e minernlogico de uma paragem essencial
mente plana, onde a vegetação cobre tudo e não 
existem COl'tes naturnes nem artificiacs que dei
xem conhecer as diffcrentcs camadas cio terreno. 
O Gurupy acha-se nestas condições. Como já 
mencionei, 6 o terreno quasi todo plano e coberto 
de uma vegetc.çiio viçosa. As barreiras elo rio 
são formnclns ;ior sedimentos, que o mesmo rio 
fornecP.u. S6 cm poucos ~ugares mostl'a-se o 
tcneno primit,ivo, descoberto, mas isto mesmo 
não em grande profundicla<le e cm parte nenhuma 
excede esta a 20m. As pedras appareccm qua
si só nas cachoeiras, por isso rlcve-sr, partir dcl
las p:irrt poder fonnrtr no menos idéas gcncrico.s 
sobre a natureza gcologica do terreno, e neste 
intuito notar cm primeiro h;g11,r que a mesma -
pedra ele mêa, - argilos,i, (fra11c : 11rés, ing : 
sandstonc, allm : sand,,tein) apparccc logo acima 
drt zona das cachoeiras principnes nas Pedras 
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d'amohr, bem como logo abaixo della no -
Ca!)aoa!. 

Esta foi port<Lnto a base da :'ormaçõ.o se
dimentaria que foi intel'l'Ompida pch erupção das 
pedras que formam as cachoeil·M e que são na 
maior parte granitos. Sua differcuça, porém, 
prova que niio nascemm de umc:. só erupção. Na 
região superior da zona, de que trnto, nas ca
choeiras Mocáo-::çú, Lavandeira, Jvfagdalcna 
etc. é o qua.rt,zo ,;o granit,o esmro, o feldspat.o 
avermelhado e a mies. brnnca. 

)l" o gneiss, que appareee nas cachoeiras 
Caninclé-açú, Caninclé-merim e Tnuaryuirn, são 
estes mineraes da mesma côr, cmquanto no gra
nito dn cachoeira Itapeutt o quartzo é muito mais 
ela.ro. 

Depois cb cachoeira Tttmttuary dcs[j,pp[l,re
ce [1 micn e é substituida pelo talco, de sorte 
que se encontram alli protogyna e talco
chisto, Mais abaixo na cachoeirá Bucury-uirn 
apresenta-se outrn vez granito, porém mostra-se 
no aspecto muito clifferentc d'aquelle que se 
viu mais ácima, o quartzo é em quantidade 
menor e a mica côr de bronze. 

Na cachoeil·[J, Algibeira tem desappareciclo 
a mica, de sorte que se deve classificar a pedra 
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cowo eurite (weisslmn), que é formada de feldspa
to e quartzo. Finalmente no baixo Jutn,hysica 
é a mica cm pi:.rte substituida pelo mnphibole 
(homblendc) e a pedra eleve ser classificada como 
grrrnito que se a.proxim:1. no sycnito. 

Acima. das '1PccJras cl'a.molnr" ::ião se en
contram mais pedras plutonicas, tudo que appa
rcce pertence tis form:tções cstratificachs e con
siste em pedras ele arêa argilosas e ferJ·uginosas, 
cung~orueradns ele quurtio com cimento n.rgilo
fcrruginoso, e argila variegitcla, tudo coberto de 
uma. camru]a 1nais ou menos espessa. ele arôa., 
barro e humus. Abaixo do Cacaoul é a pedra 
que upparecc nu flôr da terra, toda pedra ele 
arêa, co1no se vô no porto de Vi.zeu e na "Pe
dta-grunde" cobcrtu igualmente de cumadas de 
arêa, burro e humus. As pedras plutouicas das 
cachoeiras form8.m o que se costuma chumur 
"cliqacs" isto é, parece que são os cmncs das 
montnnlrns levantadas pelus forças plutonicas 
que nrro chega.rain a elevar-se acim:1.. ela snrerfi
cic actnal do teneno, e, tendo dcsupparecido 
por cutastroplrns posteriores as camadas cstmti
ficudas pelos quucs ellas romperam e que levan
tavam, ficurnm apparcccndo s6 onde o rio cavou 
seu leito. 
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De mineraes aproveitaveis para a industria 
não achei cousa alguma. Não duvido que se 
possam encontrar alli algumas camadas auriie
ras, pois a zona, ja conhecida ha muito tempo co
mo aurífera e que p:uece passar dos 11fontes Au
reos para as cabeceiras do Sampaio, atravessa o 
Gurupy talvez na altura das cachoeb:as. Porem 
seria preciso um traba.Jho muito grande e espe
cial pa1·a verificar isso, em ri1rn P.u nilo pude 
empregar-me porque meu tempo foi absorvido 
por outros trabalhos. Ülltros mineraes duvido 
que se encontrem. 

7." - Obsci·vações geraes sobre todo o rio. 

Pelo que fica exposto, é o rio Gurupy for
mado peb juncção do Cajú-apira e Ytinga. No 
principio pouco mr,is do que um riacho grande, 
começa a merecer o nome de rio depois de ter 
recebido as :1guas do Gurupy-merirn. Corren
do com pouca velocidade não tem na sua parte 
superio:· outros o\Jstaculos :i navegação senfo 
:1ccumulações de madeiras, até que cheguei zona 
das cachoeirns. Est:1 é extensa e as cachoeiras 
são numerosas e perigosas, impossibilitando com
p'.ct:1mentc emqu:1nto as aguas são bab,as um,. 
navegação superior i das canô11s actua]lllen te 
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empregadas. Logo, porém, que as aguas co
brem as cachoeiras, o que tem lugm· ordina
rimnente do mez de janeiro até maio podiam 
vapores pequenos cbegar muito bem '1.té a bar
ra do Gurupy-merim e lanchas a vapor itté 
Cajú-apára, se se removessem os entulhos de 
madeira alli existentes. Este serviço pode ser 
avaliado em oito contos ele reis. 

Fazer ntLvcgavel !L zona das cachoeirns seria 
só possível por meio de quat,ro ou cinco esclusas 
com comportas e custarin, nunca. mcno8 de qua
troc,mtos contos de reis. 

~-' - População das ·1n,irgens dfJ Gurupy. 

As margens do Gurupy siio cm geral pouco 
povoadas, e em parte completmrtente clcshnbita
dns. Afóra a insignificante villa ele Vizeu, 25km 
acima da fós elo rio, na província do Pará, 
existe na margem esquercb só uma povoação 
pequei1a denominada "Gurupy" composta ele 
meiaclueia de palhoças, distante G7lan,.5 claquclla 
vilb e no lado opposto 64km,5 parn cimil. a 
colonia militar de S. Pedro d'Alcantarn. Esta. 
ó o ultimo ponto até onde penetrou a civilização. 
Encontrando-se abaixo de.lia. alguns, aindtL que 
raros1 sitias habitados, não se acham acima desse 

- 167 -



ponto sci:ão 1-errenos con1p:etamente despovoa
dos ou habitados sómente por indios. 

A população civilizada é portanto pouco 
nmncrosa, e infelizmente ainda. n1enos inclust-rio
sa. A lavoura que é o unico ramo de industrü, 
a que se applica, é tratado em escala tão insi_gni
ficante, que seu proclucto não é suf!iciente para 
o consumo local. Além da fnúnha impo1'tada 
de outl'os pontos das dua..c; provincins, recorre-Je 
aos inclios do Alto-Gnrnpy para obter-se a fa
rinha necessaria. A quantidade de assucar, ca:é, 
algodão, que se produz nos anedores de Vizeu, 
é insignificante. Os productos elas rnattas, que 
se exportam do Gurupy, são adq,úridos dos 
índios. 

Não exi;,te criação nem pode existi,· ,~sto 
a naturez'1 elos terrenos, que são todos cobertos 
de mattas altas e fechadas, onde o gado não 
encontra o pasto necessario para seu sustento. 

A coloni a militar de S. Pedro d' Alcanta1·:, 
niio conesponde nas suas cil'ct:JD.stancias u.t:.tune.s, 
ao que se de~a esperm de um tr,l estabeleci
mmlto. Küo havendo alli colonos, nem engajados 
parn os trabdhos agrícolas, pesa todo o sen~ço 
sobre a força militar alli clcsbcCLcla e os poucos 
e1npregaàos que existem, como feneiro, carapim1., 
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oleiro&. Naturnlmcnlc nflO pode progredir nes
tas circurustuncias a lavoura, e ::"L unica vanta
gem, que offerecc esse estabelecimento, 6 servir 
de po.sto militar para a policia do rio. Não me 
cabe examinar e a.precin.r as circu.m:;:~nncias cspc
ciaes, em que se nchn a colonitc, que todavir1 
já viu clias melhores. Seja,-me, porém, licito 
dizer que o resultado, que actualmente se tira 
desse estabelecimento não corrcsponrle deforma 
alguma 6s quantias av11ltndas, que se despendem 
com elle, e que se podia susLentnr alli um clc.s
tncamcnto parn '1 policia do rio com menor 
despeza e sem o mechanismo compEcudo, que 
actualrncnte existe. 

Pouco intcrcss<õ, portanto, pode inspirar to
da a popula\•iio civilizada, que se encontra no 
Gmupy ; muito ma.is attençüo se deve ,i popula
ção indigeua, que não tem tido [tté 1'oje a con
sideração, que merece, e sobre a qual o governo 
deve lançar suas vistas, afim de que não continue 
a ser explorada por meia <luzia de homens ígno
rnntes e viciosos, que como regittões vivem entre 
ello, ; mas cm vez ele espallrnrern conhecimentos 
e artes uteis, que elfos mesmos não possuem, 
~c1Tem ::;-ómente para rl0smoraliznr e55a popub,· 
ção, que ele forme, n]p;'.nn:. se ,,clw, tüo dist:.u-
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te ela civiliza,ão, como geralmente se pensa. 
E' com certn rcpugnancin, que emprego otermo 
de "população civiliznda em contrnposição tí in
dígena", e só a falta ele um termo mais nclequaclo 
me leva a praticar esta injttstiç.a. Pois, se 6 
exacto, que Lima parte dos in<lios, q·Jc habitam 
ns margens cio Gurupy, se ach:1 sem civilização, 
é est:1 :1 parte menor, emquanto á m;iior nfio se 
pode :iegar ao menos o gr:io de civi'.izaçiío, que 
poc5sncm as cb.S3es baixae da nossn, sociedade, 
ainrb que clla cliffore alg:1mn cousa na sim, for
ma. Se ter uma habitação certa cm e~s,.s, occu
par-sc da lavoura em esc:1ln sulficiente para ga
mnt.ir o sustento, andar vestido, e viver em so
ciedade pacifica1 sem praticar crimes, e reeonhc
ccr ccrt:1 autoridade constituo um gráo de ci
viliza~Jo, não se pode negnr que a maior p:1rte 
dos índios cio Gurupy esti fora cio estado sel
vagem. Convem notar que as casas dos Timbés, 
que é a naçê:o mais numerosa alli, são tão bem 
construidas com~ :is <la maior parte cln nossa 
populaçiío mstica ; que os productos da sua la
voura silo sufficicntcs para seu consumo, e 
ninda supprem 0, falta, de mantimentos, que mui
tas vezes afflige a populaçi\o civiuzuda nu par
te inferior do rio, e fina'.mente que, apezar de 
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não eltistir eut.rc elles autoridade policial de qua
lidade alguma e ele ser de panca importancia n 
nutoriclaclc dos proprios chefes, todavia siío ra-
1·issimos os casos ele homic:rlio e quando algum 
se dó. pode-se iiffoitarncnte n.ffirmar qi;e foram 
os inclios provocndos. A varl,igcm que ns clas
ses baixas ela nossa socicdndc tem sobre cllcs, 
é que tiveram a felicidade de ser bnptizados, 
cmqt:r.nto os indios vivem quasi sem rcLigiiío 
algur.1u. O c!Jl'istianismo aincla não clicµ;on u 
ollcs, e da sua religião pagan, que outr'or::t tinha 
chegado a certo ponto ele desenvolvimento, res
tam apenas umas recordações fracas e pratica.s 
supersticiosas, que se revelam principalmente nas 
feitiçarias, que praticam ou antes pretcmlem prn
ticar seus paµ;és, e na.s suas fcst.as. 

E', portnnto, desta pop•1laçiio indígena, que 
devo occupar-mc mais extensamente e cxpôr o 
que puclc observar elos seus habitas e costumes 
para mostrar que clla, debaixo de uma direcçiio 
con vcnient;e, podia s0-r convertida. em uma colo~ 
o.ia ele cidadãos utcis, a qual pcb industria e 
bôa índole destes podia tornar-se cm pouco tem
po muito impor'.antc. Todavia é nccc.ssurio dis
criminar bem as diffcrcntcs tribus, a que perten
cem, pois nem todas se n.cham nas mesmas cir-
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cumstancias e no mes1no gráo de desenvoldmen
to intellectüal, e neste sentido deve-se distin
guir dous gmpos differentes, dos quaes um per
tence á nação Tupy e outro a nação Tupuya, 
aquelle abrnn~e os Tirnbé., e Arnana.iés ou Ivfa
najós, e este os Umbús, Timbiras, e provavel
mente lambem os Guajás e Guajaj:iras. 

A tribu mais numerosa 6 a dos Timbés, 
que moram das cabeceiras elo Gurupy até a bar
ra do Uruaim e se estendem de tun belo 11té o 
Pindm6 e do outm até o Capim. O numero to
tal das familias que perteneem 11 esta tribu 
excede talvez a l. 500, e calculando-se 6 cabeças 
por familia, teremos uma população de 0. 000 
almas, das quaes se ncharr no Gmupy talvez 
perto de G. 000. E' natnralmeJJte muito diffici: 
dar um numero exactoj onde ainda não tem 
havido nem pode haver um censo regular, e 
neste ponto devo basear-me sómente sobre as 
informações que pude obter. 

Encravncla no terreno desta tribu, acha-se 
a dos Arnanajés on l\fanajós, cujo numero po
r6m é muito inferior, e rnlo chega talvez a 60 
familias ou 300 a 400 almas. Elles moram divi
didos em 3 malocas na margem do Cajú-apára, 
que é um dos bra()OS que formam o Gurupy. 
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Vaso <fr cr:r11mirn i11tlir.c1w 





Acima desta tribu, nas cabeccims do Cajú
apára moram os Timbiras, que emigraram para 
lá ha poucos annos, tendo antes habitado as 
chapadas proximas :i vi!Ja cb Imperatriz, onc:e 
tiveram o nome ele Carajés. O motivo da sua 
n1udnnÇ'O. contar:un-mc da formo. seguinte : em 
uma occu.slíio, que todos os homens cst[Lvam fora,, 
11tucarnrn m\s serümejos R alclê11 e rnubaram al
guns filhos dos índios ( o que se tm1 pratica.do 
muitas vezes). Quando os homens voltaram e 
soul,eram do facto, suspcifando <iue o ataque 
tivesse partido da gente, que morava em l\lll!1 

fazencb proxima que pertencia a uma viuva, re
solveram atac11r por sua vez a tal foiencla, qu0 
de facto queimaram, moncnclo 7 p~ssôas eles 
habitantes dclla. Recciando as conscquencias 
dest.c facto mudaram de l'csidencia e embrenha
ram-se nas mattas das cabeceiraH do Gurupy, 
onde appareccram com o nome de Timbirns, que 
adopt,arnm para ilh,dircm as pesquizas que rc
ceiuvurn. Actualmentc1 porém, j{~ querem outra 
vez adaptar seu nome de Carajés, ao menos me 
disse um velho no scn modo de falar : "Tim
bira não tem, Carajé". Esta tribu 6 um pouco 
mais numerosa e pode conter um:is oitenLa fa-
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miliac, ou 4/JO a 500 almas e occupa só uma 
aldêa. 

Os Urubt':s moram 0,baixo da barra de 
Urnim, porém não rn, beirn cio Gurupy. Suas 
aldêas acham-se entre as cabeceiras do Comcy 
Parnná (rio do sol) e elo Piria na província do 
Pará, sendo o primeiro um confluente do Guru
PY, e correndo o outro entre o Gurupy e o Capim. 
Esta tribu vive isobda e sem rela,,,ões com a 
população civilizada ; só nas suas correrias, que 
estendem at6 a~ margens do Gurupy, qne elles 
tambem transpõem, é que entram em contacto 
com a popuh1çiío civilizada, para a qi.:al ás vezes 
se torna per:gosa. Todavia força 6 confessar 
que o, casos, em que elles têm disparado algtunas 
flecho.~, sobre canôas, c;uc passavam no rio, 
ou sobre as casas na proxirrúdade da colonia 
militar, siío muito raros. Por causa da falta 
ele relações são pouco conhecidos, mas parece que 
nüo silo sem industria, ao menos andam suas 
mulheres vestidas de saias de um panno grosso 
tecido porcllm, mesmas do algodão que cultivam 
para este fim. Tambem seus arcos e suas fle
chas, que são de um tamanho descomrnunal (as 
flechas têm 1 m,8 de comprimento), são muito bem 
trabalhadas, e .os ultimas se distinguem muitas 
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vezes por um coco c!e tucun, que, depois de poli
elo e furado com diversos burnccs, é collocado 
entre a ponta da ca11n11, que forma a haste ela 
flecha e o páozinho, 'lue leva nrr S'l,t extremid,i
ele a JJonta ele ferro, ôsso, tabocll ou m:1deira du
ra. As flechas munidas de tal côco ;,roduzem 
quando vôam um sibilo singular. Elles usam 
muito ele pontas ele feno pam suas flechas e 
discm que estas lhes siio fornecidas por uns 
muc~unbos negros, que, como se pretende, exis
tem nuqucllas p:nagens. 

~o meio de todos estes inclios de clifferentes 
tribus1 encontra-se ainda. uma, outra, a. dos "Gua
jás", que ancln,m foragidos em bandos pequenos 
ele 1 a 4 casaes, sem h~bitaçiio certrr e persegui
dos por todos os outros indios, Ellcs vivem na 
mt1ttt1 mais cerrada, onde no inverno se abrigam 
da chuva embaixo de algll!llas folhas de anaj,i 
encoste.das ao tronco de uma arvore. Natural
meufo niío t.êm lavoLn'lL ,dgun1!L e se sustentam sú 
da caça, principalmente ele j,ibotis, e talvez de 
algumas raízes selv:tticas. Dizem que se nclrnm 
cm toda a parte das mattus vcstiisios delles, 
mas G diflicil encoatrnl-os, pois os outros indios 
os perseguem e m:1\am sem picdmle, e cn.ptivam 
os filhos que crium depois nas suas aldêns. Es-
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tes Guaj::is não possuem naturalmente civiliza
ção a)gu1na. e s:lo complctnmcnt.e selvagens, !JO
rém o rn:m~rn limitado q:te compõe seus bandos, 
e o medo de que são possuídos por caus[I das 
perscguiçücs continuas, fn.zen~ com que não pos
smn i.ornar-se perigosos. 

Finaln:ente existe aicda o ultimo resto da 
tribu elos "Guajajárns" nas terras da colon.ia 
militar do Gurupy, mns as mo:estias e a aµ;u:u
clonte têm produzido seu effeito, e mal cLrgará 
~eu nutnero [L trinta cabc~as entre vcihoS e crüm
ças, hor::iens e mulheres. Provavelmente des
appareceró, esta tribu em pouco tempo comple
tamente. 

De todos e.~tes inciios, portanto, não podem 
ser considerados colllo verdac:eiros habitantes 
das margens do Gurupy sci.iio os Tirnb6s, Ama
najés e T'mbiras. As duas primeiras tribus 
pertencem, como j::i mencione:, ::i naç.ão Tupy 
e « ultir:rn é Tapuy:i. As differenças nos costu
mes e na .:ingua, que se o:·iginaram desta cir
cumstancia, saltam aos olltm, emqun.nto entre 
os Timbés e Amnnajés parece haver pouca dif
ferença nos costumes. Todavia se distinguem 
tambem estas clua.s tribus pel11 physionomia, de
vendo-se r:otar principalmente que a c6r dos 

- 178 -



Amann,jés 6 aindo, mais ebm do que n dos Tim
bés, que j:i é muito clara, de sorte que os A.ma
najés são qunsi bro,ncos, e se encontrnm entre 
cllcs muitas pc.ssoas de olbos azues. Como, po
rém, tive pouca occnsiiío de observar os Amann
jés·dc perto, e sendo seu nun:cro muito rcrluziclo, 
limitar-me-ei a fozcr ligeira compnr[lçiio dos eos
tun,cs elos Timbés com os elos Timbirns. 

Os Timbés têm a côr bostante clarn, sua 
rst::1tnrn, é abpJxo d:1 ruediana. e 8U:is extreml

<ladc-;, tanto ns mãos como os pés, são pr~qucua.s 
e cleLieCLdus, emc;u:wto os Timbiras são triguei
ros, altos e refor;ados. 

A língua dos Timbés nsscmclha-sc muito ,t 
fo1gua geral q'.lc, como é sabido, foi composta 
dos differentes dialectos cm que se tinb divi
clido a língua tupy na c:ioea da clcscubcrl:1 do 
Brasil. Grande numero ele pal:iv!'as süo ideuti
cns, emquanto n língua dos Timbirns diffcre 
completamente. Para trazer um exemplo será. 
sufi:cicnte mencion:1r ns · segui ntcs pa:avrns: 

7'01'l'U(!l1CZ .' 'l'únbé: geral: Timbira 
fogo tat:i tt1fai quehy 
agua y y cú 
mulher cun1w.n c,whnn cujuré 
gallinha sn.pueaya rnpucaya cuzuccnc 
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Os Timbés aparam o cnbello na largura da 
testa dous <ledes acirr.a dos olhos ; o resto, que 
ambos os se.xos deixam solto, é cortado pelos 
bomer.s na altura dn nuca, emquanto as mulheres 
o deixam crescer Fvremente, e o enfeitam de 
pennas, que são grudr.dns nos cabellos por meio 
de mu pouco de cera, ou nmac·adas em cor
dões. 

Os Timbhas, porém, aparam os cahellos no 
redor de toda a e:iber;a dous dcclo, n.cima dos 
olhos. O resto que fica abaixo desta divisfio 
cresce livremente, deixando-o as mulheres solto 
e amarrando-o os homens em um rabicho por 
meio de um cordão leito de croi ou por uma 
embira. Este córtc singula.r do cabello tem de 
longe o aspecto c:e uma carapuça, o que se 
toma ainda mais saliente quando amarram nessa 
dl\~são, em gtúza ele fita, uma tira larga de 
embira. Entre as mulheres nüo vi enfeite al
gmu nos cabellos quer de pcnnas, '}Uer de ou
tros ob:ectos. 

O uso de pintura sobre o corpo encontra-se 
tanto entre os Timbés como entre os Timbiras, 
mas lw uma c\iffereuça notavel entre elles, que 
actualn:ente se t0rnr1 ainda mais saliente, visto 
que este costun::c está cr1hindo sempre mais er.n 
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/rufio com u briço /nraclu r nclle collncmlo 
um arimlo. 





desuso entre os Timbés, que apenas fazem c!e
senhos formados por traços finos de tinta preta 
sobre a cara e os braços. Os 'I'imbiras, porém, 
tingem em primeiro lugn,r todo n corpo ele ·ver
melho, mastig:mdo côco de Dabaçú ou Aunçí: e 
esfregando a saliva deste modo impregnada ela 
parte oleosa do côco com a semente machucada 
ele urucú sobre o corpo. Em cima fundo deste ver
melho traçam elles desenhos compostos de twços 
grossos por meio de tinta preta, que prnparnm 
com a fructa elo gcnipapc. Estes clesonlios co
brem todo o corpo, ás vezes tingem tnmbcm 
uma parte elo corpo tod,i, de preto. Este costu
me torna a presença elos Timbims muito clesa
graclavel ao olfato. 

Por enfeite usam principalmente as mulhe
res, ele uma como de outra tribu, missangas 
ou contas de vidro que compram aos regatões. 
Além clisso, empregam as Timbés as penuas de 
aves de cEfferentes côrns, que grndam no corpo 
por meio ele cem. Eu vi uma mulher que tinha 
assim gmclada sobre os braços urr.a tira ele quatro 
dedos de ]argurt1,, que começava nas costas das 
mãos, passava ·sobre todo o comprimento doa 
braços e se munia no meio do peito. Isso foi feito 
com tanta perfeição, que p>rncia ser uma pclle 
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de ave, e estava tão seguro que ella tomou um 
banho no rio sem perder :ima só penna. Entre 
os Timbiras não vi enfeites desta ordem, mas 
nesh tríbu usam os homens furar os lóbulos das 
orelhas e alargar os buracos até que caiba neilcs 
uma roclinha ele rnadefre, leve denominaeln "pen
te de macaco" ele 7 cen:imetros ele diametro, 
ou fazem um anel deste diarnetro de uma fo
lha enrolada da jussareira, que mettcm i1os lo
bulos d:1s orelhas. Tam bem furnm o beiço in
ferior lr,.e;o ao pé dn gengiva e mettem nclle urna 
espccie de esporão formado ele um pedaço ele 
macieira de 5 centímetros ele comprimento e de 
6 rc.i1imctros ele grossura. no 11~, que se vni 
afinando até n ponta. 

Os costumP,S elo funera! variam t:1rnbern en
tre as duas tribus, ele sorte que os Timbiras 
enterram seus mortos na praça que deixm:i no 
meio da sua aldêa, ficando o corpo no fundo da 
cov,i de cócoras, a sepultura fica coberta de um 
montão ele terra e sobre este se collocam tóros 
de mndeira, ficando tudo coberto com uma ca5i
nhr. de p>tlha. 

Os Timbés, porém, enterram seus defuntos 
deitados em uma cova raza, faacm ao redor ela 
mesma urna estacada que enchem de terra c co-
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brem tudo igualmente com uma casinha de pa
lha, se a sepultura não é feita dentro dn, casa 
onde morou o clcfunto, o que acontece muitas 
vezes, se bem que os outros habitantes deixem 
por este motivo ele continuar a mornr nel!n.. 

Fóra deste caso, escolhe-se pr.ra e, sepultma 
um lugar no rnatto on a casinha vai fazer parte 
do circulo que formam as casas de urna n.ldúa, 
mas ni\o se enche ele sépultums a praça, que 
tambem os 'l'imbés deixam no cen tl'o ele suas 
aldêns. Ambas as ~rihus costumam acccncler por 
certo numero de dias uma fogueira sobre a se
pultura para que a a!rn'l do defunto possa aquen
tar-se de noite. 

Tambem na comida e no preparo dest::,, dis
tinguem-se as duas tribus. Os Timbés susten
tam-se principalmente ela mandioca, ele que pre
param a farinha chamada d'agua, e pV,rn este fim 
preparam roçados gr,inclcs, tão bem prepur:idos 
e trntados como os c:e qualquer outro proprie
tario d:1 provincin, ; a carne, e o peixe, que lhes 
fornecem n, caça e a pescarin, costumam moquear, 
isto 6, assar sobre uma grelha de madeira. 

Os Timbiras que preparam seus roçados, 
que têm menos extcnsil.o, com todo o esmero 
possível, onde plantam tambcm c11nna ele assu-
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car para chuparem o sumo, sustent~m-se mais de 
cará, batatas e outras rafaes tuberculosas, usam 
pouco da mandioca e preparam toda a sua co
mida debaixo da terra. Para este fim aquentam 
um:, porçiio de pedras cm uma fogueim grr,,ndc, 
esprilh:nn estas no chfo, cobrem as mesmas de 
folhas e mettcm sobre estas toda sua comida seja 
carne, ou ca.rá, batatas, massa de 1nanclioc::i, etc. 
Depois, cobrem tllílo com outra camada de fo
lhas e esta de terrn. Tudo fica a.Ui exposto ao 
calor das pedras o ~cmpo nccc,;sario para se: 
assado e depois remove-se a terra e as folhm; 
parn tirar a comida, qi;c natur:1lmente se prepa
ra deste modo caJ:1 vez para um numero cres
cido ele pesso:1s. Actualmcntc já começam os 
TimbC'S a usar de pancllas de feno e de cosinbar 
suas comidas. 

Devo mencionar aqui que ambas as tribLlS 
são pouco escrupulosas n:1 escolha e no preparo 
d:1 sua comida, e comem quasi todos os animacs, 
corr. exccpçiío talvez do urubú. Tudo o nmis, 
seja o que fôr, até cobras, serve-lhes ele susten
to. 

Além eh lavotu·:1 não exercem os Timbiras 
industria alguma, mas os TimMs fabrícmu rcrles 
de fio ele algodão, qnc são tíio bem feitas como 
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as de qualirbrlc ordinm-in, 'lUe se encontram no 
nosso mercado. 

Ellcs dormem, por isso, tambem todos em 
redes, omr;uanto os Timbiras dormem no chão, 
ou sobre umas csteirns da pnll:c, de coqueirn ou 
ele anajá, on sobre alguma palha rle jussarcira. Só 
aquelles qne tiveram occasii'lo de comprar redes 
aos Tb1bés usam dellas. 

Além disso, fazem os Timbés muitos ntcn
silios pn,ra seu uso ela cnsca do ~uarimun e de 
val'ias quaiicl.'lílc.,;::, de cip61 '1,UC tecem com 1un:t 

habilidade extraordinaria. Assin, encontra-se lá 
uma cspecie de cesta alta de:1ominada "uru:\pá" 
cm que guardam a farinha e objectos semelhan
tes, e que é formada de trcs cnpus, uma sobre 
a outra, e tiio bem feita, que os tecedores ele 
vimes nn Emopa, que vivem desta industrin, 
não sabem fazei· obrn tão delicarla e perfeita. 
Tnmbem as cestas que lhes servem parn o trans
porte de qua.l'luer carga são mtúto bem feitas, 
pri.ncipnlmente os "pnnaeús" ele que usam ns 
mulheres. 

E' ele admirar o peso que trn.nsportam ns 
mulheres nelles, que repousam sobre as costas 
e sfio sustentados por umn, tira larga de embirn 
que passa por cima do nlto cln cnbeça, canegan-
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do ao mesmo tempo uma criança, que est:i sus
pensa cm umll. especie de bandoleira, que vai 
diagonalmente de nm hombro para o lado oppos
to do corpo em tal altura, que a criança pode 
m::una.r seru intcnomper ~ m:le nas s•Jas occu
pações. 

Dcst'arte supportam os musculos do pescoço 
uma parte consider:wel cio peso da carga. Os 
'

1jnn1ncis" cn1 qne os homens transportam suas 
cargns são de um feitio muito mais simples e 
têm fóra ela embirn, r1uc passa por cima dn 
cabeça, duas azas cm que se enfiam os braç.os, 
de sorte que sustentam o peso ela carga, ora 
pelos muscnlos rlo pescoço, ora pelos brac;os. 

Da casca do guarimnn fazem clles os "t:
pitis", nos quaes espremem da massa da man
dioca a agua na fabricação da farinha. Este 
tipiti é uma invenção dos índios, que se eleve 
considerar corno muito engenhosa. E 1 tun tu
bo flexível que se enche da massa, com que 
se alarga o seu diametro ; depois fica dependu
rado por uma ponta, cmquanto se collocam pesos 
na outra, co1,1 o que angmcnta cm comprimen
to o que diminue no cliametro, espremendo a 
massa, cuja agua p:lllsa pelos furos elo tecido. 
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Os Timbés e Amrmajés andam todos ves
tidos, homens e mulheres, o que se tem de agra
decer principalmente aos esforços do director 
pareia! do 18.0 districto, Cc.sru,o Augusto de 
Noronha., emquanto os Timbirus1 com rarns ex
cepçõcs, andam nús. ~o princip'o e ainda hoje, 
importa o mencionado director muita roupa fei
ta, mas as mulheres dos Timbés com sw1 habi
lidade em imitar tudo que v~ern, aprenderam 
deprr.ssa n. fazer roupa. e actualmente já com
pram muita fazenda para este fim, e agulhas 
e fio de coser são artigos muito procurados. 

Como j:i mencionei, fazem os Timbés ro,.u
dos importantes e mostrarr.-se dest'arte inclina 
dos ,i lavoura. O systema, de que nsrun, 6 
.1turalrr.cnt,e aquelle que herdaram de seus pais ; 

os portuguezes, depois da descoberta, o ada
ptaram e infelizmente ainda hoje 6 geralmente 
usado no Bra.sil. 

Pela i ntroducção de utensílios de ferro e de 
aço tem-se tornado o trnbnlho mais suave para 
os índios. Antigamente começavam, logo que 
acabava a estação das chuvas, a conservar fo
gueiras grandes ao pé das arvores maiores, no 
terreno destinado pr1ra ser ro~.ado, aJim de der
rubai-as deste modo. 
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Os cipós e o maUo eram decepados, ma
chucando-se os ramos entre duas pedras, e o 
fogo aca.bava ele limpar o terreno. Os machados 
e facões americru1os rle que actu,ümeute clis
põem, :acilitam natmalmente o trabalho, mas 
o systema continúa. Plantam ele preferencia 
mandioca ; ma,; tambem milho, algodão e croá, 
ele que fabricam suas cordas. De fructeiras vi 
sómente hananeirn..s, mn.n1oeiros e nnn.nfl,?:C8. 

O óystema ela lavoura, que exige annual
mente novos terrenos, influe muito para suster.
tn.r sua inclinação cie mudar ele resiclencia, que 
podem satisfazer com tanto mais facilidade quan
to possuem poucos tmstes, que transportam sem 
grande trabalho nos seus jamacis e panacú.~, ou 
nas suas canôas feitas ela casw do jutahy ; e 
as casas cobertas ele palha com paredes ele en
chimento tapado ele barro constróem-se tambem 
facilmente em qualquer lugar. 

Todavia, devo mencionar que vi algwnas 
casas delles de madé·a lavrada e em nada in
feriores ás que se encontram gera:1nente no in
terior ela província e mesmo nas villas. 

Os Amanajés e Timbiras não se dão tanto 
trabalho coro suas cnsns, que são apcens r:i.nchos 
cobertos ele pnlho, o•,de se nbri_~am clm~1üe a 
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estação das chuva~, etnquanto o resto do nnI10 

vi.vem na matta clebaixo elas m·vorcs. Os Timbés, 
porém, fazem isso só quando est[o occnpuclos 
longe das suas alclên..~. 

Rcveln.ndo-sc os costnmes e (1 índole desses 
povos cm parte nenhuma. tão bem como nns 
suas restas, folguei ele poder assistir a um,i elos 
Timbés, que são sempre notaveis. 

Orclino.riarncntc esco'.!icm ,is noites ele luar 
p:1n1. r.ste fim i mas por um motivo que ignoro, fi
zernrn uma cxcepção :i l'cgr11 ue.ssu. occasiúo, o que 
n1ío deixou c'e \irnr ele alguma forma um certo 
esplendor á fcst,i. Convem, porém, notm que 
quasi todas as suas festas têm um fim determi
ioa.c\o, que mostra que siio intimamente lig,iclns 
ás suas antigas crenças rcli6>iosns. Assim têm clles 
urna festa pam fazer engrossar o milho, 1x1m 
chamm a chuva, quando esta tnrda a apparcccr, 
par,i conjnrar molestias, etc. 

~n occnsiJ.o de que tr{tto, achn.nclo-rr.e .'.lrru.n
cliarln ua bnrrn do Tucurnn:lllcliua, perto ela· i'J.]

clêa dos 'l'imbés de que é tuchaua (chefe ou capi
tão) o 'faminjoi, governando sob seu nome seu 
filho Cué, fui 6. boc,i da noite para a aUêa, on
de achei todos os habitantes e n, mn.ior pnrtc 
C:os das aldêas vizinhas, reunidos cm diversos 
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grupos na praça, que costumam deixar limpa 
e dcstocada no ,neio da alc!êa. O grupo, que 
attrnhiu logo rainha attençiío rodeava os qna
tro pagés, que tllli ha e c;ue se chamam : :Yfain,1 
(beija-flor), Gucriba, Qnaudú e Arapoá-arcmb6. 
A noite toda foi consap;rada a dansa destes 
pagés, porque erà a primeira da festa, e nessa 
dansa não podem tomar parte senão os pagés 
e ns mulheres. 

Tam bem este costume parece-me ser uma 
rcminisccncia dn.s antiga.,:,; cm·imonias 1·elígiosas, 
e isso ainda mais porque esta dansa é ,i,corn
panru,d[l pelo som do mamc:i, emquanto nas ou
trns noites, quanrlo dansam os ontros rapazes 
n.5,o se em prcr;u este instrumento. 

Dos meneior aclos pagés estava um assenta
do, tendo nas mãos duns trouxas enormes de 
pcnnas de gavião rCél.l, os outros tres estavam 
cm pé atraz clclle, tendo um na müo um arco 
e flechas, o ot:tro, nm cacete, e o ultimo um 
marn.c:i ornado cic 3 p;randes pennas cnc[lrnadas 
de anirn. A' direita e esquerda do que estava 
assentado e que em um verdadeiro dansador, 
estenclb-se uma fileira de mulheres todas assen
tadas. Em pouco começou o dansadm a en
toar uma ca~tile~a, que, apezar de ter alguma 
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cousa de triste ~ mcbncolico, não ern dcsngrn
elavcl ao onv:clo. O finnl ele cada verso foi 
ho ! ho ! ho ! acompanhado pelus mulhe
res com hé .1 há .1 hé ! A vóz elo pagé, 
no princípio muito frnca e t.rcmuln., ganhr.va pn.n
btinamcnte fo1·çn e firmeza, e igualmente se ani
mava o hé ! hé ! hé ! ... clns mulheres, nté que 
o 1ngé se lev,mtou 11fim ele executar a dans:i:. 'X e
ste momento, começnv:1 o outrn pap;ú tt iazer rc
soar seu 1nr11 ac,, e todos quatro tornt.r:un parte 
llO cnr.to. O dt,rsndor abanando se com sues troLl
xas de pcnnas ele gavião real, qt1c manejava 
com us duas mflos levantadas na a'.turn da c:1-
ber,a, fazia um salte com as pernas e os pés 
unidos, dav:1 dous passos peq11enos parn adiante 
e outro salto igurLL Assim co1~ tinuava, nHernan
clo com saltos e passos pequenos, t1t6 ter per
conido uma distancia de 3m pouco mais ou 
1ncnos1 sem interromper seu canto nem o 1no
vimento elas t,rcuxas ele pcnuas, sendo acompa
nhado cm todo o trnjecto pelas duas fileiras ele 
mull:cres, que continuamente deixavam ouvir no 
final de cada verso seu hé t hé ! hé .t . . . e 
ímitn.vam seus m.ovimcntos. Depois, virou-se e 
vo!Lou pelo mesmo modo par.'1 o lur;ai- de onde 
tinha sahiclo, e a <lans>1 estava ~cabada. Elle 
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assentou-se para descançar e pouco depois come
çou a mesma dansa, pru:ecendo-me que a canti
lena em outra. Desejava muito conhecer seu sen
tirlo, mas nãn tive quen1 me sen,jsse de inter
prete. O tuchmrn, que fa:Ja como qnasi todos 
os homens lUil pouco de portuguez e a quem 
me dirigi, não qui7, ou provavelinente não sou
be explicar-mo. Entretanto estavam todos os 
outros homens c:rn versnndo entre si, e nssirn 
passaram todo o tempo até a rnodrngnda. 

I\a noite seµ;uinte, ret11izou-se u festa ~eralJ 
em cuja dansa \orna parte toda a popnlaçiío, e 
que se distingue con1p:etamente dn, elos pagés, 
sendo mn,is vn,riada, e simulando a caça ele cer
tos a:1imae,c; ou a guerra. com uma outra trihu. 
Assim c0111er;u.r8-m clles com n. d:111sa d!;. onç.tL ou 
rlo "iaraujá" (pronunciando-se o j como no he.,
panhol) ; depois, seguii-:im-se '1S elo "jacamim", 
'

1miruá 11 .(1nergull1fio) 1 '
1 jandar:i' 1 (morcego), 

"imatan" (caitetú), "taiaçú" (queix:1da), "jaun,ri
pcruan" (lontra), "cu.hi" ~macaco) e outr;is 1nais. 
Nestas du.n~'ls, occupa,m os pagés e os outros 
velhos reunidos em um grupo, e :mnn,clos de 
arcos e flechas, cn,cetes e espingardas, o centro 
e dirigem o ca.nto, que é "proprinrlo :í c:iç:t do 
n,nimol, cujo nome tem '1 dansa, cont:mdo o 
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modo como se procura, persegue, alcança e fi
nalmente mata o a1úmal. Os l'U!)azes, divididos 
cm duas fileiras, formam ao rec\01· do grupo elos 
velhos um circulo, imitando uus os movimen\os 
elos caçadores e cachorros, os outros os da caça 
e acompanhando o finai de cada verso eom 
ho ! ho ! lw ! As mulheres formam um 
terceiro circulo exterior e acompanham o final 
elos versos com hé I hé ! hé ! Em todas 
estas dansus usam cluquc;Je movimento cnrncte· 
ristico que mencionei na cl:i.mr, dos pagés, al
ternando dous passos pequenos com um salto 
de pernas e pés unidos. 

Conforme a occa.sifio, é este divcrtimen lo 
repetido por duas, trcs e m:i,is noites, nunca 
acabando a.ntes das 2 ou 3 horns ela madrugada. 
No ultimo dia da festa, porém, elevem todos os 
homens sahir logo de m[1nhã p!l!'[1 a matta afim 
de C[1çar um animal. Quando voltam para a 
aldêa, são recebidos pelas mulheres com uma 
cantiga e levados p!ll'!l uma cns:i. onde se pre
parou alguns dias antes uma mistura de mel de 
abelha com agua, que se acha cm ,mm cabaça 
pendurada no tecto da casn, e necessariamente 
soffreu alguma fermentação. Alli deve o caçador 
beber alguns goles daqucíla mistura, depois de 
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ter cantado uns versos en1 referencia ú caça 
que trom,e. Quando us pagés vão beber, é seu 
canto acompanhado do som do marad. 

Nestas festas, não falhun gritos, nem tiros 
de cspingarcln., nem outros signacs estrondosos 
de alegria, mas justiça é dizer que elbs parecem 
muito accommodadas em comparação com as 
festas das classes baixas da nossa sociedade, e de 
certo ha nellas muito mais ordem e hannonia e 
não ha ns brigas e grila.rins infcrnn.es que se 
observam nestas. Tive occasiiio de obscrvnr a 
differença, :1ois poucos dias dcrois estive na 
vilb da Imperatriz durante eleições municipaes, 
e niio havia i;ma noite que n:lo fôsse pertmbncla 
por gritarias, brigas e vozcrias de toda a qua'.i
dade. 

Os inclios do Gurupy são ainda pagüos, 
todavia parece-me que sua cntcchese não seria 
muito clifficil, pois entre os Timbés já alguns, 
tendo ido a Vizeu como tripulantes de canôas, 
fizeram baptisar alli seus filhos. Rein:1 eutrc 
elles a polygamia e os Timhés têm o costume de 
dar suas filhas j:i em idade muito tenra em 
casamento, que neste caso natmalmente 6 só 
nominal, fiectndo a filha no poder do pai ató 
su,~ puberdade. E' isso •1ma especic de espeeulf1-
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ção, po:s conforme se,1s costumes, niio passa a 
filha ú. ser mcmbto da familia do noivo, mus este 
fica pertencendo 11 familia da noivo,, e tem rr 
obrigaçfco de trab~lbar e co.çrtr p,im o sogro e. 
vestir a noiva. Deste modo aclriuire o pai da 
filha, com facilidade, um tn1balhador para si. 
i:lfas tambem bn miutos casos em c1ue o cosa
mcnt.o não se ajusts. senão depois de ser a filho. 
j:i adulta, e no caso de enviuvar a sogra não é 
nno que o genro 1, to111e ta.robcm por mulher 
junto com suas outl'a3 fillrns, se ,úncla C\S tiver 
solteiras. 

O parentesco parece nu.o ser muito respei
tado entre ellcs, ao ll'cCl10S vi entt'ê os Arn!lnajés 
urn dos. seus chefes <..~ue e,-;tavo. casndo con1 sua 
pro;1ria neta.. 

As cerimonias do casamento po.reccm ser 
muito simples e consistem em que a miií do. 
noiva, leva de uma mão suu fil:UL bem pinta.da 
de novo, e da outra. a rede dclfa, armi. estn. ao 
pé da rede do noivo e lhe entrcg!l D. filha. 

Os Timbés, Amallajés e Timbiras do Guru
py têm muitas rclaçces com a populaçiio civili
zada por iutermeclio dos regatões, que os prn
cmam por causo. do oleo ele copauba, cascit de 
cravo, Tamft d.'.l nbuta e de ~lgum breu, consis-
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tindo i:es~es r;r,neros " exporte1çã0 dctqucllas re
giões, prei:.omiirnndo, porém, o oleo de cope1ub". 
Não se pode negar q,ic este commercio tem mui
to bcnignrmcntc influido parri ctbrandar e mo
dific,ir tamho,m os costumes elos índios e ace1b~1· 
com as re,as e gucrrns entre o.s diffcrcntcs 
tríbus. 

Além disso, tem acostumado os índios a 
certas necessidades, de que já não podem mais 
prescindir, e que não podem rntisfncr scn:io pelo 
producto de um trah,t!ho mais rcgulrrr, o q:1c 
t=bcm lhes tem ensinado cert" sujeição. Com 
" extensão deste commercio, poróm, e com " af
fluencict ele lllll numero mais crescido ele pessoas 
ignornntes e viciosas, que se dedicam a este 
tru.fcgo só por causa da sua , ntipathia, " um 
trabn.lho regular, tem elle não sú perdido "qi;clla 
influenci" bôct, mas a tem tornado pernicios:t. 
Para provar este ju•zo 6 preciso expor mais mi
nucíoBamente a rnancíra por que se faz este 
conuncrcio, e para este fim devo notar, cm :'.)ri-
1nciru lugar 1 que o regatão não pertence á classe 
instruída. Seus conhecimentos mal chcg= "lei· 
e escrever urr: pouco. Elle negocia com o crc
dit:o muito limitado, que ,1m ou outro negociante 
lhe concede. Mas poucos siio os 'l ue. podem 
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negociar directamente com as prnçns rio Mara
nhão ou Pnx:i ; a ma.ior pa1'te tem de sortir-se 
na vil!.'.1 de Vizeu, e alguns compram suas fa
zendas na colonia rle S. Pedto de Alcantarn, 
e o resto depende finalmente de outros regatões 
mais ab,Lst,'.l.dos. Dest'arte saem-lhes as fa
zendas por um preço mais elevado, que ainda 
mais cresce pelas despesas do transporte, e de 
que se pode fazer urna idéia, se se consiclcrnr que 
uma cc.nôa elo porte ele 1. 500 kiios gasta na 
viap;cra redonda entre Cajú-ap(m1 e Vizeu pelo 
menos sl mezes com uma clespcza de 300$000 rs. 

O credito cone ordinariamente por um anno, 
elo qual ;i se perde 1w. viagem pelo menos a 
terça parte. 

Os 9 mezes restantes nfio são sufficientes 
para liquidar o negocio, que leva quasi sempre 
6 rnezes mnis, de sorte que o preço p1imitivo 
fica augmentado pelos juros de um e meio por 
cento por mez ou por nove por cento pelo exces
so total elo tempo. Pode imaginar-se qual o 
custo elas fazendas cm Caj ú-ap:ira, que é actua:
mentc o centro de todo este commereio, e que 
para certos gcneros fica tão elevado que sua im
portaçrro se torna impossível. Assim chega o 
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custo verdadeiro de um 11lqtwire de sal em Cajú
apirn !1 8$000. 

Emfim, o regatão tendo gasto 6 a 8 mezes 
pa.m adquirir um sort,iment.o ao valor nominal 
das facturas de quinhentos a. oitocentoõ mil reis, 
e qunndo muito ele um conto a um conto e 
duzentos mil reis, chega sem perdas e damnos 
nas cachoeiras na matta. 

Seu primeiro cuidDdo é dispôr C:elle, e ele 
foet.o em pouco tempo pass;i tudo para as mãos 
cios indios, mas bem entendido - fiado. Ago
ra, carece munir-se de farinha. com que deve 
sustentar os indios, quando estes vila para a 
matta afim de tirar o o!eo de copauba com que 
hão de pa~ar mas dividas. Tc11clo adquirido 
esta dos proprios índios e chegando a cstaçfi o 
favoravel de novembro em diante, parn tirar-se 
o oleo, procura l'eunir seus devedores e vai com 
clles para uma p1,ragem, onde espera encontrnr 
muitas copauLeirns, levando comsigo nfio só os 
inrlios, mas t~unhem suas ff',._ulheri::!:i e filhos, ca
chorros, pn.paga1os, cutins, gallinha.s, etc. em uma 
palana tudo que ellcs possuem, e tndo isso se 
sustenta com farinha delle. Se tem felicidade 
e descobre uma paragem onde airida lin muitas 
copaubeíras, a; unta-se cm pouco tempo seu pag~-
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mento. Se tem lugar) porém 1 o contrario, ou se 
os índios zombam dclle e não trabalham, ou 
se tnn dos seus collegas se encontra com os in
clios dentro da ma tta mesmo e lhes compr:1 o 
oleo já tirado, de sorte que elles chegam no 
lugar <ln. reunião co1n suas vtsilhas vasins1 aca
ba-se sua farinha, a campanha está acabada e 
o que niio foi pago passa ás dividas perdidas. 
Seja o resultado qual fôr, elle deve levar o oleo 
que apurou a seu credor e ajustar suas contas 
para poder-se 1nunir de novo sortirneuto. Se 
elle não pode sa.lclar suas contas, correm os juros 
sobre o que falta, e, se e:Je não for muito feliz 
no seguii:.tc anno, ver-se-á em pouco tempo tã.o 
011dividnclo qtw não ha mais possibilidade de 
poder salvar-se. 

Elle abandona o lugar 01,clc negociava e pro
cura outro, ela praç[I. do Maranhão vai ,t do 
Pará, de Vizeu para a colonia S. Pedro de A!ca.n
tara, onde pode esperar illudir [I. outrem, e o 
resultado final é que, em poucos annos, passados 
no meio das mattas com muitas privações, em 
vez de ter adquirido alguma fortuna se vê re
duzido á mais completa miseria. Vi naquellus 
parup;ens algumas pessoas que, neµ:;ociando deR

t.a maneira !:ta mais de 12 nnnos, hoje niío po~-
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suem :nais o menor credito, achando-se encli
vidadns em toda, parte. Nestas circ:unstancir.s, 
não é de admirar que estes homens, que desde 
o principio pouca consciencia têm, procurem to
rlos os meios ele eng'1ltar os inclioi\, e de atra
vessar os negocios dos outros 1 o que tem como 
resultado final a comp:et<1 desmoralização dos 
indios. Já nfio se c:icarrega incl;o nenhum de 
serviço algum sem fa:r recebido sen pat._r,n.n1e11t.o 
adiantado, e muitas vezes é difficilim8 obter clel
le que cumpra aquillo a que se sujeitou. 

E pode-se admirar que o índio, vendo que 
a gente, que se diz civilizada, faz tudo para se 
engnnar e illudir er.tre si, siga peh pista dos que 
sempre considera como intrusos? Encontrei um 
só re[sa\[o, que é ao mesmo tempo o clil'ector 
parcial claquelle districto que merece aos índios 
completa fé, e a quem elles sen·e:n sem exigir 
pagamento aclinntaclo, porque têm plena con
vicção que não serão illudidos. 

Ficando deste modo os índios desmornliza
dos, a,ccresce ainda mais urna circumstancia pre
judicial para elles. 

Pois os regatões, tendo em vista só sua va
tagem, não se importam ele empregar os incli0s 
lambem no serviço do oleo da copauba no tem-
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po em cpe el!cs dcl'iam õP r'p<'ic~:· aos trnbalhos 
da lavount, e só a.o:; esforços extntordinarios do 
director parcin.l, de quem jti fia por algumas ve
zes men\;IOi têm elles ele agradAcer, nfto ter por 
este mo\ivo ainda apparecido a:li faltn. completa 
de mn.:i.ti:nentos, pois elle tem sempre obrigado 
os regatões a. interromper seus trabalhos, dando
lhes o prémeiro exemplo, apesar de ser mais in
te.re-ssn.do nesse ramo de industria do que ell<es, 
pois uão s6 1,cgocia tlirrctamrm~.r. con1 os ir,dios, 
ma8 foruece tan1bcm a mt~it03 outros regatões 
suas fazeuda.s. 

Os índios têm-se actua:mente o.costumado a 
certa.s necessiJades da vida, e seria clifficil parn 
elles prescindirem dellas. A faci.lidn.cle com qne 
ndqnircm ho:e espingardas e po1vora tem feito 
cahir em completo desuso o arco e a flecha, que 
a.penas :3crvem para 1nn.t~:· peixe. Elles não po
dem mais prescindil· de machados nem de fa
cões, nr.m de fn.zendns para 1oupa, nem de co
bertas de lii, nem ele muitas outras miudezas, 
que o commercio tem cspa'.hado entre elles. 
Actunlmente satisfazem n. estas necessidades pe' a 
extracção do oleo de copauba, mas este ramo de 
industria de·3app:1recerá, como ji demonstrei, cm 
poucos armos, e o que ser:i depois dcllc.s? 
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Seria sempre uma tentativa sem resultado, 
se se qi:izessc colonizar um povo complctamc1, te 
selvagem, que não t,m outras necessidades do 
qnc aqucllas a que pode focilmcn:c satisfazer sem 
industria. 

O índio que niio precisa de roupa para co
brir a sua nudez r.o nosso clima benigno, que 
acha por meio de arco e flecha, que ellc mesmo 
prepara, sua subsistcncia, não se su.ici.tará ás c:<l
gencias da vida civilizada. Iv::as o indio qne 
precisa de P.spingardas, polvora, chumbo, espole
tas, machados, facões, facas, pancllas de ferro, 
louça, colheres, panno, agulhas, fio para coser, 
etc., acha-se cm circmnstancias differcntes. 

O matto já niio satisfàr, :is suas exigencias e 
clle reconhece a r.ceessidadc de sujeitar-se a uma 
vida e a nm trabalho mais regulares. Se ellcs 
actualmcntc se sujeitam por sua propria vonta
de a trabalhar para os regatões, rni:o seria pos
si vel aproveitai-os para a lavoura, principalmen
te mostrando cllcs por suas p:·oprias culturas 
aptidão para este ramo de industria ? Elll ver
dade seria 110cess.l1':o introduzir desde logo entre 
elles uma lavoura racional, cm vez da rotineira, 
e cllcs com sua habJidade cm imita.r tudo qne 
vêem, a acceitariam depi-essa, e '.igando csLa o 
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bvrndor ás suas terras, poder-se-ia combater com 
efficacia. a tendencia que os índios têm de mu
da.r constantemente de resiclencia, emquanto a 
la.vonra ro~ineirn. os confirma neste vicio. 

Pn.rece-mc seria. necessario que o governo 
bnçasse suas ,istns sobre es5a popnbção, que 
até esta parte tem ficado completamente em 
esquecimento, e isso aindri mais, como as terras 
do Gmupy si\o ameaçadas de umn invasão de 
gente baixa do sertiio da Imperatriz, que, igno
rante quanto pos,;ivel, ao mesmo tempo tem to
dos os vicias da raça. brnnc,i e da preta, das 
quaes nasceu, sem ter suas bôas qualidades. 
Rngana.r os ii:dios onde e quando podem, parece-
lhes acção, não só licita, mas muito boa. 

Durnnte minha cstadi:1 naquellas regiões, 
deram-se muitos factos dest:1 ordem, praticados 
por sertanejos, que levaram [llgum g:1do a Cajú
apira ; e, se, depois, os indios, reconhecendo 
serem logrados, reagem e commettem alguma 
violencia, então sim, então carece logo gritar 
aqui d'Elrei ! 

Existe n:1quellus regiões mais uma. circums
tanci:1 para que devo chamar a seria attenç[o 
do governo. 
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Sendo formach n divisa entre esta província 
e a do Pará por um riacho estreito, toma-se 
muito facil a passagem dn jurisdieção de umct 
provinda para. a. ela ou t.ra, e pa.ra. poder se sus
tentnr a moralidade dn auctoridade seria preciso 
que esta fosse excrcic!a em ambas as provincia.s 
por pessoas ele eriterio, que não se deixassem 
influir por consiclcrnções alheias á sua posição e 
fúteis. Entre o pessoal existente a:.Ji, e que se 
compõe todo de reg,1'.1ícs sobre cujo car'1cter .iú. 
dei minbn opinitio, é mui difficil nclrnr pes.sôas 
capazes, e, se a província do ;\,faranbão possue 
no direetor-pnrcial do 18.0 districto uma tal pes
soa, é isso wna excepção, que nilo se dá em rela
ção á, provincia do Pnr:L, que mr.~mo não tem no 
seu territorio alli •nais que uns seis habitantes. 
Durnnteminha estadia a!li, chegou um tal Borges, 
que veio de Vizeu e tinha obtido uma nomeação ele 
direetor ele índios pelo governo ela província do 
Pará. Em vez de entender-se com o director 
do :ado do Maranhfio parct o fim de ambos 
b'll~tentare1n em harmonia, a ordem, começou 
logo pelo contrario, e o primeiro acto qne com
metteu foi para desmornlisar ainda mais os ín
dios, pois tendo dous Timbés ele uma das alclêas 
'"' margem elo Ytin~" pedido' por emprestimo ao 
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dircctor m:mml1ense uma canôa e obtida ames
ma com a condição expressa de rcstituil-a até cer
to di:1, não foi cumprida esta promessa, e, quando 
se indagou dos motivos, verificou-se que foi por 
ordem expressa do dircctor paracnsc, que prnhibiu 
aos ind1os levassem a canôa a seu dono, por
que deviam tratar de preparnr sua roça. Poden
do-se passar com dous passos ela jurisclicção de 
tuna clircctoria para a ela outra e não havendo 
harrr1nnia ~nt,r~ os <lircct,orcs, nfio é pos.o;;ivcl que 
estes exerçam alguma autoridade. Por isso me 
parece que sel'ia medida muito conveniente, se 
os governos das duas províncias cbcgnssc1n a un1 

n.ccordo e nomcnsscm uma só pessoa pn.rn. exer
cer o cargo de dircctor, tanto cm uma como na 
outra província, p;n.ran\indo cle.,te modo a, mora
lidade. Isso parece tanto mais neccssario como 
desde ha dous annos começa a, affluir a Caj(:
apám .gente do sertão, trazendo gado para lá e 
alguns já se preparavam para um11. muc!anç.u 
completa para rtlli, e já se deram a.ili pequenos 
incidente~ que exigiram a intervençilo da auto
ridade, que só pelo procedimento prudente do 
director elo 18.º dis'.-ricto não tomaram mais vu;
to. J :i r~prescntci sobre estas r:ircumsLancin.s :i 
presidencia desta província no meu officio ele 
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3 de agosto do anno passado, chamando a atten
ção do governo para a conveniencia de estabele
cer alli uma subdelegacia de policia sustentada 
por um, ainda que pequeno, rlcstacamento. A ne
ccssiclade que a autoridade alli, se.ia director dos 
índios, seja subdelegado de policia, tenha mna 
força á sua disposição mostrou-se ainda emquan
to eu Já rne achei, pois os Tirnbirns, por cuja 
,il,Jêa passa o caminho para os campos de Santa 
Thereza, roubaram [L urn sertn.nejo uma rez e 
mataram a mesma, ameaçando depois ao dono 
com a morte, ainda que nada '.he fizeram. 

Este facto devia ter sido irnmediatamente 
reprimido, m::s não clispondo o director de força 
alguma foi preciso deixar o crime impune. 

Por esta consideração rccommenda-se muito 
wna outra medidtt - desligar o Alto-Gurnpy 
da comarca de Tury-açú e unil-o á comarca 
novamente creada da Imperatriz. 

Arpiella região é inacce.ssi vcl para as auto
ridades do Tmy-açú, que h:wiarn de gastar uma 
viagem de 3 mezes para chegarem lá, emquanto 
da Imperatriz podem chegar em poucos dias. A 
divisa entre as duas co1narcas será talvez bem 
marcada pelo confluente do Gurnpy: J arnráca. 
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Devo concln:.i· este esboço sobre a população 
índia elo Gurupy com o desejo que e'la mereça 
a séria attençõ.o <lo governo e que este se resol
va a fazer alguma cousa em beneficio clella, 
obstando por medidas energico.s :i completa des
truição do res\o das copm1beiras, e trnto.ndo da 
colonização dos índios clcbn.ixo de princípios rn
cionnes, prohibinclo a invasão daquellas tcnas 
devolutas pela plebe do sertão e livrando os 
indios de serem dcsfructados pelos rcwitr::ícs. 

III. - DESCRIPÇÃO DO TERRENO 
ENTRE AS CABECEIItAS DO GL'm::-py E 
A MARGEM DO TOCANTINS, DA VILLA 
DA L.VIPERA TIUZ A TE' A BARRA DO 
ARAGUAYA. 

Como já se mcuciono'..1 mais acima, encon
tram-se as cabeceiras elo Gurupy ao pé septen
trional ela "Serrn do Gurupy". 

Parece-me que esta snrra é uma prolongaçõ.o 
ou um braço ela "Serra da Dcsoi·clem", que cli
vide as aguas do Gurupy e Pi ndai·é. A serra do 
G.1rupy corre em geral po.rallela ao Tocantins 
e paroc~-me qur. r.Ua atravessa este rio nas ca
choeiras ela Itaboca,. Elia eleva-se no lugar onde 
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eu a transpuz a 721m de altura sobre o mar, 
porém só Glm sobre seu pé. Parece-me quê 
form'a um[1 cordilheira ass:ís estreita unida no 
lado do Toc.1ntins emquanto elle forma mtútos 
braços btcraes e ponta.s para o l:i.rlo do Gurupy. 
Elia aeha-se toda coberta de wn:i vegeta,ão 
viçosa em tudo igual á das margens do Guru
py, onde estas se elevam nm pouco mais ; 
só pude descobrir ao longe um alto formado de 
rochedo, <]ll8 parecia. sP:r grn.nit.n, ma:;; que ern, 
naquelh occasião inacccssivcl po,ro, mim. As la
deira,; são muito íngremes. 

:r,ogo, por6m, depo:s de ter se transposto 
a serm, mudo, o caracter do terreno compbta
mente. A rr:atta que se estende do p6 da serrn 
nt/; o Toc11ntins é fonnada em grnndc parte por 
Angicn cs e adquire em geral o caracter ela m:1t
ta chamado, "sccco,". Kns margens cios riachos 
apparecem muitas palmeiras Babnçú ou Auaçú, 
que no Gurupy não se encontram senão n:uito 
embaixo. 

Acir.ia dn villa ela I m)ieratriz estendem-se 
entre a zona das mattas e a urnrgem do Tocnn
tins chapadas arenosas cobertus de piassaba. 
Estas chapadas, que constituem o verdadeiro 
sertão ptoprio para cria,ão, vão estreitando-se 
sempre mais, de modo 'lllC a villn da Impera
triz se acha collocada na ultima poa,a dcllas, 
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e abaixo da v:lla chega a matta até a beira do 
rio, apenas intenompida ainda em alguns luga
res por vargens, que todavia aba.ixo do lugar 
denominado "Frndes" niío se e,icontrttm mais. 

O Tocantins mesmo tem na villa cb Impera
triz uma largura de 500m com uma profundida
de variavel. Elle cone dalli até a bana do 
A1:aguaya sem ser obstruído por cachoeira al
guma, mas em alguns lugares torna-se tão razo 
qne sua {Jrofundidade niío excede a lm. 

Na baua do Arnguay<. mesmo começa uma 
região de pedras por entre as quaes se espalham 
os dous l'ios sem todavia formarem uma ca
choeira. 

O camc!e1· geologico das ;-,eclras, que se en
contram em toda essa região cio rio, faz clas
sificar o terreno como pertencente 6. formação 
de transição, pois na bana do Arn.gun.ya apare
cem protogyna e talcochisto, mllis acima pedras 
de llrêll e conglomerados ele qnart.zo, c1uc elevem 
ser considerados como i·epresentuntes ela gr6,o
vake, alternando com schistos argilosos, que pre
dominam 1w. villn, da Imperntriz. Em um h:gar 
observei tambem schisto quartzoso. Pode ser que, 
procmaudo-se com cuidado, se ache o schisto 
argiloso fino e forte, que é conhecido como lousa 
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e que sbrve para coberturas de casas, etc. Ao 
menos observei cm alguns pontos da ma,·gem 
camnda.s que se prestariam para este fim, se nilo 
tivesse.m sido decompostas pela humidade conti
nua, a rpe. se acham expostas. Perto da villa 
mesmo tiram-se lages grai:des deste schisto para 
coustrucç:io de fornos, etc. 

A nav0gação no 'focailtins acha-se sem des
envolvimento. Usam-se botes de 24 a 48 to
neladas ele porte, que, porém, só no inverno 
podem uavegar, emquanto no verão só bote.s de 
8 toneladas de porte acham agua sufficiente. To
das ess1s embarcações são construidas sem o 
menor geito, não tendo prôa nem pôpa e imi
tando ,m sua forma as c11.n6as feitas de um11 só 
arvore. E de facto uma tal rnnôa serve ele 
fundo iquellas embarcações. Collocam-se nella 
cavernas pnra altear as bordas e fecham-se adian
te e atraz por meio de rodellas de tabons. Des
te modo são aqucllas embarcações mrúto pesadas 
e an(h,m t,n..nto ninü, <ie vagar como não sfio 
impellicla.s a remos ele voga, ma.s por pás ou re
mos C:e mfio, que além disso são mui pequenos. 
Em cada borda sobre as cavernas corre uma 
taboa ao longo de tor:a a embarcaç5.o, que é 
clenonúnada coxia. Nella está assentada ',oda 
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tripulaçiio com as pernas ester,diclas, firmando
se cada um com seus pés nas costas elo que 
está adiant<i. e assim rema e'.le com seu reminho 
de mão. Deste modo não só é necessario uma 
tripulaçib muito numerosa, mas tamhem q,ie 
a emb:tl'cação esteja tü.o carregndn. que os remos 
possam alcançar a agua. Xas cachoeiras q:ie 
se acham tanto acima da vill11, da Imperatriz 
como abaixo ,la barra do Arnguaya, puxa ,:ma 
parte da tripulação estas embarcações pcsarla.s 
por meio de ganchos cortados na matta, emquan
to a outra parte aguenta e afasta-as ela margem 
por meio de forquilhas igl:almente cortadas na 
matta, e firmando-se os ganchos e as forquilhas 
nos ramos elas arvores da beira elo rio. 

Pode-se fazer uma ideia elas difficuldacles 
ele tal navegação, O emprego de espias compri
das para poderem vencer-se as cachoeiras é des
conhecido. Fúm dos remos c:e mão, dos ganchos 
e das fort;,ui1has, usan1-sc apenas varas ainda 
mancjacln.s a mão,. e não apoiadas contl'a o peito 
e portanto ele pouca força. 

Não tive occasiiio ele ver as cachoeiras do 
Tocantins, roas em vista dos meios empregados 
para poderem subir tnes embarcações pesadas, 
parece-me. que ni\o podem ser tiio clifficeis como 
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aquellas que se encontram no Gumpy ou no 
Itapecurú. 

IV. - ESTRADA ENTRE AS :MAR
GE~S DO GURUPY E TOCANTINS. 

Tendo sido communicado ern 23 ele outubro 
de 1871 pelo subdelegado de policia da villa 
da Imperatriz ao chefe de policia a clescohertl1 
de uma cstrarla franca. e transit,wel daquc.lla vil
la para o Gurupy, foi levada esta no\icia ao 
conhecimento elo presidente da província pelo 
officio, que lhe dirigiu o chefe de policia em 3 
de janeiro do auno passado e confirmada peb 
informação ministrada em l.º de março, igual
mente do anno passado, pelo clirector da coloni,1 
militar do Guru:iy. Indagando na localidade 
mesmo tudo que dizia respe:to a esta chamadr. 
estrada, vim a saber o seguinte : O rega tão 
,José Alexanch·e Coelho ernprebendcn no anno de 
1808 ou 69 (elle mesmo não se recordava com 
cxactidão do anno), guiado p,~lo Tiáibira Am
bros;o, uma viagem da aldêa dos Timbiras :i 
villa da Imperatriz, rompendo pela matta pouco 
mais ou menos no mesmo '.ugar onde mandei 
abrir no anno passado uma picada de mqilorn
ção, e voltou pelo mesmo caminho, sem que 
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esta viagem tivesse attrahido a attenção de al
guem e nem tra7.ido result:1do ttlgum. No anno 
de 1871, porém, cmprehendeu o vaquc::-o Cle
mentina Jorge nmtt viagem do lado elo Tocantins 
ao Gurupy, procurando puru este fim o lugai· 
anele os Timbiras 1.inham um ac<1mpamento ao 
pé da serra do Gurupy do belo dó Tocuntins e 
que ciist[1 (\[1 estralh que vai da vilb da Impera
t,riz pttra a cirlocle da Carolina. cerca de 10 ki
lometros, muito menos, porém, do fim da matta 
até onde se queima todos os annos e pasto. 
Alli, achou o começo da picada dos Timbiras, 
que passa por cimu de 1rnútos monas com la
deiras tão íngremes, que é quasi intrnnsitavel. 
EHe chegou desse modo atê a aldêa dos Tim biras, 
e de lá voltou. Espalhando-se, porém, a noticia 
da existencia daquella picada levaram ulgumas 
pessoas um numero limitado de c!Lbeças ele gado 
para lá e chegaram com elle acompanhando o 
curso elo Cajú-apára uté o lugur deste mesmo 
nome, ondé vender,uu o v;aclo ::w clirector par
cial cio 18.º districto. No anno passado tornaram 
a :evar algum guclo para lá. Toduvia nilo se 
pode dizer que aquella picaclu elos índios seja 
uma estrada frm:ca, pois as difficuldadcs elo 
trajccto são tantas que só um numero muito 
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!imitado de bois acompanhado d e um numero 
crescido ele tangedores poderá tentnr tal empre
za. As ladeiras srro numerosas e ingre1nes ql'.e 
mal podem ser vencidas :1or animaes descnrre
gados, e seetdo todo o terreno coberto de mattas 
altas não acham os atúmaes ))asto nenhum. 
Além disso tem o caminho cio pé da serra do 
lo.do do Tocantins até a aldêa dos Timbiras, 
em cujo trajecto levam quasi sempre 3 dias, 
faltn. al,solnta de agua. Sem dnvitla podia ser 
melhorado o mminho, dcsv;ando-se dcllc nos 
lugn.res cbs ladeiras, mas ne;;te caso ficaria muito 
mais extenso e a falta de agu~ seria remedia
do.. 

Tendo noticia que o terreno na direcção, 
em que o mencionado regatão Coelho tinha feito 
suo. viagem para a villa da, Imperatriz, era muito 
melhor, mas não podendo romper eu mesmo 
pelo. matta fechada, contratei com o iudio tím
bé Juuo l\foeurri., que 6 baptézado e tem um 
estabelecimcr.to no porto eh Sri.pucaya, que elle 
engajasse um numero sufiicientc de Timbiras e 
fizesse nn, direcção iuclicacla uma picada de ex
ploração, que me permittisse poder examinar o 
terrnno, na minha voltri. do '.:'ocantins, o que elle 
c,rncuton fielmente. Verifiquei desta forma que 
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fóni da ladeira necessarin, para 11 s:1biç:a da serra 
do fado do Tocantins se podem evitn,· todas as 

demais ladeiras e que :, clistancia mc;ior, onde 
nilo se encontra aguada, é na serra mesmo só 
de 35km e que toda a est,rnda entre Cajú-ap(Lrn 
e a v:iUa, da Imperntríz póde ser avafoda em 
300 kilometros, seudo ele Cajú-apr.rn rüé Sapu
caya 128km, da Sapueaya até a aldêa elos Timbi
ras 35km e da aldêri dos Timbiras até a villa 
da Imperatriz 140km. Pam este fan deve-se 
acompo.nhar o pé do terreno tn[l,ÍS elevado na 
beira dos jussaraes, que se estendem nos lados 
elo Cajú-apárn até a a:dêa dos Timbiras, de hí 
procnrnr nm[l, lagôfL que fica ao oeste da dita 
alelb. Dalli se póc\c subir paulrüinflmente até 
chcgv.,· ao alto eh serra, fazei· a.Ili uma ladeira ele 
pouca inclinação abeirv.ndo sua fra.'.da até as ca
beceiras de uns riachinhos que nascem logo ao 
pé d1, sena. Acompanhando estes, atravessa-se 
a. cstmdn, que já. se abriu umn vez ela villa ela 
Impemtriz p:na o Capim, mt1s que nunc:i ser
viu e tla qual apcn:,s restam algur.s vestigios. 
Abrindo-se a mesma daquelle ponto para 
adiante pode-se chegar n:i dit:i villa com 
um trajecto de 300 kilometros. Cn\culando-se 
a abcrt,ua de uma pica<ln de 2m de largura 

-223-



por cada kilometro em 30.$000 serio. a despcza 
total de nove contos de reis, e mn.is não se,·ia 
necessario por emquanto do que uma tal picadti. 

Levar a estrada mai8 para bruxo da villa da 
Irn:ierntriz não me parece ser de utilidade algu
ma, vhto que todo o terreno é deserto. Da mesma 
forma não me parece conveniente levar a estrad,1 
para baixo do lugar denominado C11jú-l1p6.ra, pois 
sendo as margens do Gurupy, co1no 3Xpuz n1~is 
acima, cobertas de m1Ltr,as altas e cm grn.nde par
te expostas ás inundações, do rio não achal'ia o 
gado, que se transportasse, alimento algum, e a 
estrada ficnria intr,msitavel no inYerno. Afastan
do-a porém do rio pa,rn evitar estes inconvenieu
tes, baver-se-ia <le lutar com falt.a de aguarlu. 
Além disso, deve se considerar, que a estrada elo 
Cajú-ap6.ra para baL"{O não teria utilidade algu
ma. Até aquelle ponto pode ella servir parn 
fazer entrar certo numero, ainda que limitado, 
de cabeças <le gl1do parlL o consumo da popu
lação, que se está ogg!omera.ndo na411elle sitio, 
e onde as vargens acima rnencionadm; e algumas 
capoeiras düo lugm á alimentação dellas. Mais 
parn baixo se1fa só a colonia militar onde podia 
]10,ver algum eonsmno, sendo o de Vizeu sup
prido com mais facJi<larle dos campos de 'fu-
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ry-a,çú. Para exportação de gado para esta 
c~pital ou para a do Par:i parece-me c;ue este 
caminho nunca poderia ser aprnveitado, pois o 
gado chegaria no porto de embarque Clil Vizeu 
pelo longo trajecto tlío decahiclo, qne nada mais 
valerifl. 

Levar, porém1 o gado por estações seria in
praticavel por folto. de lug:1l'e,s parn solta em 
todo o trajecto. 

V. - CO:,;'SIDERAÇOES Gl~RAES. 

Em todo o terreno, de que se tt·atou acima, 
é a vnriação magncticD, d~ Or,ste, e n. inclin:i.ção 

Sul. Ainda que os instmmcntos á mir.ha dis
posição não me pcrmittisscm fazer observações 
muito exactns, achei em 

Vir.cc,1 lª 12' O" Si 20 54' O" O. 
vnri~iio mngnctica : 3° 30' O ; inclin. mn,.;1:ct. ; 38° S 

Cclonfo. rlilitrtr 1~ 48' 0" S; :,,, ],J' .'.íO" O. 
wi.rinçiio mng-nctícn: 3° 10' O ; íodin. mllgnd. : 10° S. 

Cujl-opiirn. 1° 17' 4" N; 5" 9' 10" O. 
vuriaçüo mnguctic!l.~: 2° 10' O; iudin. rn;.g;c:'"t.: 13° S. 

Sapucll.}'fl. 1" ,El'j30u S; ,1° 58' 0 11 O. 
v11r:11.Çüo mngnr.tic:.: 2° O' O j inclin. mngnct.: 11° S. 

V. dn. lmpcrntri7. .5~ 31' •10'; S; ;)a 2G' -10" 
varloçii.o n:::uguctim: 1° 50" O;. inclim.. w11gnct.: 45Q S. 
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A respeito da força totrrl do n:ngnetismo 
parece não haver grn.ncle clifferenç.a, pois acllei 
em toda a parte c;ue o numero cios oscillações 
da agulha. de inclinnçã.o no meridiano va.ria.va 
em 10 segunclos ele 8 a 10. 

As altitudes foram todas determinadas pela 
altura ela, passagem de astros pelo meridiano, 
e as latitudes cios principaes lugares como 
da barra do Gmupy, colorúa militar, bnrr:1 do 
Gurupy-rnerim, Cajú-:ipirn, Sapucayn, villa da 
lmpercitriz e barra do Araguaya pnr observaç.ões 
da altura da lua comparada com a de estrellas 
fixas. Só para pontos intcrmeclíarios me ser
vi de transporte do tempo. Para o levanta
mento do ma.ppa do rio mesmo, usei da. agulha. 
magnetica e d:i lunct.n de Rocllon. 

i\faranhão, l. 0 de maio ele IS73. 

DR. Gustavo L. G. Dodt. 
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Annexos 

N. 0 l 

Pnlncio do Governo do Marnnhiio cm 18 de nbril 
de 1S72. 

4.n Secção. - Tendo resolvido cncuncgnr a Vmc. 
d0 lcvnntnmcnto dri plantn do rio Gunipy, !::cr,undo as 
iastru~çõrs juntn'i, nssim o c,:r-:munico ,1. Vmc. p11rr. 
sr.:1 conhecimento, prevenindo-o dr, qur á. Thí!sonrnrin 
da Fo.zendn. expeço ordem pn.ra qae1 nno EÓ lhe sejn cn.
trcguc ,i quantia de um conto de reis pnra occorrcr as 
dcspcsns imprevistas, que tiver de fazc1·1 mM tnmbcm 
pu.;r,r r. dio.ri(L de transporte, n. que tem direito, calcn
lfl<l::t pelo maximo cfa tabcllr. n.nirnxa ao decretou.º 2D22 
de 10 de maio de 18G2. 

No dcsompcnho desta co~missúo confio que Vmc. 
cujo zelo e esclnrecid:i. intelligrnc\1L me sl[o conhecidos, 
se bnvcró.. de modo que seja o Lrupalho, de que é incum
bido, o mnis completo pos.siv 1:ü. 

E por cst:i. occn.sião dcc!n~·o n Vmc. que fica. ex~ 
p0dicl.'.l. ordem pr-rn. que lhe scjn cindo o transporte cm 
um dos vapores du. Con-1paubiu Costeira nté Vizcu, 
e bcrr:. assim rccommendo ao ::lb!ctor da colonia roi
litnr do Gurnpy, que lbc preste todo o .'laxilio, ponhn 
ú, sur. di!iposiçiio, sem prl'juiso do serviço da colonin, 
a força. ncccssnria. pttra go.mn•,ir n. Vmc. dn..,; aggrnssões 
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Jos indios selvagens, que infostnm os :ug.'l.rcs que tem 
de percorrer e 11.:.e ministre os esclo.rcchnentos que pr-e
cisar, uco:npo.nhundo-o em suo vfogem nté onde Vmc. 
julgnr i:idispensrwel. Deus Guarde a Vmc. Augusto 
O. Gome~ de Castro, 

Ao Sr. engenheiro Dr. Gustavo Luiz Guilhe:-me 
Dodt. 

N. 0 2 

Instrucções a que se refere o offido dirigido nesta 
<ln.ta. ao cngcnl:.ciro Dr. Gustavo =..ui1. Guilherme :Codt 
para desempenho d.a commissã.o de ç_ue se acha cnc[lr
rer,ndo. 

A pln.ntn do rio Gurupy comprehendcrá. o curso 
do rio de sur1. foz n.t6 no ponto o. que pcnnitt.ircm chcg:1r 
ns circumstancias elo tempo e oi-i obstaculos oppostos 

pcln. dciiciencin de meios de loco:noçíio, a hostilid:i.de 
dos indios etc. Se niio enconlrarl'!m estes obstnr.ulos, 
ou se forem :mpcrnclos pelos meios concedidos no (;!n
gcnheiro, a pbata comprche=-icler6. Lodo o curso do rlo, 
da foz Ac; suns nnsccntes. 

Scl':'io clurc. e cxn.tn.mcntc notnd1s nn. pln.ntn. us 
ilhns, bem como ns eorôns, c:Lchoeirus! recifes e outros 
quacsquer ob:-ilur..ulos ú. livre nnvcgaçfio, espcciatisan
do-se os r;ocfJur.ntcs de uma e 0 11Lra margem, 
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Em todo o curso do rio deverão ser detorminll.das 
as posições gcog~nphicns dos pontos principncs e de 
outros que fotQm precisos pum dnr ll. todo o trabalho 

o cunho do. cxo.ctldão. 
Proced~rl. o engenheiro n. sondngcm e medições 

d.'.l vclocido.de das nguns e o.o mais o.curado estudo rle 
seu rcgirncn. 

No relo.tor~o1 que deve o.presentar depois de con~ 
cluido. a comm.issU.o, expor~ circumstanciada.ment~ os 
obstll.culos que offcreccr o cstn.do ncLunl do rio á livre 
navcgnçãa e OJ ;i1cios de rcmovel-os e o orçamento e 
plano chs ob:as, que se dcv1~m fazer, 

AprcscntJ.rá. tambcm uma minuciosa. descripçilo do 
terreno regado pelo rio 1 sun conformu.çito, cspecificn.n
do as n.rvores principaes que nellc vegetnm pelos seus 
nome!;, vulgar e scienLifico1 o notando seu emprego 
nn com~hur::çií::i ci\'il e naval, nri. tinturnria ou mnrce
no.ria. 

Procurará com o. moior solicit·Jde colligir nmos
trns dos mincrnes

1 
quo cxist,jrcm nn. referida região, 

dns plo.ntns cm,r~gadas ua medicino. e de outros qune.s
qucr objcctos ~ue posso.m servir para nvalin.r-se a ri
quczo. no.turo.l d'J ~olo, n industrio. e grúo dn. civilisnçlio 

de seus httbitn.nLcs. 

Concluidos os tmbalhos acimr~ expostos e outros 
que o engenheiro julgnr ncccssnrios, seguirá sem pcrdn 
de tempo pnrn a villa. de Sa.ntn Tbcreso., ÍL mo.rgcm do 
Tocnntlns

1 
:ieln nutign. e~trnr1a ultimnmcute dcseob".!1·Ln. 

e de que trn.tn.m os oíficíos unncxos, detcrmfoando tL 
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posiçlio gcogrnvhica., Lem como n nlturn elos pontos 
prjncipncb dl}. mcsm.1 cst-ra.d,n1 ü1dicando as nlternçõ..::s 

que. d[!VC so(frcr seu tmço, pnrn que fique mn,is reeta, 
ou pnra que se evite:n puntnnos, outeiros jngremcs, etc. 

Apres~ntnrá o trnp e orç!lmcllto rle umr. %tradn- que1 
pnrtirr~o <ln coloniu militnr de S. Pedro de Alrnntnrn, 
ou de IJ'-ttro ponto a m:1.l'gem do Gurupy, que melhor 
parecer, termine a margem do Tocnntins, o mais pro
ximc que fôr passivei dn conflucncia do Arngu::i.ya; 
ttptove:tando no todo ou em parte, ou desviando-se 
dcllr., n.- cstro.dr\ cXlst~r ... to já mencionncla. 

r~Jucio do Gove~·nn do iVfarn.nhiio, 18 de nhril 
de 1872. 

Úil{JUSlo O. Gomes de CaBtro, 

N. 0 3. 

Secrcto.rin tln Po:ieia.. do .Maranhão cm 3 de janeiro 
de 1872. 

lllm. e Exm. Sr. O suLdcleo;u.do de po:icin, da. vil
ln. novR dn lmpern+,rjz CGmmunicou ao <iclcg11do de 
policir, do. Carolina !l. dcscoLcrtn de umrt estrnda que 
pnrtc d'o.Ui nté o rio Gurupy. 

PMso pois tí.s mitos à.e V. Exc, a copia. inclusa. dessa. 
co:nmunicaçl1o pnro. que se digno V. Exc. de tomn.l-u 
na considcrnçiio que lho merece. Dí!u~ Gunrdc n. V. 
Exc. Illm. e Exc. Sr. Dr. Augusto O!ympio Gomes de 
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Cnstro, presidente d11 ::1rovincin.. O chefe de policb .. 
Domingos 1'1onleiro Peixoto. 

N.0 1 

Su bdclcgaciA. de Polida. <ln vil!a nova dn Impe. 
rntriz 23 de outubro de 1871. 

Levo no conhecimento de V. S. cr:ic nco.bo. de eles
cobrir-se uma cstrncln. frnnca e trnnsituvel desta villn 
pn.rn o r[o Gurupy, n2m sfi moradon:~ deste termo t~m 
ent, n.do com nlgun~a.,; rezes pnra. al!i fnzerem feim 1 

como os moradores de !(~ tl!m. vindo a esta vi!la. Acolá. 
existe um Presidio pertencente n esta. pl"ovincin e do 
1ndo opposto cxfate mnc pequena povo.i.ção e mais 
nbnixo a villa de Vizcn pertencente ó. provincin do Par4. 
O c•.nnmcrcio pm· or·l cstti frnco, os gados dão t,rinto. mil 
reis, porém1 com falta de comprndorcg, o que promcUc 
de janeiro cm dinntc :nelhornr o comm.~rcio. E' qmmto 
tenho á. i1:.fornrn.r n. Y. S. neste sentido. Deu gua.rde o. 

V. S. Illm. Sr. r:lclcgnr:lo de policia do termo r:la Caroli
na. Antonio Bento de J[er.c::cs, subdelcgn<lo de policia. 

N. 0 5 

Illm. e Exm. Snr. 
Dando cumprimente no que V. Exc. foi servido 

ordcna.r-mc c:m. sc:u officio de 4 de janeiro ultimo pnm 
informar sobre a estrnda ultimumcntc desr,obcrtn enhe 
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o rio Gurupy e o. villu da I,mper:1:riz, conforme rcla::i. 
o sub<:clcgu]o cbquelln. villr~ no officio, que :1.compn
nhou ·outro do Dr. chefe de policir~1 os ques dcvo:vo, 
o fnço pele. maneiro. seguinte: 

Em 18G!) tive conheci?r.ento p0r intel'mcclio dos 
regatõr.s1 que v::lo commerci:lr no Alto-Gurupy, que nnfl. 
tribu de indios semi-selv:1gcns nldêo.da nas nw.ttn.s 
proxinrns ao igarapé "Cajú-np{Lrn'\ principal eab~
cehn do Gurup.ri noticiavn que n. trcs dias de vingcr:1 
pn.m o centro cxistin uma. povo~ção :í margem de um 
gmncJe rio, re~onheci que essa povonç.ão devia neccssa 
riamente c;er a villn novn. dn, Imporn.r,ri7, no rio Tocn.n
tins, n'lsim como visei cJcsdc logo o proveito que trn.1in. 
estabelecer communienç.õcs com nquellrv parte d:i prov:iu
ci:i. por vio. deste rio, pois incontrstrwclmcnte sanariam cm 
grande pnrtc ns cJiffieuldndes com que lutam os hn
bituntc.s dnq•.td:n.s pnrngens pn1·u commnnieur com o;; 
centros populos1s e comecei c1csc1e cn'iir,, vist:i. .'.t fnlb do 
meios cJircc~os, u ftnÍmnr os re~r.tõ0s p:un. irem nté ac;_·.1el
le ponto, porém qunsi todos se recusnvam pcln pouco. con
fiança, que depositavam nos ind'.os Timbims. Finalmente 
cm principias do anno pnssndo, depois de 1·eHcrndos 
pc<lidos, o rr~a~11o Jo~~ Alnxn.nr:irc Co:,lho emprcbendclJ 
cssn \'ÍUJP-m e de fncto cons(;g·1in i;uiacJo pelos indioc; 
chegar até l\(lUelln vil ln. 

E 1 isto fielmente, Exm. Sr., tudo q_tinn.to se tCL'i. 

dncJo cm relnç.iio á pequenn. cstrndn, que boje liga o 
rio Gurupy á antiga villn de Santn. '1'hcrcza. 

Crfl~O nüo ser ocioso aqui c1ciJlarnr que n:to íui 
enganado nn minhn cspcctntivn, pois ~ci que vüo tendo 
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prompto desenvolvi!r:ento ns communicn.çõr.s entre 
nquclln villa. e este rio 1 tendo jó. vindo dn.J:i algum gado. 
Portante parece-me acertado nutorisar .1 estn dire
ctoria n investigar pessoalmente esses lugares puro. bn
bilitnr-sc a mni.s. nmp:a3 idormnçõP.S, e de hcr.or<lo com 
o di:-ec~,O"."-pnrcial <los indios do 18.0 distrkto melhorar 
n estrada primitiva, que tem muitas lu.<lcira.s e mesmo 
cncurtur r.. distnncia. 1 Lus::nndo-se, tüo sómente pura 
issc, um desvio, corr..o fui ultimamente sabedor. Deus 
Gumde u V. Exc. Illm. e Exm. Sr. Dr. Augusto Olym
pio G'Jmc~ de Castr0. D. presi<lcn:c dr. provincin. 
O cn.pittlo Leonardo Luciano de Campos - dirnctor. 
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